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resumo 

 

 

A presente dissertação assenta na análise comparativa da obra de Marcial e
Juvenal e tem como principais objectivos evidenciar a natureza burlesca e
satírica que lhes assiste, assim como a (a)temporalidade e o alcance
pedagógico-didáctico que as suas palavras comportam. Neste sentido, a
análise tomou como matéria a abordagem que ambos fazem de temáticas
comuns, no âmbito da representação da sociedade imperial do século I d.C.   
O trabalho divide-se em duas partes: I. Contexto e Condicionalismos; II. A vida
quotidiana em Roma. A primeira subdividida em dois capítulos: 1. O espírito
burlesco e o espírito satírico; 2. Apologia pro opere suo, e a segunda em
quatro: 3. Modus vivendi Romani: prazeres e distracções em Roma; 4.
(A)masculinidade Romana; 5. A condição feminina e o seu lugar em Roma; 6.
Clientelismo e patronato sob o olhar de Marcial e Juvenal.  
Depois de uma contextualização dos termos burlesco e satírico,
fundamentalmente alicerçada no primitivo espírito romano, procedeu-se à
abordagem dos condicionalismos culturais, sócio-políticos e bibliográficos que
melhor contribuem para a compreensão das principais
diferenças/semelhanças entre a natureza, as intenções, as estratégias
discursivas e a projecção das obras em causa.  
Na segunda parte, a análise comparativa da representação que os autores
fazem da vida quotidiana em Roma focou essencialmente quatro aspectos,
abordados em capítulos distintos, conforme supra-enunciado: no primeiro, a
visão global que os autores projectam de Roma, através da representação dos
principais divertimentos e distracções que ocupam e agradam aos Romanos;
no segundo, a moralidade/falsidade que assiste aos comportamentos
masculinos; no terceiro, a invectiva à mulher e ao lugar que esta ocupa nas
relações sociais, afectivas e sexuais; no quarto, a instituição patronato-
clientelismo e os valores sociais e morais que a revestem.  
A partir desta análise atestam-se as afinidades e o alcance de um fim
semelhante nas obras de Marcial e Juvenal, não obstante a natureza e as
diferenças estruturais que lhes assistem. 
Desta dissertação constam também uma Introdução e uma Conclusão, uma
Bibliografia, bem como um Índice geral e um Index auctorum et locorum
latinorum. 
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abstract This dissertation is based on the comparative analysis of the works of Martial 
and Juvenal and its main objective is to highlight the burlesque and satirical
nature that is attached to them, as well as the timeless(ness) and didactic and
pedagogical dimension of their words. So, this analysis proceeds from both 
authors’ approach to common topics in the field of the representation of the
imperial society of the 1st century AD.  
The assignment is divided into two parts: 1. Contextualization and
circumstances; 2. Everyday life in Rome. The first part is then divided into two 
chapters: 1. The burlesque spirit and the satirical spirit; 2. Apologia pro opera 
suo, and the second part is divided into four chapters: 3. Modus Vivendi 
Romani: Pleasures and Distractions in Rome; 4. Roman Masculinity (ness); 5. 
The feminine condition and its position within Rome; 6. Clientelism and 
Patronage in the eyes of Martial and Juvenal. 
After the contextualization of the concepts burlesque and satirical, which is
essentially grounded on the primitive Roman spirit; I approach the cultural, 
social, political and bibliographic circumstances that have better contributed to
the understanding of the main differences / similarities between the nature,
intentions strategies of discourse and importance of the works under
discussion. 
In the second part, the authors’ comparative analysis of the representation of
everyday life in Rome has mainly focused on four aspects, each one of them
discussed in different chapters, as stated above: in the first, the authors’ global
vision of Rome through the representation of the main amusements and
distractions that please Romans and keep them busy; in the second, the
morality /falsity that is attached to masculine behaviour; in the third, the
invective to the woman and the position she holds regarding the social, 
affective and sexual relations; in the fourth, the patronage-clientelism as an 
institution and the social and moral values that define
it. 
From this analysis we attest the affinities and the scope of a similar purpose in
the works of Martial and Juvenal, in spite of their structural and nature 
differences. 
This dissertation also includes an Introduction and a Conclusion, Bibliography
as well as a general Index and an Index auctorum et locorum latinorum.  
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INTRODUÇÃO 
 

Escrever sobre Marcial ou Juvenal já não é uma novidade, como de resto não o é 

em relação a nenhum autor da Antiguidade Clássica. Ao longo dos séculos, foram surgindo 

inúmeros estudos sobre um e outro autor, quer com o intuito de se aprofundar o 

conhecimento das suas obras, quer  de procurar nos seus versos o reflexo histórico-cultural 

de uma época complexa e repleta de contrastes, onde a pobreza de uns e a riqueza e 

avareza de outros se interpenetram de uma forma tão jocosa e absurda, mas 

simultaneamente tão real. 

Contudo, só a grande riqueza de um autor justifica a fonte inesgotável de estudos, 

análises, confrontos e interpretações. Além disso, quando a sua obra toma como matéria a 

natureza humana, na sua relação com os outros e consigo mesmo, tantas serão as leituras 

possíveis quanto os entendimentos humanos. E, por isso, embora conscientes de que a 

abordagem destes autores estará sujeita à infinitude destes mesmos entendimentos, também 

quisemos fazer parte deste vasto leque de estudiosos que ousaram percorrer caminhos já 

imensamente pisados e explorados. 

A obra de Marcial sempre nos fascinou, desde os nossos tempos de licenciatura, 

sobretudo porque a representação que o autor faz da sociedade imperial, com poucas ou 

mesmo nenhumas diferenças, poderá ser também o espelho da própria sociedade em que 

nos inserimos. Além disso, o riso que os seus versos despertam em nós esconde um 

ensinamento aguçado e certeiro que nos faz reflectir sobre a baixeza a que os 

comportamentos humanos são capazes de se submeter. E, como se isso não fosse já 

suficiente para justificar a nossa admiração, também nos fascina a forma como o autor usa 

as palavras, com uma destreza tal que até os termos mais vulgares e baixos nos parecem 

pouco grosseiros.  

De facto, dos vários autores latinos estudados, Marcial exerce sobre nós um certo 

magnetismo quase inexplicável. E, por isso, quando o nosso professor, Carlos de Miguel 

Mora, numa das aulas de Literatura Latina do mestrado em Estudos Clássicos que 

frequentámos, sugeriu entre muitos outros temas aquele que viríamos a escolher como 

título do presente trabalho - O burlesco e o satírico na obra de Marcial e Juvenal -, 

juntámos Juvenal à nossa área de interesse e procurámos saber como seria possível fazer 

um estudo de confronto entre os autores que não caísse no vulgar levantamento de 

passagens similares entre eles, que não fosse um estudo de influências literárias, nem que 
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se limitasse ao confronto de aspectos demasiadamente pontuais, como outros ilustremente 

fizeram1. Queríamos conhecer as motivações que levaram os poetas a escrever, as 

principais directrizes das suas obras e, acima de tudo, tomar consciência da forma como 

cada um olhou e registou a vida quotidiana em Roma no século I d.C. Afinal, embora a sua 

escrita estivesse afastada cronologicamente em cerca de vinte anos, partilharam a mesma 

matéria histórica - o período correspondente ao período de Domiciano - e reflectiram sobre 

os mesmos valores, costumes e vícios2.   

Sabíamos, no entanto, que o confronto entre dois autores, cuja riqueza abrange um 

universo muito vasto, nos faria correr o risco de não aprofundarmos um ou outro aspecto 

peculiar e de deixarmos mesmo de fora alguns importantes na abordagem literária que 

pode ser feita das obras em causa. No entanto, conscientes de que a riqueza de uma obra 

jamais se poderá esgotar num trabalho como este, que apenas visa a defesa de um ponto de 

vista em concreto e o alcance de objectivos bem definidos, sabíamos que se tornaria 

imperioso fazer escolhas. Desta forma, optámos por não tratar determinados temas e 

passagens - algumas até bastante representativas de cada autor - que não possuíssem 

pontos de afinidade suficientemente capazes de nos conduzirem a uma análise comparativa 

conclusiva. E assim, as nossas escolhas pautaram-se sempre em função dos objectivos a 

atingir e do rigor científico que um trabalho desta natureza nos exige. 

Fascinados com a leitura dos Epigramas de Marcial e das Sátiras de Juvenal e com 

as primeiras leituras bibliográficas, andámos, porém, durante algum tempo (mais do que o 

desejado) perdidos por entre um complexo labirinto de ideias, quase todas elas já 

sabiamente aprofundadas por nomes sumamente reconhecidos. Impôs-se-nos, então, a 
                                                        
1 Fora deste trabalho ficará qualquer abordagem específica ao problema da relação literária entre Marcial e 
Juvenal. Pois já existe uma imensidão de artigos que abordaram esta temática, dos quais se destacam, por 
exemplo, os de MARACHE (1961b) ou de COLTON (1991) que terão, de uma forma exaustiva, localizado e 
estabelecido o confronto entre as passagens comuns aos dois autores. Além disso, também não será nossa 
intenção inferir sobre a possibilidade de Juvenal poder ter tomado Marcial como modelo, nem sequer tratar 
exaustivamente todas as situações e passagens textuais que gozem de alguma afinidade.  
2 Segundo os dados mais correntes, Juvenal terá publicado o seu primeiro livro de sátiras entre o ano 100 e 
115 d.C. o que significa que o início da sua carreira literária terá coincidido com os últimos anos de vida de 
Marcial, que terá morrido entre o ano 103 ou 104 d.C.  

Marcial publica no ano 80, quando Tito, o filho mais velho de Vespasiano, o segundo princeps da 
dinastia flávia, ainda estava no poder, mas é sob o principado de Domiciano, a partir de 84, que a maior parte 
da sua obra é escrita, sendo a publicação dos livros 7, 8 e 9, em 92, 93 e 94, que comportam as principais 
informações sobre estes anos de principado de Domiciano. Os restantes livros (10, 11 e 12), terão sido 
publicados já no período de Nerva e Trajano, embora o livro 10 ainda tenha saído pouco tempo antes do 
assassinato de Domiciano, o que terá justificado uma segunda edição. Juvenal terá publicado os seus dois 
primeiros livros de sátiras, no período de Trajano (98-117 d.C) e os outros três no de Adriano (117-130 d.C.). 
Porém, é concretamente sobre o tempo histórico em que Domiciano dominou, de 81 a 96, que incide a 
matéria poética de ambos os autores.  
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nossa condição de docente que desenvolvêssemos uma investigação que nos permitisse 

aprofundar a formação académica que inicialmente obtivemos (Licenciatura em Ensino de 

Português, Latim e Grego), que nos ajudasse no processo de formação contínua e, 

sobretudo, que contribuísse para o nosso crescimento intelectual e humano. E se a isto 

pudéssemos ainda acrescentar a aprendizagem de novas formas de fazermos chegar os 

ensinamentos a uma comunidade discente cada vez mais alheia a tudo o que a rodeia e que 

directa e indirectamente contribui para a sua formação, enquanto seres humanos, ainda 

seria melhor. Neste sentido, terá sido precisamente o carácter pedagógico-didáctico que 

descobrimos nas obras de Marcial e Juvenal que nos terá dado o impulso esperado. E, por 

isso mesmo, quando o ingenium nos faltou, reforçámos o árduo e insistente estudo e 

submetemo-nos à luz da lucerna pela noite fora, mesmo quando ao outro dia, bem cedo, 

dezenas de quilómetros nos esperavam, para mais um dia de leccionação.   

Ultrapassados os primeiros momentos de recuos e avanços, e depois de 

familiarizados com uma vasta e quase interminável bibliografia sobre um e outro autor, 

estávamos prontos a traçar as linhas mestras sobre as quais deveríamos alicerçar o nosso 

trabalho.  

E a partir daqui, depois de uma releitura atenta das obras de Marcial e Juvenal e de 

alguma bibliografia referente às acepções que os termos burlesco e satírico tinham na 

literatura, traçámos dois objectivos gerais para o nosso trabalho: o primeiro seria 

estabelecer um confronto entre Marcial e Juvenal no sentido de detectar a presença do 

burlesco e do satírico na sua obra, de forma a evidenciarmos as diferenças e as 

semelhanças que lhes assistem; o segundo seria reconhecer a atemporalidade / 

temporalidade das suas obras, com vista a conseguirmos mostrar que, embora a obra de 

Marcial tenha uma natureza mais circunstancial - fruto do espírito burlesco que a domina -, 

e a de Juvenal uma dimensão mais universal - por força da sua natureza satírica -, ambas 

alcançam um mesmo fim pedagógico-didáctico, pela cumplicidade que conseguem criar 

com o leitor.  

Como forma de alcançarmos estes objectivos, traçámos depois outros mais 

específicos, nomeadamente: reconhecer a presença de um mesmo espírito comum, 

fortemente enraizado nas tradições primitivas3; reconhecer a escolha do género e as 

                                                        
3 Este recuo às origens do primitivo espírito romano terá o propósito de fundamentar as diferenças e as 
semelhanças entre os géneros cultivados por Marcial e Juvenal, mas também a própria terminologia escolhida 
para o título do trabalho. Tenha-se em conta que sempre que nos referimos ao espírito burlesco temos como 
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próprias circunstâncias políticas, sociais, culturais e até pessoais como factor estrutural do 

pensamento do seu autor; e, finalmente, seleccionar das obras em análise aquilo que 

melhor pudesse contribuir para a visão que estes autores tinham da vida quotidiana em 

Roma. Contudo, diante de uma abordagem literária tão diversificada, tão rica em retratos 

humanos e em pormenores, impunha-se-nos que fizéssemos uma selecção da realidade e 

das passagens a analisar. De fora teriam de ficar muitos aspectos que, embora 

considerássemos fundamentais na análise individual dos autores, não partilhavam de um 

terreno comum suficientemente capaz de nos proporcionar uma análise rigorosa e 

profunda, como se impõe a um trabalho desta natureza.  

E terá sido neste sentido que optámos por não inserir no trabalho a análise do Livro 

de Espectáculos ou dos Xenia e dos Apophoreta de Marcial ou até mesmo a sátira 16 de 

Juvenal, dada a especificidade de qualquer um deles. Ainda que pontualmente pudéssemos 

ter citado algum verso, no esclarecimento de alguma temática, a verdade é que não 

tomámos estes livros como referência. Relativamente ao Liber Spectaculorum, escrito para 

celebrar a inauguração do Anfiteatro dos Flávios, no ano 80, e os espectáculos oferecidos 

por Tito, é certo que este poderia ter sido explorado do ponto de vista da dimensão e do 

entusiasmo que os espectáculos exerciam sobre o público ou ainda da simbologia de 

determinados animais, como o leão, o rinoceronte, o javali, o elefante, o touro, entre tantos 

outros4. No entanto, para além do marcado carácter adulatório deste livro, que terá valido a 

Marcial o ius trium liberorum, a exaustiva descrição presente nele não nos permitiria 

estabelecer um confronto com Juvenal, uma vez que este centra a temática dos 

espectáculos no essencial do que pode constituir motivo de rebaixamento social e moral 

para os Romanos.  

Os Xenia e os Apophoreta, os livros 13 e 14, respectivamente, que se seguiram à 

publicação do Liber Espectaculorum, cerca de cinco anos mais tarde, em Dezembro de 84 

ou 85, terão surgido provavelmente para celebrar as festas em honra de Saturno, os 
                                                                                                                                                                        
ponto de referência a obra poética de Marcial e particularmente o género epigramático, assim como o espírito 
satírico pressupõe a obra poética de Juvenal e de todos os satíricos referidos, mas sobretudo a sátira latina, 
enquanto género literário. E assim, depois de termos contextualizado os vocábulos na realidade sócio-cultural 
e religiosa, estes passam a ter uma conotação mais específica e mais direccionada para o espírito ou natureza 
que assiste à escrita de Marcial e Juvenal 
4 O Anfiteatro Flávio, mais tarde conhecido por Coliseu, fora projectado por Augusto, iniciado por 
Vespasiano e concluído por Domiciano. Os Jogos oferecidos por Tito duraram cem dias, entre Abril e Junho, 
e trouxeram à cidade gentes vindas de todos os lados. Os espectáculos eram variados, entre animais 
amestrados, que se ajoelham aos pés do Imperador, lutas entre animais ou entre estes e os homens, combates 
de gladiadores, representações cénicas, com a encenação de pantomimas ou de fábulas, onde se aproveitava 
para punir os criminosos, as naumaquias, as venationes, ou as corridas de cavalos.  
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Saturnalia, que se realizavam durante cinco a sete dias no mês de Dezembro5. O nome 

atribuído a estes livros terá sido dado pelo próprio poeta6 e remete para a função dos 

epigramas, praticamente todos dísticos, neles contidos. Os Xenia aludem à troca de 

presentes, enquanto Apophoreta ao costume de distribuir o que sobrava durante as 

refeições aos convidados. Embora estes livros contenham informações preciosas sobre os 

hábitos alimentares dos Romanos ou sobre a troca de presentes realizada entre patronos e 

clientes, o que, de facto, poderia enriquecer a temática dos banquetes e do próprio 

clientelismo / patronato, a verdade é que também estes livros se centram num tema 

bastante específico, e que nos dispersaria do propósito comparativo entre Marcial e 

Juvenal. E desta forma limitámos as referências a estes livros apenas àquilo que nos 

permitiu aclarar a visão que cada poeta tem da realidade convivial e interpessoal.  

Relativamente à sátira 16 de Juvenal, inserida no livro 5, esta terá sido a última 

sátira escrita e está incompleta7. Esta sátira centra-se particularmente em torno das 

vantagens da vida militar, nomeadamente: o facto de os militares apenas serem julgados 

em tribunais próprios, mesmo que os crimes cometidos sejam civis8, a brevidade das 

acções jurídicas9 e o direito de poderem fazer testamento, mesmo estando o pai vivo10. 

Ainda que a realidade abordada pudesse constituir uma temática interessante na 

perspectiva satírica do hiato social entre os diferentes elementos da sociedade romana, ou 

até mesmo do aproveitamento que alguns homens fazem do seu estatuto, neste caso militar, 

a verdade é que a especificidade do tema não nos permite estabelecer um confronto com a 

obra de Marcial. Além disso, os sessenta versos que constituem esta sátira, e que terão 
                                                        
5 Ainda que estes livros correspondam cronologicamente aos livros 2 e 3, na verdade os editores tê-los-ão, 
mais tarde, numerado como livros 13 e 14.  
6 cf. 13.3.1. 
7 As sátiras de Juvenal terão sido publicadas separadamente em livros, pela mesma ordem por que foram 
transmitidas: dezasseis sátiras, subdivididas em 5 livros: O livro 1 contém as cinco primeiras sátiras e terá 
sido publicado no ano 100 d.C; o livro 2 é constituído por uma única sátira, a sátira 6, que, a avaliar pela 
referência a dois títulos inscritos em moedas de ouro, pela aparição de um cometa em Roma (cf. BELLANDI 
(1995a) 46-47) e ainda a outros acontecimentos ocorridos no ano de 115 d. C., terá sido publicado ainda 
neste ano ou pouco depois; o livro 3 é formado pelas sátiras 7,8 e 9 e terá sido publicado entre os anos de 117 
e 118 d.C, um período que compreenderá o fim do principado de Trajano e o início de Adriano; o livro 4 
contém as sátiras 10,11 e 12 e não possui referências cronológicas específicas e o livro 5 compreende as 
sátiras 13, 14, 15 e 16, ainda que esta última tenha chegado incompleta (cf. comentário de COURTNEY 
(1980) 613). Nestas sátiras, as referências ao cônsul Junco, assim como à possibilidade de alguns Romanos 
se estarem a converter ao Judaísmo e a submeterem-se à circuncisão pode ser indicadora da publicação das 
últimas sátiras entre o ano de 127 ou 130 d. C, anterior, portanto, à proibição da prática da circuncisão por 
parte de Adriano (cf. SMALLWOOD (1959) 334-347).  
8 cf. S. 16.13-14. 
9 cf. S. 16.48-50. Contrariamente ao civil que se sujeita a esperas infindáveis sempre que quer levar qualquer 
assunto a tribunal, os militares não perdem tempo nem património, por causa da demora dos processos.  
10 cf. S. 16.51-52. 
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terminado com a alusão às recompensas que cada soldado recebe, mostram-se insuficientes 

para uma interpretação correcta da real intenção satírica de Juvenal.  

Assim sendo, pautámos as nossas opções por aquilo que, em nosso entender, 

constituem, na visão dos autores, os aspectos mais criticáveis da sociedade romana em 

ambas as obras. Desta forma, depois de uma abordagem geral sobre o modus vivendi 

Romani, onde se deu particular destaque à forma como os Romanos se distraem e ocupam 

o seu tempo livre, centrámos o nosso estudo sobre: o emergir de uma nova hierarquização 

social, moral e sexual, resultante de um afrouxamento de alguns preceitos patriarcais (o 

respeito pela virtus, pela instituição matrimonial ou pela legislação instituída) e, por 

conseguinte, da contínua sobrevalorização de valores como o prazer, o luxo, o dinheiro ou 

o exibicionismo.  

Conscientes de que seria impossível esgotar todas as situações que fossem comuns 

aos dois autores, e igualmente convictos da necessidade de não podermos reduzir o nosso 

confronto aos já trabalhados lugares-comuns, foi, particularmente, o artigo de Emílio 

Rodriguez Almeida, intitulado “Martial-Juvenal: entre castigatio per risum et censura 

morum”, que nos permitiu encontrar o ponto de equilíbrio que procurávamos11. O título 

deste artigo reunia aquilo que, na nossa perspectiva, pode ser tomado como uma 

explicação simplificada do que é o espírito burlesco de Marcial e o espírito satírico de 

Juvenal: Marcial diz as verdades e castiga os vícios e os defeitos dos Homens através do 

riso; Juvenal censura o afrouxamento do mos maiorum e, por conseguinte, dos costumes da 

sociedade, através de um discurso censurador, moralista e comprometido. E terá sido 

precisamente a partir do entendimento que fizemos do título do artigo em causa que 

concretizámos as directrizes a seguir.  

Traçados os objectivos gerais deste trabalho, tencionamos demonstrare que, 

embora as obras destes dois autores se afastem na forma como trabalham a mesma matéria, 

nos meios que usam e na própria relação ou cumplicidade que estabelecem com o leitor, 

alcançam um fim similar que, grosso modo, poderia ser representado através de um 

simples esboço pictural e caricatural como este: com Marcial, o ouvinte / leitor, assistindo 

a um espectáculo, quase sempre de divertimento, é subtilmente picado pelo aguilhão de 

uma vespa que, não provocando um ferimento profundo, o consegue pontualmente, mas de 

uma forma sucessiva e sempre inesperada, eriçar; com Juvenal, o ouvinte / leitor não se 
                                                        
11 RODRÍGUEZ ALMEIDA (1998) 123-141. 
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limita a ser picado, mas é acima de tudo consumido por uma chama que, expondo-o 

publicamente, nem sempre de uma forma divertida, o obriga a reflectir, ao mesmo tempo 

que o consome com um lume que, tendo uma existência interior, é despertado 

exteriormente. 

Embora seja divergente a intenção e a motivação dos autores, até porque um é 

orientado por um espírito mais burlesco, e por conseguinte, mais divertido e jocoso, e outro 

mais satírico, ou seja, moralista e censurador, a verdade é que as palavras de ambos 

conseguem alcançar uma similar lição de vida, que se perpetuou através dos tempos e se 

tornou útil para todos os Homens.  

 

Depois de termos indicado o propósito deste nosso trabalho, importa agora aduzir   

a metodologia usada na organização do mesmo e na transcrição dos textos utilizados.  

O presente trabalho está dividido em duas grandes partes, subdivididas em seis 

capítulos, além da Introdução, das Considerações Finais, da Bibliografia, dividida em 

A. Edições / Traduções / Comentários; B. Obras de Referência; C. Estudos, e do Index 

Auctorum et Locorum Latinorum. 

 Por opção nossa, remetemos a explicação do título do nosso trabalho, assim como 

as referências bibliográficas dos autores em análise e os dados cronológicos e históricos 

relativos às suas obras para a primeira parte do nosso trabalho, precisamente designada de 

Contexto e Condicionalismos, por entenderem que tais matérias constituem elementos 

importantes na própria fundamentação da nossa tese, mais do que simples informações 

introdutórias. Nesta perspectiva, subdividimos esta primeira parte em dois capítulos 

específicos - Capítulo1: O espírito burlesco e o espírito satírico; Capítulo 2: Apologia 

pro opere suo -. No entanto, não é nossa intenção fazer uma abordagem detalhada e 

pormenorizada nem da biografia dos autores, nem do contexto sócio-cultural e político em 

que se inserem, mas focar os aspectos que, efectivamente, possam contribuir para a 

compreensão das obras de Marcial e Juvenal e sobretudo para o entendimento da 

motivação que orienta o seu propósito literário12. E o mesmo se aplicará às discussões em 

                                                        
12 Para um aprofundamento dos dados biográficos de Marcial, e respectivo conhecimento da vasta 
bibliografia a este respeito, consulte-se a selecção de epigramas editada por WATSON e WATSON (2003) 1-
5. Sobre os vários estudos existentes e citados nesta selecção, salientamos o de SULLIVAN (1991) 1-6 que, 
apesar de não ser muito recente, constitui, em nosso entender, a mais pormenorizada fonte informativa sobre 
os dados biográficos do epigramista. 
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torno da natureza mais ou menos satírica, moralista ou retórica de Juvenal13, assim como 

também à teorização dos géneros escolhidos, já que ficará fora do alcance do presente 

trabalho qualquer exaustiva teorização sobre a problemática dos géneros escolhidos pelos 

poetas, ou até mesmo sobre a herança da tradição na poética de cada um, assunto bastante 

glosado. Tomar como linha reflexiva a noção de género literário, tal como o concebeu a 

teoria literária14, não constitui de forma alguma um propósito primordial do presente 

trabalho. Pois, não obstante a importância que a especificidade temática e formal do género 

alcança nas escolhas dos poetas, entende-se que aquilo que efectivamente confere essência 

e riqueza a um texto é a capacidade que este tem de incutir originalidade ao género a que 

pertence, sem, no entanto, o descaracterizar. E neste sentido, a exploração das 

características imutáveis do género satírico e epigramático servirá apenas de ponto de 

apoio à análise das obras de Marcial e Juvenal. Até porque, tomando como ponto de 

referência a evolução que a teorização dos géneros literários sofrera ao longo das décadas, 

a começar já pela própria ruptura verificada entre a poesia helenística do século III a.C. e 

os moldes antigos, cada vez se concede menos importância ao alcance que o estudo das 

classificações dos géneros tem na abordagem de uma obra poética, pondo-se sobretudo em 

                                                                                                                                                                        
Quanto a Juvenal, o trabalho de VITORINO (2003a) 12-29 constitui uma excelente fonte de 

informação sobre o poeta, não só pelas referências bibliográficas concedidas, mas sobretudo pelas fontes 
usadas na delineação da vida do satírico, nomeadamente dados autobiográficos, dados da tradição biográfica, 
referências documentais ou literárias, sem descurar até hipóteses adiantadas pela crítica moderna.   
13 A natureza retórica, moralista e satírica ou de crítica social das sátiras de Juvenal tem sido uma questão 
amplamente discutida e analisada. Estudos como os de HIGHET (1954), Juvenal the satirist, de WIESEL 
(1963) 440-471, Juvenal’s Moral character, na introduction, de KENNEY (1963) 704-720, Juvenal: satirist 
or rhetorician, de BELLANDI (1980) Etica diatribica e protesto sociale nelle sat. di Giovenale, ou de 
MARACHE (1989) 592-639, Juvenal – peintre la société de son temps,  entre muitos outros, cujos títulos 
indiciam desde logo a classificação da natureza das sátiras juvenalinas, têm sido amplamente citados na 
interpretação da obra de Juvenal.  

Relativamente às características comuns a Marcial e a Juvenal destaca-se, sobretudo, o trabalho de 
MARACHE (1961b) 30-67, La revindicacion sociale chez Martial et Juvenal. 
14 Existe uma panóplia de estudos que dão conta da origem, evolução e características particulares dos 
diferentes géneros literários, incluindo a sátira e o epigrama. Relativamente à sátira, o trabalho de 
VITORINO (2003a) 33-43, apesar de bastante sintético, passa em revista quase toda, senão mesmo toda, a 
bibliografia que toma por análise a problemática da sátira como género literário; Mais recentemente o 
trabalho de FREUDENBURG, CUCCHIARELLI e BARCHIESI (2007), intitulado MUSA PEDESTRE, 
Storia e interpretazione della sátira in Roma antica, constitui uma excelente fonte de informação sobre 
aspectos importantes referentes aos autores satíricos (Énio, Lucílio, Horácio, Pérsio e Juvenal), assim como 
aos temas, aos propósitos e à relação que a sátira estabelecera, por exemplo, com a prática social romana, 
com os Fesceninos ou com a Filosofia. 

 Quanto ao epigrama, os trabalhos de LAURENS (1965;1980;1989); CITRONI (1969) 215-243 e 
(1991) 171-189; LUISELLI (1973) 441-450; SALEMME (1993) 98-99; PUELMA (1997) 189-213; RUIZ 
SÁNCHEZ e GUZMÁN ARIAS (1998) 935-943, entre muitos outros, constituem riquíssimas fontes de 
informação.  
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destaque a interpretação da obra em si e a capacidade que esta tem de comunicar com o 

leitor15.  

Além disso, o facto de os géneros literários escolhidos, o epigrama e a sátira, 

respectivamente, poderem ser entendidos, grosso modo, como modos de expressão literária 

que reflectem sobre a relação que o poeta estabelece com a vida quotidiana social impele-

nos a alicerçar a abordagem dos géneros numa dimensão menos teórica e mais 

comprometida com a matéria tratada.  

Assim sendo, considerando-se dispensável reproduzir as teorias que muitos 

desenvolveram ou até mesmo encontrar novas interpretações para a origem, características 

e possíveis afinidades existentes entre a sátira e o epigrama, a sucinta abordagem teórica 

que se fizer terá apenas o propósito de contextualizar estes géneros realísticos no espaço 

cultural e literário da época16. Pois, não obstante a consciência de que qualquer 

                                                        
15 Apesar da teoria dos géneros literários fixada por Aristóteles, na Poetica, ou por Horácio na Ars Poetica, 
os poetas helenistas já estavam dispostos a cruzar, a contaminar ou simplesmente a nivelar os géneros, sem, 
no entanto, serem desrespeitados os traços distintos de cada um. Pretendia-se apenas que se perdessem os 
limites demasiadamente rígidos até então estabelecidos entre eles. (cf. FANTUZZI (1980) 433-450).  

E terá sido precisamente nesta perspectiva que, nas últimas décadas, a teoria dos géneros literários 
tem gerado bastantes discussões, ao ponto de, numa óptica da crítica moderna, se afirmar mesmo que “seule 
importe l’oeuvre, l’affirmation qui est dans l’oeuvre, le poème dans sa singularité resserrée, le table dans son 
espace propre.” (cf. BLANCHOT (1959) 293). Não obstante a dimensão redutora que esta afirmação poderá 
comportar na análise de uma obra, a verdade é que foram surgindo diversos estudos que se tornaram 
importantes na medida em que permitiram a análise dos diferentes géneros literários e seus respectivos textos 
representativos, de uma forma não tão prescritiva e rígida. E neste sentido destacam-se, por exemplo, o 
estudo de GENETTE (1989) 7-9 que, referindo-se à presença de um arquitexto, considerou que cada texto 
singular depende de um conjunto de categorias gerais ou transcendentes, ou de CONTE (1994[1991]) 170 
que, numa perspectiva menos restritiva, entendeu que os géneros deverão ser vistos apenas como matrizes ou 
estratégias de interpretação dos textos. A discussão sobre a teorização dos géneros alargou-se depois para a 
importância do leitor no processo comunicativo, assim como para os próprios condicionalismos estéticos da 
recepção, onde se torna importante aquilo que se designará como o “horizonte de expectativas” (cf. 
IGLESIAS SANTOS (1994) 35-115) E foi nesta linha de pensamento que TODOROV (1978) 15 considerou 
que qualquer estudo deverá transpor o sentido da obra para o discurso em particular, ou seja, o discurso 
literário (verbal, sintáctico e semântico), uma vez que a obra literária, sendo sempre a expressão de algo, visa 
o alcance da interpretação do leitor por meio de um código poético definido.  

Contudo, os diferentes estudos e perspectivas sobre a teorização dos géneros literários levaram 
alguns estudiosos, nomeadamente GUILLÉN (1985) 163, CORTÉS TOVAR (1986) 80-81, ou SCHAEFFER 
(1988) 172, a considerar o género como um conceito dinâmico e histórico, difícil de ter uma só definição. E 
isto porque este sofre variações de acordo com o período histórico em que se encontra, com as condições de 
produção e de recepção, ou até mesmo com o propósito que move o seu autor.  
16 Ao longo das décadas foram surgindo estudos sobre a sátira e o epigrama.  

Sobre a sátira latina terá sido sobretudo HENDRICKSON (1927) 46-60 que, partindo da máxima 
quintiliana satura quidem tota nostra est, terá dado início à discussão sobre os elementos que a demarcam 
dos antecedentes gregos e que, por conseguinte, constituem as suas características originais. Outros autores 
concordaram com a ideia de originalidade incutida nas palavras de Quintiliano, nomeadamente TERZAGHI 
(1944) que considerara o passo do autor latino imprescindível nas discussões que se seguiram no estudo da 
sátira latina. Alguns anos depois, ELLIOT (1972[1960]) estudou a sátira numa relação antropológica e 
etnográfica, já que explorou The power of Satire, pela sua origem ritual; ROOY (1966) incidiu sobre a 
etimologia do termo e sobre a inserção deste nos antecedentes gregos na tradição literária dos géneros; 
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interpretação moderna de autores clássicos nunca pode contemplar a reconstrução exacta 

do ponto de vista do autor, entendemos ser a forma como os poetas conviveram e 

aceitaram (ou não) um espaço e um tempo que, não sendo apenas literário, é o próprio 

                                                                                                                                                                        
WITKE (1970), salientando a dificuldade em definir os termos sátira e satírico, estabelece uma relação entre 
a sátira e a retórica, ou mais concretamente com a filosofia helenística da diatribe estóico-cínica, pela sua 
função persuasiva; CASTILLO GARCÍA (1971), pondo em evidência os temas da poesia satírica, e 
considerando que a sátira se adequava ao humor agudo do povo latino, destacou a variedade como uma 
característica importante da sátira; COFFEY (1989[1976]), que seguiu as principais linhas de orientação de 
KNOCHE (1969[1957])), entendeu a sátira como um género social; (1964) 327, a propósito de Juvenal, 
distinguiu o autor da persona poetica pelo reconhecimento “dramatic creation”, diferenciando-se assim do 
estudo demasiadamente psicanalítico de HIGHET (1954) que leu as sátiras de Juvenal quase exclusivamente 
à luz da personalidade e da vida pessoal deste, que, posteriormente, estabeleceu critérios identificadores da 
sátira e considerou a emoção como um produto e uma marca essencial deste género (cf. HIGHET (1962) 14-
21). Esta leitura revela algumas afinidades com um estudo anterior de MACK (1951-52) 80-92 que tinha 
insistido na importância do ethos do satírico, como forma de as suas palavras se tornarem aceites pelo leitor; 
RUDD (1986) orientou o estudo da sátira, e particularmente de Horácio, para o seu carácter auto-defensivo; 
BRAUND (1999[1996]), num estudo intitulado The Roman Satiristic and their Masks, abordou, 
precisamente, a presença de diferentes máscaras ou personae na representação da realidade, de acordo com a 
intenção dos diferentes satíricos. E, mais tarde, em 1989, enquanto editora de um conjunto de estudos 
reunidos sob o título de Satire and society in ancient Rome, a autora destaca sobretudo a função moral do 
género satírico. Nos anos noventa muitos outros estudos foram surgindo, como o de GRIFFIN (1994), que 
aborda sobretudo as diferentes teorias da sátira através dos séculos, ou de outros que trataram a questão do 
género incidindo mais particularmente sobre a análise de um ou outro satírico. Sobre o género satírico 
CITRONI (1993[1989]) 312 ainda entendeu que a sátira é um género único dentro da clássica classificação 
dos géneros poéticos, estabelecidos pelos cânones, o que de facto pressupõe um olhar também único sobre as 
Sátiras de Juvenal.  

Quanto ao epigrama, existem alguns estudos de referência que atestam as modificações que este 
género, considerado pela própria tradição como menor, foi sofrendo paulatinamente, passando de simples 
inscrição, gravada em objectos ou em monumentos, sob forma mnemónica, muitas vezes com um carácter 
funerário, a epitáfio poético ou a evocação votiva e só mais tarde, com Simónides de Ceos (Séc. VI-V), a um 
epigrama literário. Foi a partir do séc. III a.C. que se alargaram os temas e, depois, com Lucílio, no séc. I 
a.C., que o epigrama se abriu à crítica aguçada e ridicularizadora e desenvolveu a técnica do final inesperado. 
Juntaram-se posteriormente aos temas já desenvolvidos os de carácter político e, no final da República, 
acrescentaram-se os temas relacionados com os instantes da vivência quotidiana, servindo os epigramas 
também de mensagens, convites ou de simples acompanhamento de presentes. Estas composições 
conheceram ainda os temas eróticos, sobretudo no tempo de Augusto e Tibério, e no tempo de Cláudio, Nero 
ou Domiciano tornaram-se em excelentes veículos de adulação e louvor da política imperial. 

Vários estudos foram sendo publicados sobre a inserção do epigrama na tradição literária dos 
géneros, suas manifestações nos diferentes períodos históricos e principais cultores, nomeadamente o de 
GRANAROLO (1971), intitulado D’Énnius a Catulle – Recherches sur les antecedents romains de la poésie 
nouvelle, que, como o próprio título sugere, circunscreve a abordagem do epigrama à tradição literária da 
“poesie nouvelle” ou o de LAURENS (1989), cujo título bastante sugestivo da própria natureza epigramática 
L’Abeille dans L’ambre: Célébration de l’épigramme de l’époque alexandrine à la fin de la Renaissance, 
constitui, em nosso entender, um dos estudos mais completos sobre as teorias que orientaram a interpretação 
do epigrama desde o seu modelo mais inscripcional até à problemática levantada por alguns estudiosos, como 
J-C Escalígero, em 1561 (apud LAURENS (1989) 10) ou LESSING, em 1839 (apud LAURENS (1989) 12-
13) no que concerne à sua definição e estrutura. Além disso, destacando as facetas mais satíricas ou mais 
burlescas do epigrama, de acordo com os seus cultores e com a época em que se insere, este estudo 
exemplifica algumas das estruturas sintácticas, retóricas e semânticas fundamentais do género.   
 Em Itália, destacaram-se outros estudos importantes embora mais especificamente aplicados à obra 
de Marcial, nomeadamente os de CITRONI: em 1968b sobre Motivi di polemica letteraria negli epigramma 
di Marziale e em 1969 sobre La teoria lessinghiana dell’epigramma e la interpretazioni moderna di 
Marziali. 
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meio onde se movem, enquanto homens de Roma e persona poetica, que melhor consegue 

especificar a natureza do género utilizado.  

Os restantes quatro capítulos inserem-se na segunda parte do trabalho, subordinada 

ao tema da Vida Quotidiana em Roma, e estão organizados segundo aquilo que, em 

nosso entender, constituem os pontos de contacto e, por conseguinte, de fundamentação da 

nossa tese, na abordagem que os autores fazem da sociedade do seu tempo. E neste sentido, 

a análise que foi feita pretendeu partir de um plano mais geral, com a referência às 

diferentes formas de distracção e divertimento de todos os Romanos, para quadros mais 

específicos e centrados na figura humana e nas relações interpessoais.  

No Capítulo 3, intitulado Modus Vivendi Romani: prazeres e distrações em 

Roma, pretende-se abordar de uma forma global a visão que os poetas projectam de Roma, 

focando as passagens que incidem sobre aquilo que constitui motivo de distracção e de 

prazer para os Romanos. E nesta perspectiva este capítulo será uma espécie de 

contextualização dos capítulos seguintes e de entendimento geral daquilo que constituirá as 

principais directrizes seguidas pelos poetas na abordagem de temáticas mais específicas. 

Tal significa que muitas dos passos analisados nesse capítulo serão retomadas nos 

capítulos seguintes, de acordo com a sua especificidade. Ainda que nos possamos tornar 

demasiadamente repetitivos na retoma que pretendemos fazer de determinadas passagens, 

a verdade é que a riqueza e a própria diversidade temática contida em muitas delas terão 

justificado este nosso propósito. Além disso, a natureza comparativa deste trabalho ter-nos-

á imposto uma limitação em termos de abordagem das obras, uma vez que, segundo 

entendemos, nos devemos cingir apenas àquilo que, efectivamente, nos permite alcançar 

conclusões baseadas no confronto, e não tanto na análise individualizada.  

A constatação de que ambos os poetas centram o seu olhar na figura do homem, 

cujos comportamentos subvertem os valores daquilo que na estrutura hierárquia social 

romana era considerado aceitável, justifica o Capítulo 4, denominado (A)Masculinidade 

Romana. E também aqui as passagens textuais foram escolhidas apenas em função do que 

terá permitido uma análise comparativa, nomeadamente a hipocrisia que assiste a muitos 

falsos moralistas, a subversão de determinados valores que colocam em causa a ideologia 

social e sexual romana e, por conseguinte, o ridículo a que se expõem os homens, por força 

dos seus comportamentos desadequados.  
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No seguimento desta alteração a nível dos valores e da própria estrutura central de 

Roma, na qual a mulher ocupa um lugar de destaque, segue-se o Capítulo 5 - A condição 

feminina e o seu lugar em Roma. Tendo em conta o número de epigramas de Marcial e a 

extensa sátira 6 de Juvenal, a única do segundo livro, dedicada à mulher, esta é, de facto, 

uma figura central na obra de ambos os autores. Isto porque os seus comportamentos 

subvertem valores importantes da tradição romana, mas também porque se tornam 

propícios à ridicularização e à caricatura.  

Por fim, o nosso olhar centrar-se-á na instituição do clientelismo e do patronato e 

particularmente na forma como se concretizam as relações interpessoais e sociais em Roma 

no Capítulo 6 - Clientelismo e patronato sob o olhar de Marcial e Juvenal. Inerente à 

temática do patronato e do clientelismo está também, algumas vezes, o tema da riqueza e 

da pobreza. Porém, fruto da mobilidade social verificada na sociedade imperial do séc. I d. 

C., nem sempre é inteiramente pobre aquele que se entrega aos ofícios de cliente, nem rico 

aquele que tem ao seu serviço um vasto número de clientes. Nesta perspectiva, optámos 

por omitir da análise deste capítulo determinadas passagens que eventualmente nos 

poderiam dispersar da abordagem que pretendíamos fazer unicamente sobre a relação 

patrono-cliente.  

Quanto à organização interna de cada capítulo, preferimos fazer breves notas 

introdutórias em cada um, assim como tirar conclusões parciais da matéria tratada, com o 

intuito de evitar a dispersão, mas também de ir consolidando aquilo que consideramos ser 

os principais fundamentos na diferenciação /aproximação das obras de Marcial e Juvenal. 

Além disso, procurámos, na medida do possível, alcançar um equilíbrio na análise dos 

excertos de Marcial e Juvenal, embora nem sempre tenha sido possível. E esta será a razão 

pela qual a abordagem de determinadas matérias incidirá mais sobre um ou outro autor, 

conforme a própria representação, mais ou menos detalhada, que este faça do tema em 

questão.  

No que diz respeito ao aprofundamento de algumas matérias que já foram objecto 

de variados estudos, procurámos não nos tornar repetitivos, pelo que, algumas vezes, 

limitámo-nos a fazer breves referências ao assunto e a indicar em nota de rodapé algumas 

referências bibliográficas que, na nossa opinião, melhor representam ou sistematizam as 

ideias em causa.  
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Quanto à tradução dos excertos analisados, limitar-nos-emos a fazer pontuais 

traduções, apenas quando se tornar conveniente a exploração mais específica de 

determinados vocábulos ou estruturas linguísticas.  

No que se refere às citações latinas dos Epigramas de Marcial e das Sátiras de 

Juvenal, tomaremos como referência as edições da Loeb Classical Library: A edição 

Martial Epigrams, dividida em três volumes (Volume I: livros I-V; Volume 2: livros VI-X; 

Volume III: livros XI-XIV), foi traduzida por D. R. Shackleton Bailey, publicada no ano 

de 1993, e constitui uma revisão da edição estabelecida pelo mesmo autor (Teubner, 

Stuttgart, 1990); Juvenal and Persius, organizado num único volume, foi editado por G. P. 

Gool e traduzido por G. G. Ramsay, pela primeira vez em 1918, e revisto depois em 1940. 

A edição usada por nós data de 1996. 

Contudo, embora sigamos o texto, tradução e notas desta edição, para uma análise 

mais específica de alguns passos, sobretudo de Marcial, apoiar-nos-emos noutras edições 

devidamente indicadas na bibliografia. 

Na transcrição de outras fontes greco-latinas servir-nos-emos igualmente da 

colecção da Loeb, mas também das edições das Belles Lettres.  

Para a interpretação de alguns termos latinos, usaremos o Dictionnaire Latin-

Français, de F. Gaffiot (Hachette, 1934), o Oxford Latin Dictionary, de P. G. W. Glare 

(Oxford, 1985), o The Oxford Classical Dictionary de Hammond, N G. e Scullard, H.H. 

(Oxford, Clarendon Press, 1989), o Dictionnaire grec-français de Bailly, A. (Hachette, 

1993), assim como, no esclarecimento de algumas dúvidas mais específicas, o Lexicon 

totius latinitatis de A. Forcellini (Bolonha, 1965). No que diz respeito à identificação dos 

passos citados, para os autores latinos usaremos as abreviaturas do citado Oxford Latin 

Dictionary e para autores gregos, seguiremos as abreviaturas do A Greek-English Lexicon, 

de Liddel, H. G. e Scott S. (Oxford 1985 e 1996).  
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CAPÍTULO PRIMEIRO 

O ESPÍRITO BURLESCO E O ESPÍRITO SATÌRICO  

 

1. Do primitivo espírito romano à noção de burlesco e satírico 

A leitura comparada da obra de Marcial e Juvenal, assente naquilo que se considera 

ser o traço mais distintivo das suas obras, ou seja, a dimensão burlesca e satírica, 

respectivamente, impõe uma reflexão sobre os termos em si, e particularmente sobre a 

forma como estes se manifestaram na realidade social, cultural e literária anterior aos 

autores em causa. Entendemos que as noções de burlesco e de satírico terão partilhado um 

mesmo espaço embrionário: o do primitivo espírito romano, que se torna fundamental na 

compreensão daquilo que aproxima / afasta os autores em questão.   

Além disso, importa também ter em conta as mais remotas origens do povo 

romano, os gostos e a evolução que as manifestações pré-teatrais foram sofrendo, a própria 

realidade helenística, cujos prazeres e valores terão influenciado o espírito romano, assim 

como a teorização geral dos géneros literários, para se poder perceber até que ponto a 

comicidade e a ridicularização visível na obra de Marcial pode alcançar uma mesma 

função edificante, sem no entanto possuir uma intenção propositadamente moralizante e 

crítica, como a indignação e a acritude da sátira juvenalina. É que, independentemente do 

género literário cultivado, cujas características, obviamente, terão ditado as principais 

diferenças entre os autores, consideramos existir a partilha de um mesmo espírito que 

apenas se terá subdividido e orientado para uma vertente mais satírica e moralista ou para 

uma vertente mais burlesca e jocosa. E assim sendo, comungando de um mesmo espítito 

que combina o gosto pelo divertimento com a agudeza mordaz da crítica, os autores 

diferenciam-se, sobretudo, na forma como actualizam as proverbiais expressões 

horacianas, caracterizadoras do temperamento do povo latino, italum acetum (Hor. S. 

1.7.32) e sal multum (Hor. S. 1.10.3), ou seja, como escolhem apreciar o objecto do 

enunciado e como orientam a recepção das suas palavras. 

 Enraizados numa mesma terminologia helenística, os vocábulos burlesco e satírico 

serão usados ao longo deste capítulo como duas facetas de uma mesma realidade, que 

muitas vezes se fundem, no sentido de melhor traduzirem a intenção do autor e de 

alcançarem o propósito a que se destinaram: criticar a sociedade da época e suscitar a 
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reflexão sobre a condição humana, seja de uma forma mais prazenteira, ou mais censorial, 

mas sempre comprometida com o leitor.  

 
 
1.1. As primeiras manifestações do espírito romano num contexto sócio-cultural 

O gosto pela festivitas faz parte das origens do povo romano, e assim se 

compreende que, em 46 a.C., numa carta a Poeto, Cícero manifeste displicência pelo 

desaparecimento do antigo espírito romano - imaginem antiquae et vernaculae festivitatis-, 

o qual se terá deixado dominar pelos elegantes gostos estrangeiros17. Contudo, conforme 

documenta Horácio, esse espírito não terá desaparecido definitivamente sem deixar rastos 

(vestigia ruris), já que aquilo que as influências gregas terão banido, depois das Guerras 

Púnicas, terá sido, sobretudo, a acritude do gosto latino18. 

Recuando às mais remotas origens, o termo festivitas interpenetra-se com a 

jovialidade presente no canto e nas danças dos primeiros agricultores do Lácio19, mas 

particularmente com as cerimónias religiosas, onde hinos e cânticos jocosos aos deuses se 

enriquecem com um gosto particular pelo movimento e pelo espectáculo20. As cerimónias 

religiosas impregnam-se assim de uma profunda acção dramática onde o jogo e a mímica 

                                                        
17 Cic. Fam. 9.15.2. 
18 Horácio repudia o antigo espírito romano, sem conseguir, no entanto, esquecer os vestígios que continuam 
a existir e que são inegáveis ao longo da literatura latina (Hor. Ep. 2.1.156-160: Graeca capta ferum victorem 
cepit et artis / intulit agresti Latio. sic horridus ille / defluxit numerus Saturnius et grave virus / munditiae 
pepulere; sed in longum tamen aevum / manserunt hodieque manet vestigia ruris.).  

Relativamente ao desaparecimento do primitivo espírito romano, GAGLIARDI (1980) 12 considera 
que, e cito “Cicerone ne rimpiangeva nostalgicamente la scomparsa, dietro l’instaurasi di mode e di gusti 
stranieri.” E justifica-se com as próprias palavras de Cícero presentes na já citada nota anterior: Ego autem 
(existimes licet quod libet) mirifice capior facetiis, maxime nostratibus, praesertim cum eas videam primum 
oblitas Latio, tum, cum in urbem nostram est infusa peregrinitas, nunc vero etiam bracatis et Transalpinis 
nationibus, ut nullum veteris leporis vestigium appareat. (Cic. Fam. 9.15.2). 
19Agricola adsiduo primum satiatus aratro 
     cantavit certo rustica verba pede 
et satur arenti primum est modulatus avena 
     carmen, ut ornatos diceret ante deos. 
Agricola et minio suffusus, Bacche, rubenti 
   primus inexperta duxit ab arte choros. (Tib. 2.1.51-56) 
20 Com versos grosseiros e um riso desenfreado - Versibus incomptis ludunt risuque soluto - os camponeses 
celebram a festa em honra do deus Baco, usando máscaras cavadas nas cascas de árvores: 
Nec non Ausonii, Troia gens missa, coloni 
versibus incomptis ludunt risuque soluto 
oraque conticibus sumunt horrenda cavatis, 
et te, Bacche, vocant per carmina laeta, tibique  
oscilla ex alta suspendunt mollia pinu. (Verg. G. 2.385-389) 

Varrão confirma a ligação destes versos às vindimas do Outono e às festas em nome de Baco: 
Homines rusticus in vidimia incondita cantare sarcinatrices in machinis (Var. Men. 364). 
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não deixam de estar presentes21. Exemplos disto mesmo são as procissões dos Salii, dos 

Aruales, mas também dos Lupercalia, onde a mímica se mistura com o gracejo picante22.  

O gosto pelo movimento e pela acção, mas também pela jovialidade e pelo riso, 

fazem parte do primitivo espírito romano e sobre este assentarão as primeiras 

manifestações pré-literárias, entre as quais se poderão incluir: os Fescennini, uma espécie 

de diálogos improvisados, talvez acompanhados pelo som da flauta e por danças rústicas, 

que eram evocados pelos camponeses por ocasião das cerimónias religiosas, e cujo nome 

era oriundo da cidade de Fescénia, na Etrúria23; os Carmina Triumphalia, cantos jocosos e 

licenciosos que acompanhavam o triunfo do general e se dava largas ao Italum Acetum; as 

Atellanae, também designadas de fabula atellana ou fabula personata pelo uso obrigatório 

das máscaras, que representavam a comicidade licenciosa das populações oscas e 

colocavam em cena indivíduos sórdidos e burlescos, bem ao gosto popular24; e, por fim, os 

Mimi, que, constituídos por uma representação cénica apenas parcialmente escrita, e, 

portanto, com uma grande margem de improvisação, se exprimiam por meio de gestos, 

dança ou música com entoação burlesca e cujas personagens grosseiras e de baixa 

condição social actuavam sem máscaras e, por isso, se disfarçavam de forma ridícula.  
                                                        
21 BAYER (1934) 34 faz precisamente a verificação de os aspectos dramáticos das cerimónias, onde os 
gestos se fazem acompanhar de fórmulas rituais.  
22 Veja-se, por exemplo, Ovídio (Ov. Fast. 2.35) que nos dá testemunho de Lupercalia realizados a 15 de 
Fevereiro e que tinham na sua origem uma cerimónia de purificação rústica. Os sacerdotes de Pã, oficiantes 
das Lupercais, também designadas de Lupercos, percorriam as ruas nus, fustigando as mulheres que 
encontravam com correias feitas de pele de cabra recém imolada, para que aquelas se tornassem férteis.  

Marcial ironicamente joga com o nome Luperco para criticar aquela que se deixa enganar pelo 
interesseiro amante (cf. 4.28). 
23 Tito Lívio, dando conta dos antecedentes do teatro latino, alude precisamente a uma tradição em que a 
juventude latina, aproveitando as danças ao som das flautas e os movimentos executados, com graça, por 
bailarinas, vindas da Etrúria, lançava gracejos toscos uns aos outros: Et hoc et insequenti anno T. Sulpicio 
Petico et C. Licinio Stolone consulibus pestilentia fuit. [...] et cum vis morbi nec humanis consiliis nec ope 
divina levaretur, victis superstitione animis ludi quoque scenici - nova res bellicoso populo, nam circi modo 
spectaculum fuerat - inter alia caelestis irae placamina instituti dicuntur.  

Ceterum parva quoque, ut ferme principia omnia, et ea ipsa peregrina res fuit. Sine carmine ullo, 
sine imitandorum carminum actu ludiones ex Etruria acciti, ad tibicinis modos saltantes, haud indecoros 
motus more Tusco dabant. Imitari deinde eos iuventus, simul inconditis inter se iocularia fundentes versibus, 
coepere; nec absoni a voce motus erant. (Liv. 7.2) 
24 Ainda no citado passo de Tito Lívio, a fabula atellana terá surgido depois de se terem posto de lado os 
versos alternados e depois também das impletas modis saturas, as quais não se sabe bem se se referem à 
satura dramatica, onde sátiros brincalhões campestres se incorporavam nas procissões religiosas e se metiam 
com as pessoas, ou se já à própria sátira latina. Contudo, sem entar na discussão sobre aquilo que terá 
antecedido a atellana, o que importa reter é que estas manifestações pré-teatrais, oriundas da Campânia, 
ultrapassaram posteriormente a realidade primitiva da festivitas e, no tempo de Sula, cultivadas por Lúcio 
Pompónio e Nóvio, adquiriram uma dimensão literária.  

Não se podendo propriamente atribuir a estas representações a denominação de paródia ou sátira 
social, põem a ridículo determinados tipos de pessoas e seus costumes, por meio de jogos linguísticos e até 
mesmo de muitos argumentos grosseiros e obscenos.  
 



Capítulo 1 | O Espírito Burlesco e o Espírito Satírico  
 

 26 

Em relação aos primeiros, os Fescennni, evidenciando desde logo algumas 

similitudes com o que Horácio designara fescennina licentia, terão evoluído de versos 

alternados de rústicas injúrias, habitualmente usados nos rituais religiosos, para gracejos 

cruéis contra a honra ou dignidade de uma pessoa. Porém, depressa, com motivo para se 

queixarem os atingidos por este dente ensanguentado, se fazem prevalecer as disposições 

das doze tábuas que, reprimindo tais versos, motivam a alteração do modo de cantar, 

voltando-se ad bene dicendum delectandumque redacti25. Desta forma, sem haver uma 

mudança de conteúdos, mas antes de forma de expressão - vertere modum - será possível 

continuar a ser-se mordaz, sem, no entanto, se ser injuriosamente ofensivo. E isto porque a 

elegância de que é dotada a nova enunciação permite provocar o deleite e o agrado do 

ouvinte e não a ofensa. Ainda que esta, obviamente, não deixe de estar implícita. 

Contudo, embora estes gracejos tenham sido reprimidos, não deixaram de persistir 

nos ritos fúnebres, onde dança, zombaria e mimo faziam parte do cortejo, nas festas 

nupciais, mas, sobretudo, nos cantos triunfais ou Carmina Triumphalia26. Em relação a 

estes últimos, embora pudessem ser entendidos como uma forma primitiva de “justiça 

popular” ou “pública difamação”, onde, por entre abusivos comentários e ditos até mesmo 

obscenos, nada ficava impune, tais cantos não aspiravam, porém, a desonra dos 

vencedores27. Pois o seu objectivo primordial era evitar a soberba destes homens, e, por 

                                                        
25 cf. Hor. Ep. 2.1.145-155: Fescennina per hunc inventa licentia morem / versibus alternis opprobria rustica 
fudit / libertasque recurrentis accepta per annos / lusit amabiliter, donec iam saevus apertam / in rabiem 
coepit verti iocus et per honestas / ire domos impune minax. Doluere cruento / dente lacessit; (...) quin etiam 
lex / poenaque lata, malo quae nollet carmine quemquam / describi: vertere modum, formidine fustis / ad 
bene dicendum delectandumque redacti.  
26 Os soldados que seguiam no cortejo e celebravam as glórias dos generais vencedores também 
ridicularizavam os seus defeitos e costumes, fazendo assim alternar os elogios com os cantares de grosseria, 
inspiração da licenciosidade militar (cf. Liv. 4. 53). 

A propósito dos cantos triunfais, consulte-se, por exemplo, SAINT-DENIS (1965) 34-36 que 
apresenta vários exemplos destas composições, onde, por vezes, para além do elogio e ridicularização do 
general que tinha conseguido triunfar, se esconde também um jogo sultil de implícitos, em que o verdadeiro 
panegírico se dirigia a outra pessoa, que não era propriamente aquela que desfilava vitoriosa, exibindo o seu 
triunfo. 
27 De acordo com o testemunho de Marcial, esta prática estende-se até à época imperial, onde se encontrava 
no triunfo de qualquer general uma rica fonte de matéria para um vasto elenco de injúrias, críticas e 
ridicularizações: consuevere iocos vestri quoque ferre triumphi, / materiam dictis nec pudet esse ducem (cf. 
1.4.3-4).  

E o epigramista aproveita ainda esta referência, já enraizada no primitivo espírito romano, para 
estabelecer uma comparação entre os carmina triumphalia, nos quais o Imperador não se envergonha de ser 
motivo de anedota, e os seus epigramas que, encerrando em si gracejos inocentes, deverão também censurar 
(1.4.7-8: innocuos censura potest permittere lusus: / lasciva est nobis pagina, vita proba.). Motivado por 
conseguir favores do Imperador, é certo, a verdade é que o paralelo deixa transparecer a proximidade dos 
seus versos com um antigo espírito romano que, apesar de ridicularizar com gracejos desenfreados, não 
comporta em si um valor aviltante, mas tão-só um intuito salutarmente jocoso e até mesmo apotropaico. 
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conseguinte, a ira e o desagrado dos deuses. E esta terá sido presumivelmente a razão pela 

qual alguns autores consideraram que os versos fesceninos eram portadores de um valor 

apotropaico28. 

Desta forma, o que importa reter é que algumas manifestações pré-literárias, 

estando profundamente enraizadas no primitivo espírito romano, combinam, por um lado, a 

vivência do quotidiano, aliada à grandeza do louvor religioso e do elogio militar, e, por 

outro, a ordinária e abusiva linguagem e gesticulação. 

Todavia, nas palavras de Tito Lívio sobre os antecedentes do teatro latino, denota-

se cada vez mais a tendência para converter o gracejo desenfreado dos versos fesceninos 

em manifestações artísticas mais apuradas e com enredo. E assim, pondo-se de lado os 

versibus alternis e as saturas que se seguiram, toma lugar de destaque a fabula Atellana, 

cuja monotonia das personagens fixas, no entanto, depressa desmotivou o público que, de 

imediato, absorveu o mimo. Com personagens grosseiras e de baixa condição social, os 

temas deste eram, muitas vezes, de carácter político, ainda que se privilegiasse a temática 

obscena, sexual e até mesmo violenta, onde a obscenidade dos gestos se aliava à grosseria 

das palavras29.  

O nome mimo parece estar ligado à forma verbal mimevsmai ‘representar ao vivo, 

imitar’, já que esta era efectivamente a arte de imitar por excelência30, de tal forma que se 

                                                        
28 cf. ELLIOTT (1972[1960]) 4-6 e também CONTE (1999[1994]) 23. Este último, considerando que 
etimologicamente os fesceninos podem derivar de fascinum, “the evil eye” ou do “pénis”, corrobora o seu 
valor apotropaico. 

Aliado ainda a estes cantos triunfais e às cerimónias religiosas das colheitas, estava também, por 
vezes, a cerimónia do phallus que era levado como um amuleto no carro do triunfador, e que comportava em 
si uma dupla finalidade: a invocação das boas influências pela mágica potencialidade do falo, por um lado, já 
que era um elemento de fertilidade, e a expulsão das más influências, por outro, dado que actuava como um 
feitiço contra os maus espíritos e contra a inveja dos deuses. E assim sendo, se os versos fesceninos poderão 
ser portadores de um valor apotropaico, pela soberba que são capazes de evitar nos vencedores, estas 
procissões fálicas comportarão uma certa “mágica sexualidade”, sobretudo, pela função que o phallus, 
enquanto amuleto, consegue alcançar, mas também, segundo se entende, pelo aguilhão indolor que as 
referências à conduta sexual de alguns poderão sugerir.  

Note-se que HAURRY (1955) 230 considerou que Cícero, na sua carta de 46 a.C. a Poeto “sans 
refuser à considerer l’obscène comme tel il reconnait, sur a foi des exemples, que ce système de valeus doit 
plus à l’usage qu’a la raison”. 
29 Cícero, delimitando os limites que o orador não deve exceder, sob pena de se transformar num actor de 
mimos, faz precisamente referência àquilo que parece caracterizar a representação do mimo: Mimorum est 
enim ethologorum, si nimia est, imitatio, sicut obscenitas. [...] praestet idem ingenuitatem et ruborem suum 
verborum turpitudine et rerum obscenitate vitanda. (Cic. de Orat. 2.242) 

Caracterizadas por Ovídio (Ov. Tr. 2.497) como mimos obscena iocantes, alguns gramáticos, dado o 
carácter licencioso, amoral ou imoral, consideraram estas representações como a imitação de acções vulgares 
e personagens grosseiras. 
30 Diomedes (gramático do século IV d.C.), definindo o mimo como:...mimus est sermonis cuiuslibet imitatio 
et motus sine reverentia vel factorum et dictorum turpum cum lascivia imitatio pronunciava sobre o carácter 
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chegou mesmo a exceder os limites do realismo, tornando-se a representação, por vezes, 

demasiadamente brutal, embora não menos apreciada pelo público, a quem agradavam os 

espectáculos sanguentados e violentos, sobretudo na época imperial31. 

 Em suma, digamos que o cómico primitivo não nasce de gentilezas, mas de uma 

certa rudeza, sempre aliada, de algum modo, à festa, sobretudo religiosa, e ao divertimento. 

Além disso, neste primitivo espírito romano é visível o gosto particular pelas 

manifestações teatrais, sobretudo por aquelas que se reduzem à representação de cenas 

cómicas, quase sempre exageradas e ridículas que, sem um argumento coerente, não 

dispensam a obscenidade e a grosseria acompanhada de música e dança, como é o caso 

particular do mimo32. 

E a perfazer esta primeira jovialidade hilariante que caracteriza os primitivos 

romanos está também um espírito atento de observação visual dos traços psicológicos e 

físicos dos visados33. O gosto pelas desgraças corporais e aspectos psicológicos 

manifestam-se desde logo no espírito dos Romanos, havendo, desde as origens, o hábito de 

ridicularizar os defeitos dos outros, caricaturando-os34. Contudo, sem um intuito 

intencionalmente moralizador, mas apotropaico, o primitivo espírito romano não possui um 

carácter propriamente agressivo, provavelmente, em virtude de uma certa magia e 

encantamento que possuem os carmina. Além disso, segundo entendemos, este riso é 

simples e forte, semelhante a uma força positiva e triunfal, própria da jovialidade e da 

alegria dos povos primitivos, e que pouco tem a ver, pelo menos nas suas primeiras 

manifestações sociais e até mesmo pré-teatrais, com a fineza da ironia ou com qualquer 

sorriso gentil.  

                                                                                                                                                                        
mimético desta manifestação literária o seguinte: mimus dictus para; to; mimei?stai  quasi solus imitetur, 
cum et alia poemata idem faciant: sed solus quasi privilegio quodam quod fuit commune possedit. 
(Diomedes, G.L.K. 1.491). 
31 Recorde-se, por exemplo, o facto de Nero exigir que fosse representada ao vivo a lenda de Ícaro, caindo o 
actor por terra, salpicando de sangue todo o palco, chegando mesmo a sujar o próprio Imperador.  
32 A primeira manifestação da jovialidade e alegria dos povos transmite-se assim através de um riso simples e 
forte, semelhante a uma força positiva quase sempre triunfal que, longe da astúcia, raramente se encontra 
acompanhada da fineza da ironia, tão própria do sorriso gentil.  
33 Os primitivos Romanos manifestam um estilo particular pelas alcunhas, as quais, nem sempre tendo uma 
intenção laudativa, escondiam uma malícia sobre uma particularidade física ou moral de determinada pessoa, 
constituindo um apêndice pitoresco capaz de produzir efeitos cómicos. Sobre os cognomina e o vasto jogo de 
alcunhas consulte-se CÈBE (1966) 153-162 e SAINT-DENIS (1965) 42-44. 
34 cf. Cíc. Inv.2.28 e Quint. Inst. 3.53-59.  
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E, por isso, ainda que, em momentos de festa, os Romanos se entregassem a um 

riso desbragado e a um humor escabroso, todas as críticas e acusações feitas acabavam por 

se dissipar diante do estado ébrio e bastante divertido dos presentes. 

 

 

1.2. A teorização do primitivo espírito romano 

Delineados os contornos do primitivo espírito romano, duas noções surgem 

inegavelmente associadas: a festa ou o divertimento, designados por festivitas, e a 

causticidade mordaz, ou seja, a dicacitas35. Esta última, entendida por Quintiliano como 

sermonem cum risu aliquos incessentem36 e, caracterizada por Cícero como zombarias 

cáusticas que se manifestam numa singular argúcia imediata e breve37, está já esboçada nos 

gracejos desenfreados e mordazes das primeiras manifestações pré-teatrais do povo 

romano, e tende a reflectir-se nas diferentes manifestações literárias que se vão 

desenvolvendo em Roma, nomeadamente no epigrama e na sátira latina38.  

Visivelmente identificada com um tipo de linguagem que se afasta das gentilezas e 

do humor refinado, junta-se também a esta causticidade latina (dicacitas) o termo 

urbanitas que se afigura como uma forma de humor robusto e bem nacional, pelo menos a 

avaliar pelos termos usados por Cícero para caracterizar a imagem do primitivo espírito 

                                                        
35 GAGLIARDI (1980) 12-13 considera que a festivitas e a dicacitas constituem, efectivamente, dois pilares 
importantes na comicidade latina: “Dicacitas e festivitas, nell’ampia gamma delle loro varietà, si pongono 
dunque come le componenti basilari della comicità latina fatta di mordacità o di brio, e protesta segnatamente 
alla battuta salace od a creare una temperie di gaia festosità, legata alle origini agreste”. 

A festivitas e a dicacitas combinam-se e passam a ser uma característica importante do povo 
romano, sempre pronto para se divertir, mas também para ridicularizar, pelo que tais atributos ficaram 
imortalizados através de expressões como grave virus (Hor. Ep.2.1.158), Italum acetum (Hor. S.1.7.32-35), já 
metaforicamente expressados por Plauto (Pl. Ps.739: ecquid is homo habet aceti in pectore atque acisissimi), 
ou por Marcial, na expressão Sal Romanus (8.3.19). 
36 Quint. Inst. 6.3.21. 
37 Para Cícero existem dois tipos de facetiae, ainda que as designações atribuídas a cada um não sejam 
suficientemente categóricas: Et enim quam duo genere sint facetiarum, alterum aequabiliter in omni sermone 
fusum, alterum peracutum et breve, illa a veteribus superior cavillatio, haec altera dicatitas nomina est. Leve 
nomen habet ultraque res! E acrescenta: quippe; leve enim est totum hoc risum movere. (Cic. de Orat. 2.218). 
38 Relativamente ao epigrama, e tomando como referência o pensamento de BAYER (1934) 26, a dicacitas 
está ligada ao nascimento do epigrama latino e mais concretamente às obras de Catulo, nas quais as injúrias 
obscenas e a violência satírica se combinam. 

No que concerne à sátira, é particularmente em Lucílio que a dicacitas encontra a sua melhor 
expressão. Sem poupar a alta “aristocracia romana”, a causticidade dos velhos latinos traduz-se em Lucílio 
numa combinação entre a invectiva mordaz e os preceitos gnómicos, as máximas graves e as sentenças da 
filosofia prática. Reconhecendo Juvenal (S. 1.165) e Horácio (Hor. S. 1.4.8 / S. 1.10.68 sg.) nas sátiras de 
Lucílio uma verdadeira grosseria mordaz, parece ter sido Quintiliano quem mais sucintamente e melhor 
definiu o espírito agressivo das invectivas daquele, fruto da sua cultura e da sua admirável independência 
(Quint. Inst. 10.1.94).  
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romano - Romani veteres atque urbani sales e vetus lepos39- mas também pela definição de 

urbanitas dada por Catão: «Vrbanus homo erit, cuius multa bene dicta responsaque erunt, 

et qui in sermonibus, circulis, conviviis, item in contionibus, omni denique loco ridicule 

commodeque dicet. Risus erunt, quicumque haec faciet orator»40. E a esta caracterização 

acrescentam-se ainda as palavras de Quintiliano que, considerando a urbanitas contrária à 

rusticitas41, a associa à elegância manifestada na forma como se usa o divertimento, o 

vocabulário, a dicção, a escolha de palavras e a própria pronunciação. Além disso, será esta 

que conduz a poesia à procura de um riso mais urbano, que bane o phallum licencioso, 

criando mais a ilusão do que propriamente o espectáculo42. 

É de facto inegável que o riso e os gracejos fazem parte do antigo espírito romano43 

e, apesar de toda e qualquer influência helenística para tentar suavizar a sua grosseria 

mordaz, não será de descurar o facto de Cícero ter considerado que o humor de Plauto 

igualava o de Aristófanes e o da comédia nova ateniense44 e de Quintiliano ter pronunciado 

satura tota nostra est, quando na verdade era inegável a existência de elementos satíricos 

na literatura grega muito antes do aparecimento do género literário romano45.  

                                                        
39 Cic. Fam. 9.15.2.  
40 É Quintiliano quem nos dá conta desta definição de urbanitas, tomando como referência um tratado de 
Domício Marso, que não chegou até nós (Quint. Inst. 6.3.105). Sobre a evolução que foi sofrendo o termo 
urbanitas consulte-se SAINT-DENIS (1965) 141-161; 299-383 e GAGLIARDI (1980) 23, nª33. 
41 Quint. Inst. 6.3.17. 
42 Quint. Inst. 4.3.107.  

Quintiliano considera que o humorismo pode assumir várias denominações: urbanitas, referente ao 
tom, à palavra e à forma, que respeita o gosto estilístico refinado da capital, e a uma cultura adquirida no 
contacto com os homens cultos; venustum, gracejo e gentileza ou salsum, que, significando ridículo, se 
apresenta como o contrário de insulsum (cf. Quint. Inst. 6.3.18-19). Assim sendo, o efeito cómico não deve 
ser berrante nem ter algo de ofensivo, de estranho ou de grosseiro, seja no conteúdo, no discurso ou nos 
gestos.  

Contudo, a iambografia e os sermones do tipo que nos mostra Horácio (cf. Hor. Ep. 2.2.59-60) 
parecem favorecer a persistência do lirismo ligeiro latino com tendência para uma virulência galhofeira e 
zombadora de alguma forma contrária aos limites que Cícero tende a impor ao uso do ridiculum e do risus, 
sobretudo usados pelo orador. 
43 Numa anedota de Políbio é visível o agrado dos Romanos para com os prazeres do espírito, a quem 
agradava mais a gesticulação e movimento dos jogos de circo do que a delicadeza dos cantos. Tendo o Pretor 
Anício contratado cantores, diante da desmotivação do público, aqueles colocaram de lado os cantares para 
darem início a uma luta corpo a corpo, gesticulando e produzindo com os seus instrumentos um barulho 
ensurdecedor. 
44 cf. Cic. Off. 1.104. A fim de conseguir que a comédia nova grega se adaptasse à rusticidade de um povo 
pouco habituado às subtilezas helénicas, Plauto aproveitara a antiga herança nacional das primeiras 
manifestações teatrais e combinara-as com a comicidade grega, fazendo com que as disposições nacionais 
antigas revivessem, sem que Menandro e a sua comédia fosse para Plauto a única fonte de inspiração. 
45O espírito satírico existe na literatura grega muito antes de a sátira ter surgido, estando já embrionariamente 
presente na pseudo-homérica Margites, nos iambógrafos gregos, com particular destaque para Arquíloco, em 
Luciano, Sólon, Xenófanes de Cólofon, mas sobretudo na comédia aristofânica. 

A presença de elementos satíricos na literatura grega, anteriores ao aparecimento do género literário 
romano, analisados, por exemplo, por ROOY (1966) 90-116, tem suscitado algumas dúvidas em torno da 
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Contudo, e concordando com a opinião de Hendrickson de que a satura, enquanto 

género literário com os seus preceitos e características próprias, é inteiramente invenção 

dos Romanos46, cremos que se deve completar esta afirmação com a inegável presença de 

um temperamento e de um espírito de fundo rústico e popular, agressivo e cáustico, próprio 

do primitivo espírito romano e que conferira, sobretudo, à sátira uma tonalidade muito 

particular e singular47.  

Além disso, se Aristóteles parece ter sido o primeiro a teorizar sobre o geloi'on48, é 

a Cícero que se deve a análise sistemática do humor mais antigo de que se dispõe, feita 

através de uma compilação de exemplos práticos que ocupa o segundo capítulo do De 

oratore49, seguido por Quintiliano, um século depois, na Institutio oratoria, que usará 

muitos dos argumentos do seu antecessor50.  

O riso é efectivamente o que mais agrada aos Romanos e assim se justifica a sua 

preferência pela comédia, em relação à tragédia, como aliás testemunha o próprio Plauto51, 

mas também como se tornou comum nas palavras de satíricos, elegíacos, iambógrafos e 

epigramistas52.   

                                                                                                                                                                        
expressão quintiliana, levando mesmo alguns autores, erroneamente, a negarem a veracidade desta afirmação 
e a verem nela o sinal de um exacerbado patriotismo e nacionalismo revelador de alguma ignorância por 
parte de Quintiliano.  
46 cf. HENDRICKSON (1927) 46-60 e ROOY (1966) 117-123 que corroboram a mesma ideia. 
47 Há inegavelmente toda uma tradição expressa nas primitivas manifestações teatrais que não pode ser 
descurada e que se traduz num peculiar gosto pela zombaria, pela comicidade e, acima de tudo, pela 
festividade e divertimento, a quem a festa e a diversão jamais cansava, mas cuja vida miserável antes 
alegrava e fortalecia. E terá sido precisamente este peculiar espírito romano que dera à sátira latina um cunho 
próprio e diferente daquele que ela teria na literatura grega. Assim sendo, concordando com as palavras de 
Hendrickson, consideramos que estas deverão ser completadas com a sucinta declaração de ELLIOTT 
(1972[1960]) 101: “Quintilian means by satura something specific and definite which has been nearly 
submerged in our sense of the word satire today. When we speak of a satirical novel or a satirical ply we 
probably have in mind a work of art which contains a sharp king of irony or ridicule or even denuntiation”. O 
autor refere-se, efectivamente, a um espírito satírico que, com toda a facilidade, encontra ecos no primitivo 
espírito romano.  
48 Os antigos preceitos dos pré-socráticos não estavam ainda racionalizados num sistema organizado, pelo 
que tudo indica ter sido Aristóteles o primeiro a fazer uma teorização do riso, no 2º livro da Poetica, ainda 
que esta se situasse no interesse da Comédia Ática. A referência aos diferentes tipos de riso definidos por 
Aristóteles neste segundo livro é sugerida pelo próprio autor em Rhetorica. (cf. Arist. Rh.3.1419b2-9).  
49 cf. Cic. de Orat. 2.216-290. Cícero faz referência a uns livros gregos intitulados De ridiculis, todos eles 
parecendo insulsi. E o periodo helenístico dá conta da publicação de alguns trabalhos de autores gregos sobre 
o riso, no entanto, também estes desconhecidos (cf. FREUDENBURG (1993) 83, nª 51 e 52). 
50 cf. Quint. Inst. 6.3. 
51 cf. Pl. Am. 51-55; 64-85 e Pl. Poen. 11-35. O comediógrafo latino fornece ao leitor uma visão clara do 
público do Séc. II a C., seus gostos e formas de comportamento perante os espectáculos que lhes eram 
apresentados.  
52 GRANAROLO (1971) 262-263, nª3 considera que “L’aversion lucilienne pour le style ampoule, la 
démesure dans de phathos et une semnovth" déplacée, n’est pas née seulement d’une réation contre la 
rhétorique populaire et l’asianisme, mais aussi de son allergie à la muse tragique”. 
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2. Da noção de spoudaiogeloion53 à função lúdica e didáctico-moralista do riso: os 

primeiros esboços do burlesco e do satírico  

Embora o riso do primitivo espírito romano comportasse nas primeiras cerimónias 

religiosas uma função mais apotropaica do que propriamente moralizadora, este acabará, 

posteriormente, por permitir fazer reflexões morais, filosóficas ou literárias sobre aspectos 

que, aparentemente ridículos e triviais, comportavam em si uma análise profunda dos 

comportamentos e valores humanos. Assim sendo, poder-se-á considerar que, embora 

diferentes, sobretudo em termos de intenção, duas funções se enraízam num mesmo 

terreno: a didáctico-moralizadora e a lúdica. E parece ter sido efectivamente a comédia 

ática que melhor terá conseguido tirar proveito da crítica e do elemento sério, abrindo 

caminho à função moralizadora e reformadora do riso.  

Sem nos prendermos na controversa teoria do propósito didáctico-reformador de 

Aristófanes, a verdade é que n’As Rãs, o Coro, na antístrofe, fazendo uso de diferentes 

termos para indicar a sua presença na peça, e de alguma forma marcar o seu propósito na 

comédia, delineia os contornos daquilo que, em nosso entender, poderá vir a ser, muito 

posteriormente, designado burlesco e satírico: 
Dhvmhter, aJgnw'n ojrgivwn 

a]nassa, sumparastavtei, 

kai; sw'ze to;n sauth'" corovn: 

kai; m! ajsfalw'" panhvmeron 

pai'saiv te kai; coreu'sai: 

kai; polla; me;n gevloiav m! eij- 

pei'n, polla; de; spoudai'a, kai; 

th;" sh'" ejorth'" ajxivw" 

paivsanta kai; skwvyanta ni- 

khvsanta taivniou'sqai. 54     (Ar. Ra. 384-393) 

                                                                                                                                                                        
A chamada recusatio permitira que os poetas colocassem de lado a tragédia ou a épica, e assim, sob 

a desculpa mais frequente da incapacidade literária, dignificassem géneros considerados menores e se auto-
defendessem das críticas à escrita que cultivavam, pejorativamente designada pelos críticos de nugae. 
53 O vocábulo faz parte do título de um estudo de GIANGRANDE (1972), onde o autor, depois de explicar a 
etimologia do termo e de evidenciar as suas várias representações, transpõe o termo spoudaiogeleion para a 
“Comic expression in Greek epic, Greek satire and greek comedy”, assim como também para a “Roman 
Satire”. E foi neste estudo que alicerçámos algumas das ideias abordadas.  
54 Para a análise do excerto de Aristófanes, tivemos em conta a tradução de RAMALHO (1996) 63 pela 
forma como respeita o espírito inerente às palavras gregas.   

Deméter, das castas orgias 
Soberana, vem até nós, 
E salva o teu próprio coro! 
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Esta passagem tem sido reiteradamente citada para justificar o uso do termo 

spoudaiogeloion. A combinação do cómico e do sério permitiram aos autores considerados 

agressivos e causadores de sofrimento justificarem a sua escrita com um propósito 

didáctico55 e, de alguma forma, atenuando o virulento carácter da invectiva, que tomara a 

poesia iâmbica e a comédia aristofânica, unir harmoniosamente o propósito didáctico com 

o cómico56. E estes mesmos argumentos terão sido também usados pelos satíricos, 

particularmente por Horácio que considerara que a combinação do riso e do sério tem um 

papel educativo importante, para o desenvolvimento do julgamento da experiência 

quotidiana social, e que constitui fonte de maior proximidade entre o leitor e o satírico.  

Assim sendo, latinizando o termo grego na proverbial expressão ridentem dicere 

verum, Horácio considera que Lucílio, que imita o áspero humor e licencioso discurso da 

antiga comédia - multa cum libertate -, é pouco nitidus, candidus, subtilis ou tenuis57. Pois, 

Horácio, proclamando-se a favor da ironia de um urbanus, que deve ser capaz de ser um 

dissimulator opis propriae, e que deve estar imbuído de uma calma convicção própria do 

filosófico-moralista, substitui a vis comica de Lucílio pelo humor contido da comédia 

nova, que sabe manter o sentido da tolerância, da humanidade e da aproximação dos 

problemas do meio em que vive58.  

                                                                                                                                                                        
E que eu possa em segurança 
O dia inteiro folgar e dançar! 
 
E dizer muitas coisas de rir 
E muitas coisas sérias. 
E que depois dos gracejos e troças, 
Dignos da tua festa,  
eu vença e seja coroado com as fitas da vitória! 

 
55 Aristófanes, na parábase dos Acarnenses, justifica a sua agressividade mordaz com o intuito didáctico e 
pedagógico (cf. Ar. Ach. 656-658). E esta atitude é seguida também pelos iambógrafos e Cínicos que 
insistem na utilidade da agressividade, já que servem a comunidade pública com a função censorial das suas 
invectivas mordazes.  
56 Com uma função lúdica e simultaneamente com um propósito moral, GIANGRANDE (1972) 35 considera 
que o termo spoudaiogeloion combina formalmente o dulce e o utile, sendo este último reforçado pelo 
sentido do primeiro: “combines the serious and the comic into a consonance which allows us to laugh at the 
moral incongruities of life, withal rectifying our perspective, making us more sensible and self-critical, and 
enhanching our critical and aesthetic experience”. 

Horácio faz referência na Ars Poetica a uma lei de 440 a C. dirigida precisamente contra a invectiva 
e uma série de elementos indesejáveis que cada vez mais se faziam sentir na literatura e nos espectáculos 
representados (cf. Hor. Ars 282-284). Note-se que nas últimas comédias de Aristófanes há menos zombarias 
e invectivas pessoais, e um progressivo relaxamento do ataque pessoal, do humor tosco e grosseiro. 
57 cf. Hor. S. 1.1.24 e S. 1.4.59. 
58 A fábula do mus rusticus (Hor. S. 2.6), a figura de Ofelo (Hor. S. 2.2) ou de Davo (Hor. S. 2.7) reflectem, 
de alguma forma, a urbanidade, a tolerância e o bom julgamento horaciano. 
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Retomando o excerto aristofânico d’As Rãs, e particularmente os vocábulos 

escolhidos para dar conta de dois propósitos que se combinam, é possível distinguir: por 

um lado, o riso ou o humor, no sentido de divertimento e graça, associado à dança e ao 

canto do coro que se liga a Deméter, soberana das castas orgias (paivzein), e que se 

combina com o riso que advém da própria linguagem (geloi'on) 59 e, por outro lado, um 

riso mordaz e zombador, traduzido na forma verbal skwvptein, posteriormente completada 

com a função que o coro afirma desempenhar na peça: a de aconselhar e ensinar o que é 

útil para a sociedade60. 

Com base no excerto de Aristófanes, Dominique estabelece uma clara diferença 

entre geloi'on e katavgelw", considerando que o primeiro, ou a simples presença de 

elementos do tipo geloi'on, chama apenas a atenção para palavras que se vão seguir ou 

para o aparecimento do herói, surgindo assim como graça do autor; enquanto o segundo, 

katavgelw", tem frequentemente um valor mais corrosivo e condenável, e, provavelmente, 

mais adequado ao discurso oratório61. 

Ainda que se considere demasiado simplista a observação do estudioso, já que os 

termos em causa significam muito mais do que, de facto, demonstrou62, a verdade é que 

deverá existir uma diferenciação deste género. Embora se deva acrescentar à sua 

observação o facto de, por um lado, geloi'on encerrar uma noção de divertimento do qual 

fazem parte uma série de procedimentos linguísticos e dramáticos, usados para provocar o 

riso e, por outro lado, katavgelw" dever ser tradutora de uma crítica mordaz que tem como 

intuito o advertimento, mas também a reforma da sociedade corrupta. 

De facto, entende-se que a compreensão das diferenças e/ou similitudes entre o 

espírito burlesco e satírico deve passar pelo entendimento dos termos aristofânicos. Assim 

                                                        
59 Ramalho traduz o termo por: ‘dizer muitas coisas que fazem rir’. Sem explicitar o que de facto pode 
provocar o riso, esta tradução não nos transmite qualquer tipo de significado que vá além do riso, da graça e 
da jovialidade. Além disso, a sua tradução corrobora o elo de ligação existente entre o geloi'on e a antiga 
festivitas, ao mesmo tempo que coloca em destaque um dos elementos mais particulares do geloi'on: a 
linguagem. 
60 Sobre os diferentes valores dos termos aristofânicos e a presença de elementos satíricos na comédia grega 
consulte-se, por exemplo, ROOY (1966) 90-116. 
61 DOMINIQUE (1998) 13-20 apresenta, como argumentos para justificar esta mesma ideia, vários excertos 
das comédias aristofânicas. 
62 A expressão do autor “attirent seulement” reduz o termo geloi'on a uma concepção que está muito longe da 
complexidade que o termo comporta. Ainda que nos exemplos aristofânicos o vocábulo pareça reduzir-se ao 
sentido de chamar a atenção para determinadas palavras ou personagem, a verdade é que tal procedimento 
não é mais do que uma forma de captar a atenção do espectador para o que irá despertar nele o riso, e que é 
precisamente o cómico de linguagem e o cómico de carácter, duas marcas essenciais e que, quanto a nós, são 
verdadeiramente peculiares e diferenciadoras do geloi'on. 
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como também pelas palavras de Cícero, quando afirma: … tantum interest, quod gravitas 

honestis in rebus et severis, iocus in turpiculis et quasi deformibus ponitur…, e de 

Quintiliano, que acrescenta: Intra haec enim est omnis vituperatio; quae si gravius posita 

sit, severa est, si levius ridicula63. Pois, para além de as suas palavras esboçarem uma 

oposição entre os termos gravitas, severa e iocus, levis ou ridiculum, que encontram 

afinidades com os termos aristofânicos, o que efectivamente importa ter em conta é que é 

da realidade em si e da forma como se trata essa mesma realidade que resulta o riso e o 

sério. 

 

Desta forma, sem o propósito de se formular qualquer tipo de teorização sobre os 

termos burlesco e satírico, importa reter que estes, podendo ter o seu embrião nos termos 

geloi'on e katavgelw"  e, por conseguinte, confluírem para uma realidade comum, se 

distinguem apenas naquilo que, posteriormente, na obra de Marcial e Juvenal, constituirá 

um factor de diversidade e singularidade: a forma como colocam esse mesmo espírito ao 

serviço do propósito que pretendem alcançar.  

 

 

2.1. O espíritio burlesco e o termo geloi'on 

O termo burlesco, podendo ter a sua origem no latim, burrula, dim. de burra,   

(brincadeira, burla, farsa), terá, no entanto, apenas surgido em Itália, no século XVI64. 

Enquanto género literário, consiste na paródia de textos clássicos de assunto sério, 

ridicularizado por meio de uma linguagem quase sempre exageradamente vulgar, ou, pelo 

contrário, de textos de assunto de menor importância, que são tratados com a gravidade de 

um assunto solene65.  

Num sentido mais lato, o burlesco pode ser entendido como uma faceta singular do 

cómico que se serve da paródia, da caricatura e também da própria sátira, para ridicularizar 

figuras, costumes, hábitos ou valores que, convertidos em objecto de riso, podem alcançar 

a crítica da sociedade. Porém, contrariamente à sátira, o burlesco não assume, pelo menos 

                                                        
63 Cic. de Orat. 2.248 e Quint. Inst. 6.3.37. 
64 Surge pela primeira vez no título de uma ópera de Francesco Berni, rime burleschi, como paródia à poesia 
petrarquista. 
65 Veja-se, por exemplo, Paul Scarron, autor francês do séc. XVII, que, com a sua obra Virgile Travesti 
(1648), terá feito uma paródia ao poema épico de Virgílio ou a obra de Alexander Pope The Rape of the Lock 
(1714), que, pelo contrário, trata de uma forma séria e épica um assuntoes trivial. 
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de uma forma explícita e declarada, uma intenção crítica e denunciadora daquilo que 

poderá ser contrário ao sistema de valores em que o autor acredita. Mas antes contrapõe, 

distorce e parodia de uma forma exageradamente tão inofensiva e isenta de qualquer 

propósito moralístico que, embora possa alcançar uma finalidade semelhante à da sátira, ou 

seja, a da crítica da realidade social, acaba por se diferenciar pela comicidade e pelo gozo 

que causa no leitor. Corroborando as palavras do estudioso Jump, o burlesco distingue-se 

particularmente pela forma como é capaz de produzir a “ incongruência entre o assunto e o 

estilo, incongruência essa que provoca o riso”66. 

De facto, tendo em conta a caracterização que actualmente é feita do burlesco, não 

será difícil encontrar entre este termo e o vocábulo grego geloi'on algumas similitudes, 

sobretudo tendo em conta o facto de também este último estar ligado à salutar 

ridicularização, a situações de incongruência lexical ou circunstanciais, e de se aliar a 

outras formas de cómico, como meio de ridicularizar a realidade circundante. E será assim, 

com base nesta similitude de características, que, daqui em diante, se passarão a usar os 

termos geloi'on e burlesco como equivalentes. Até porque se entende que, embora o 

segundo date do séc. XVI, estes já existiram em Homero enquanto manifestação,  na 

realidade convivial da sociedade grega, na teorização aristotélica, mas sobretudo no 

primitivo espírito romano67. 

 

 

2.1.1…. em Homero 

Embora a designação de “first tragicomic poet” atribuída a Homero pelo estudioso 

Giangrande68 ateste desde logo uma relação muito próxima entre o cómico e o sério, a 

verdade é que o termo geloi'on surge, na épica homérica, mais próximo da zombaria e da 

calúnia do que propriamente de qualquer intenção moralística. E mesmo quando as 

próprias acções dos deuses, muitas vezes pouco morais ou eticamente correctas, estão a ser 
                                                        
66 cf. JUMP (1972) 72. A nossa abordagem sobre a acepção actual do termo burlesco tomou por base, 
sobretudo, o estudo do autor citado, o qual, apoiado em diversas referências bibliográficas, define o termo e o 
diferencia em quatro espécies: travesty, hudibrastic, paródia e zombaria-épica (1-51). Além disso, para a 
genérica consolidação das características principais do burlesco também contribuíram, entre outras leituras, a 
abordagem de POLLARD (1985[1970]) 40-47, sobre o “Low and High Burlesque” e a consulta do 
Dicionário de Termos Literários (1997) 58-59. 
67 A explanação que se segue, sobre as manifestações do termo geloi'on, nomeadamente em Homero, na 
realidade convivial grega e na teorização platónica e aristotélica, segue as linhas de orientação do autor já 
citado GIANGRANDE (1972) 32-72. No entanto, para uma abordagem mais completa do riso e do risível, na 
história do pensamento, veja-se o estudo de ALBERTI (2002) e as fontes bibliográficas indicadas.  
68 cf. GIANGRANDE (1972) 43.  
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alvo de zombaria ou ridicularização, não parece haver qualquer tipo de crítica ou até 

mesmo de defesa de valores morais, mas apenas o objectivo de fazer rir os outros69. Além 

disso, as próprias reflexões e apontamentos que são feitos sobre o Olimpo tendem a 

satisfazer primordialmente o seu auditório, a quem agrada a grandeza da vida humana e o 

glamour do romance, cujos protagonistas são os deuses e os heróis. Ir ao encontro das 

expectativas do público é fundamentalmente o que interessa, mesmo quando os temas em 

causa abordam realidades políticas e religiosas.   

Assim sendo, consideramos que as zombarias de algumas personagens homéricas 

insinuam a nua e quase selvagem origem do geloi'on  e o humor homérico, raramente 

benevolento, prima pela gesticulação e deformidade de determinados caracteres70, 

revelando a experiência da brutal força da primitiva comicidade, mas também a realidade 

vivencial da sua época. Usado como forma de agradar ao público, o termo geloi'on não 

comporta, na acepção homérica, qualquer intenção moralmente mordaz, mas antes a 

simples ridicularização da natureza que assiste aos humanos e aos próprios deuses, muitas 

vezes jocosamente humanizados.  

 

 

2.1.2…. na realidade convivial da sociedade grega 

Também a realidade convivial da sociedade grega permite atestar a ligação que o 

termo grego geloi'on tem com a jocosa zombaria e com o desejo de agradar, mais do que 

propriamente com a repreensão mordaz, intencionalmente crítica.  

Na sociedade grega, os banquetes, com os chamados gelwtopoivoi,  zombadores ou 

bobos, que tinham o intuito de animar e excitar a hilaridade dos convidados, com as suas 

brincadeiras ou insultos71, proporcionavam momentos de autêntico riso convivial. Sem 

terem estes “comediantes”, como hoje se designariam, a ambição de alcançarem qualquer 

                                                        
69 cf. Hom. Od. 13. 291-299. No canto II da Ilíada, Tersites diz tudo o que lhe vem ao pensamento e que ele 
crê poder fazer rir os Argivos (cf. Hom. Il. 2.215-216), sem que haja medida nas suas palavras. Para agradar, 
recorre-se à peleja verbal e a toda uma espécie de injúrias que aproxima o geloi'on da zombaria maliciosa e 
da calúnia. 

Em Homero muitos são os exemplos que testemunham a presença de verdadeiros momentos de 
humor: Hom. Od. 14.430 / Hom. Od. 8.282-299 (A disformidade de Hefesto é ridícula, mas não chega a ter 
implicações morais) / Hom. Il. 2.246; 5.315-316 (Zombaria em torno de Diomedes); 5.352; 2.217 e 18.371 
(caricatura e invectiva unem-se em torno da descrição de deformidades físicas). 
70 Note-se, no entanto, que o riso quase selvático de Homero parece estar ainda bastante longe do sofisticado 
e tardio desenvolvimento do uso humorístico, posteriormente presente em Aristófanes n’As Nuvens (cf. Ar. 
Nu. 443-451). 
71 cf. Hom. Od. 14.463-466. 
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tipo de reforma ético-moral, o objectivo principal, e quase único, era fornecer aos convivas 

um antídoto capaz de preservar o seu equilíbrio emocional.  

Inicialmente espaço de elite, onde os aristocratas discutiam sobre política ou faziam 

alianças, o banquete passará depois a fazer parte da esfera privada e pessoal e, por 

conseguinte, a deixar de ser um espaço de discussão para ser um lugar de divertimento e de 

ostentação de riquezas, onde os gelwtopoivoi eram convidados para divertirem os 

comensais, juntamente com bailarinas72. A confirmar a presença de um espirito convivial 

marcadamente jovial e jocoso, acrescentem-se as figuras dos antigos demónios pançudos 

nos célebres vasos coríntios que não pretendiam representar a gula ou o egoísmo dos 

Homens, mas tão-só a marca da abundância geral e da fecundidade73.   

 

 

2.1.3… no pensamento aristotélico  

Quando Platão considerou que o riso provocava uma forte agitação no ânimo, 

análoga à da poesia trágica, e que, por isso, poetas trágicos e cómicos não deveriam ter 

lugar dentro do Novo Estado - já que este apenas se deveria guiar pela razão e não por 

qualquer emoção irracional74 - aquilo que, de facto, se pretendia criticar e afastar era a 

figura do Bwmolovco", associado à antiga comédia com as suas abusivas e rudes farsas. Ao 

filósofo não repugna recorrer aos poetas cómicos quando as suas palavras são reveladoras 

de uma alta função, capaz de provocar prazer75, ou quando o riso surge com a função de 

refrescar o pensamento pela interrupção da seriedade76, de forma a que o verdadeiro 

julgamento possa ser feito pelo reconhecimento do geloi'on  (‘riso’, ‘ridículo’), mas 

                                                        
72A estes acrescenta-se a presença dos aduladores (Kovlax) que também passavam a fazer parte dos 
convidados.  

Parece haver referência à possível existência de um suporte escrito das observações aduladoras ou 
pequenas mentiras ditas pelos parasitas, para fazer rir os convivas e conseguir também alguns favores dos 
senhores. E o suporte que parece ter de facto sobrevivido é o chamado Philogelos um livro que reúne cerca 
de 265 escritos.  
73 Sobre as ocasiões propícias ao riso e ao ridículo na sociedade grega, consulte-se BREMMER e 
ROODENBURG (1999 [1997]) 11-28. 
74 Para o filósofo, o poeta cómico tendia a cair na vergonha e na vulgaridade (bwmolociva), e a vergonha 
acabava assim por culpar não só a pessoa que ri, mas toda a sociedade (cf. Platão R. 3. 388d – 389a e R. 10. 
605 a-b). 
75 Num breve passo do Philebus, Platão considera que o riso é por natureza um sentimento de prazer, mas 
que, misturado com a inveja, adquire uma parte de dor. A presunção de sabedoria ou beleza 
(doxosofiva kai; doxokaliva ) por parte dos amigos pode ser ridícula ou risível (geloiva), quando é débil e 
não causa dano aos outros (ajsqhnh;" kai; ajblabh;" toi?" a]lloi"), mas pode tornar-se dolorosa quando 
adquire força (ejrrwmevnh) (cf. Platão, Phlb. 49b-50d). 
76 cf. Platão Lg. 7.816d-e.  
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também do spoudai'o" (‘sério’). E quando assim é, o riso funciona no sentido de fazer 

entender assuntos sérios de uma forma cómica, por vezes a lógica das coisas, contrária aos 

costumes, provoca situações de riso e de cómico. 

Aristóteles terá completado o pensamento de Platão, no que concerne à utilidade do 

riso, na medida em que defendera que este permite destruir a seriedade do adversário e 

vice-versa77, o que tornará mais fácil também alcançar a atenção do auditório e conseguir o 

favor deste e o seu julgamento, uma vez que ficará mais disposto para aceitar aquilo que o 

orador diz78. 

Além disso, no confronto entre a comédia e a tragédia, e no entendimento 

aristotélico de que a primeira faz a representação de homens de condição moral inferior, o 

cómico ou o riso (geloi'on) é visto apenas como uma parte da disformidade que não 

provoca o dano nem a destruição dos visados79. Ou seja, um defeito físico ou moral que, 

“sendo inofensivo e insignificante, se opõe ao pathos e à violência trágica e, por isso 

mesmo, não causa terror nem piedade”80. Contudo, para que o divertimento possa ser 

entendido como um meio para a felicidade, é necessário que aquele esteja em 

conformidade com a virtude e seja usado prudente e apropriadamente81. E desta forma, o 

riso pode ser entendido como uma solicitação do ânimo, na qual o dano cede lugar ao 

melhoramento e ao desenvolvimento de um alento sereno.  

Embora o entendimento que Platão e Aristóteles têm sobre o riso e a função que 

este deverá desempenhar na sociedade esteja muito para além da sucinta resenha que se 

acabou de fazer, até porque as suas reflexões se inserem num contexto muito mais 

complexo, o que efectivamente importa destacar é apenas, grosso modo, a interpretação 

que o termo grego geloi'on adquire no pensamento destes filósofos e que permite abrir 

caminho para o entendimento daquilo que se considera serem algumas das características 

distintivas do epigrama de Marcial. Referimo-nos, pois, à capacidade que o riso tem de 

permitir o entendimento de assuntos sérios, sem, no entanto, se deixar cair na vergonha e 
                                                        
77 cf. Arist. Rh. 3.18.1419b. Tenha-se em conta que o facto de não ter chegado até nós o livro II da Poetica - 
provavelmente aquele em que Aristóteles terá tratado da comédia e, por conseguinte, do cómico -, leva os 
estudiosos a tomarem como principal fonte de matéria o confronto que é feito entre as diferentes artes que 
representam a condição humana, e particularmente, na oposição comédia-tragédia.  
78 cf. GIANGRANDE (1972) 33. 
79 cf. Arist. Po. 1449a 31-36: 
@H de; kwmw/diva ejstivn, w}sper ei]pomen, mivmhsi" Faulotevrwn mevn, ouj mevntoi kata; pa'san kakivan,  
 ajlla; tou' aijscrou' ejsti to; geloi'on movrion. To; ga;r geloi'ovn ejstin aJmavrthmav ti kai; ouj fqartikovn,  
oi|on eujqu;" to; geloi'on provswpon aijscrovn ti kai; diestrammevnon a[neu ojduvnh". 
80 cf. ALBERTI (2002) 49.  
81 cf. Arist. Eth. Nic. 1177a. 
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na vulgaridade própria do Bwmolovco", conforme afirmara Platão, mas também à 

capacidade de destruir a seriedade do adversário e de conseguir despertar a atenção do 

ouvinte, que fica favoravelmente mais disposto para aceitar aquilo que se lhe pretende 

transmitir.  

Diante desta pespectiva poder-se-ão lançar duas questões. Se Marcial sente 

necessidade de insistir na defesa da sinceridade brejeira das suas palavras, não será 

provavelmente para que o leitor não o confunda com um qualquer Bwmolovco", e assim as 

suas palavras jocosas alcancem o entendimento de assuntos sérios? E se reiteradamente 

(conforme, de resto, é próprio do género), Marcial constrói os seus epigramas em torno de 

uma estrutura gradativa, onde quase sempre os (in)ofensivos elogios dirigidos a alguém 

culminam num factor surpresa, não será porque assim o aguilhão crítico que se pretende 

alcançar se torna mais indolor, menos incómodo e, por conseguinte, mais fácil de aceitar?  

O que se pretende realçar da interpretação que pode ser feita do termo grego 

geloi'on e, por conseguinte, do vocábulo burlesco, é a dimensão positiva que aquele 

adquire nas passagens referidas, mas também, na própria avaliação que Aristóteles fizera 

do Margites82 que, segundo entendera, terá surgindo do geloi'on  (‘riso’, ‘ridículo’) e não 

da yovgo"  (‘invectiva’), ou seja, dos abusivos ataques pessoais83, o que permite depreender 

que o termo geloi'on  se define como oposição à invectiva e ao directo ataque pessoal, 

vulgarmente associados à antiga comédia ática, mas também aos iambógrafos84 e que, por 

isso, não deverá ser entendido como uma forma directa de ataques e críticas, mas antes 

como um divertimento, que, no entanto, não deixa de ter a capacidade de alcançar um 

propósito sério.   

 

 

                                                        
82 O Margites é o título de um poema de carácter burlesco atribuído a Homero. PZEIFFER (1981) 144 
considera o Margites um poema que ridiculariza um dos néscios mais conhecidos ou famosos da antiguidade, 
tendo sido provavelmente muito popular no século IV, dado que os oradores e filósofos o citavam em 
diversas ocasiões.  

Sobre as dúvidas e os estudos efectuados em torno deste poema, consulte-se, por exemplo, ROOY 
(1966) 94-95. 
83 Arist. Po. 1448b 34-38: ^Wsper de; kai; ta; spoudai'a mavlista piohth;" $Omhro"   h\n (...), 
ou{tw kai; ta; th?̀" kwmw/diva" schvmata prw?to" upevdeixen, ouj yovgon ajlla; to;  geloi'on dramatoroihvsa"
: oJ ga;r Margivth" ajnavlogon e]cei, w}sper !Ilia;" kai; hJ !Oduvsseia pro;" ta;" tragw/diva", ou]tw kai;  
ou|to" pro;" ta;" kwmw/diva".  
84 Quando Aristóteles fala da invectiva (yovgo" ), estar-se-á a referir provavelmente à antiga comédia ática, 
mas também, e sobretudo, aos iambógrafos, vulgarmente tomados como referência para os nominativos 
ataques abusivos. Sobre as diferentes conotações do termo yovgo"  consulte-se, por exemplo, 
FREUDENBURG (1993) 68, nª31. 
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2.1.4. Conclusão: a confluência dos termos  

Se o termo geloi'on pode ser tomado como uma forma de prazer que, despertando a 

atenção do ouvinte, permite o entendimento de assuntos sérios, importa também ter em 

conta que este se concretiza, quase sempre, através de uma falta de decoro a nível 

linguístico, circunstancial e situacional, criando situações de incongruência ou de 

inadaptação. 

Segundo Aristóteles, o uso desastroso de um estilo poético na prosa produz, entre 

outras coisas, o geloi'on85. E acrescenta ainda, noutro contexto, que o uso de 

procedimentos excessivamente aparatosos no discurso é ridículo e produz uma situação de 

incongruência86. Além disso, igualmente ridículo poderá ser o desajuste de certa situação 

ou contexto a determinado género literário, como será o caso, por exemplo, de certas 

descrições da epopeia serem postas em cena no palco. É que, segundo entende Aristóteles, 

a epopeia incorpora o maravilhoso e o irracional e se esse irracional é perfeitamente 

aceitável no género épico, tornar-se-ia ridículo, porque incongruente, se se quisesse 

representar. E isto porque, para além de determinadas impossibilidades logísticas, estar-se-

ia a apresentar como racional o que de facto é irracional87. 

Entendido como o resultado daquilo que se entende ser uma falta de decorum 

linguístico e estilístico88, o termo também se pode aplicar à própria situação retratada, onde 

se espelha a inadaptação de determinada personagem à circunstância ou situação em que se 

encontra89. E será pois neste último contexto que o termo grego e o vocábulo burlesco 

melhor se identificam.  

                                                        
85 cf. Arist. Rh. 3.1406a 32-35.  
86 cf. Arist. Po. 1458b 12-15. Aristóteles, referindo-se particularmente ao contexto da boa elocução, 
considera que a medida é necessária em todas as partes da elocução, pois quem quiser usar metáforas, 
palavras estranhas e outras figuras sem conta conseguirá obter um efeito ridículo. Esta abordagem aristotélica 
pode ser entendida como uma espécie de incongruência entre o estilo e o sujeito, o que se enquadra dentro da 
perspectiva da acepção actual do termo burlesco.   
87 cf. Arist. Po. 1460a 15-20. O exemplo apresentado por Aristóteles, nesta passagem, faz referência à 
perseguição de Heitor na Ilíada de Homero e ao facto de algumas descrições da epopeia poderem tornar-se 
ridículas caso sejam postas em cena na tragédia ou em qualquer outro palco.  
88 Quintiliano considera que a falta de decorum pode resultar da utilização imprópria de certas palavras e não 
tanto de um determinado estilo, pelo que faz referência às palavras que devem ser evitadas (cf. Quint. Inst. 
6.3.33).  
89 Vários são os exemplos que atestam a inadaptação ou incongruência circunstancial. Veja-se, por exemplo, 
Aristófanes n’As Rãs, onde um homem gordo corre curvado fazendo um terrível esforço de todo 
desapropriado para a sua constituição física (cf. Ar. Ra. 1089-1098). Também Platão nos dá conta dos atletas 
que, depois de muito se vangloriarem, acabam a corrida, segundo um comentário de Platão, de orelhas 
caídas, ridicularizando-se a si próprios (Platão, R. 10. 613d c.). 

A relação que o geloi'on estabelece com a incongruência ou inadaptação lexical e situacional está 
fundamentada num autor da época alexandrina, Hermógenes de Tarso que, no seu tratado retórico 
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O burlesco tende a tomar a trivialidade por matéria, e a tratá-la com elaborada 

grandeza e forjada solenidade, ou, pelo contrário, humanizar as figuras sobre-humanas, em 

todos os seus aspectos, passando a falar rudemente e a comportar-se ridiculamente. E 

assim, a frivolidade do sujeito pode ser jocosamente elevada, pelo estilo da apresentação, 

ou o importante sujeito ser jocosamente degradado90. Porém, mais do que inverter a 

realidade ou criar um mundo às avessas, o burlesco, como muito bem o definiu a estudiosa 

Jesus, “rejeita a dimensão trágica, buscando sempre efeitos cómicos através da degradação 

do objecto visado, geralmente obtida pelas discrepâncias entre o estilo sublime e assunto 

trivial, altas expectativas e revelações degradantes”. Além disso, “o burlesco passa também 

pelo tratamento da movimentação cénica, caracterização das pessoas e valorização dos 

pormenores”91.  

Esta é de resto uma definição que não só encontra pontos de afinidade com a 

interpretação que tem vindo a ser feita do termo grego, mas também com o primitivo 

espírito romano, e particularmente com a realidade inerente aos vocábulos latinos festivitas 

e dicacitas, pois, recorde-se que as cerimónias festivo-religiosas revelaram desde cedo uma 

forte tendência para a ridicularização de generais, sem que tal procedimento desonrasse ou 

provocasse o sofrimento e o ressentimento daquele que, entre elogios, também era alvo de 

ataques. Além disso, a própria movimentação cénica inerente ao burlesco também não está 

alheia ao povo romano, a quem lhe agradavam, sobretudo, as manifestações teatrais que 

primassem pelo movimento, pela dança e teatralidade.  

Desta forma, contrariamente ao bwmolovgo", que não conhece limites para despertar 

o riso dos outros92, o desajuste linguístico ou circunstancial torna-se num “mecanismo de 

                                                                                                                                                                        
perij stavsewn (440-442) considera que o ridículo assenta em três fontes: a paródia da elocução, a 
perturbação dos factos contra as expectativas e o contraste entre a perturbação da elocução e do próprio facto 
em si.  

Sobre a concretização do geloi'on no campo linguístico, mas também circunstancial e situacional, 
consulte-se DOMINIQUE (1998) 13-20. 
90 cf. HIGHET (1962) 103-127 e JUMP (1972) 71-72. 
91 cf. JESUS (1989-1991) 137. 
92 A escolha do estilo mais apropriado corrobora o pensamento presente em Aristóteles in Eth. Nic. 1127b33-
1128b 4, onde a clara distinção entre o homem de bom-tom e o zombador ou bufão consiste no facto de o 
primeiro saber coordenar os seus movimentos de acordo com o seu carácter moral e de conhecer os limites 
que o riso lhe impõe, enquanto o segundo os exceder todos os limites, revelando-se mesmo escravo do seu 
próprio humor, no qual até mesmo a ridicularização de si próprio é aceitável desde que, com isso, se faça rir 
os outros.  
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comicidade”93, que consegue conciliar a capacidade de agradar e captar a atenção do 

ouvinte com a de permitir o entendimento de assuntos sérios.  

Conforme se procurou pôr em evidência, o geloi'on, sendo portador de uma 

dimensão positiva, próxima do salutar riso primitivo, e caracterizado por uma natureza 

indolor, à qual se impõem determinados limites, tende, assim, a rejeitar o abusivo ataque 

pessoal, ainda que a sua natureza dramática lhe permita espicaçar o espectador, sem, no 

entanto, lhe causar dor ou ruína. E, um pouco à semelhança das máscaras usadas na 

comédia ática, que apenas faziam o esboço caricatural da figura representada, no sentido 

de a ridicularizar e fazer rir o espectador, também o burlesco permite, ao poeta, 

ridicularizar os vícios e comportamentos humanos, servindo-se da comicidade das 

incongruências linguísticas e situacionais e do riso que estas provocam no leitor94.    

Em suma, este recuo terá servido ao entendimento do termo grego geloi'on e à 

aproximação que este mantém com a acepção que o termo burlesco tem na actualidade, 

para se entender melhor a obra de Marcial. E isto porque consideramos que este, 

distanciando-se da figura do bwmolovco" , criticado por Platão e Aristóteles ou do scurra 

aut mimus95, com quem, segundo Cícero, o orador não se deveria identificar, consegue, 

com a sua habilidade linguística, ridicularizar vícios e actividades ou procedimentos menos 

correctos, ou melhor, de todo, moral, social e eticamente incorrectos, sem, no entanto, 

aniquilar a pessoa em si, pelo menos aparentemente. As vítimas são ridicularizadas pela 

forma como se vestem, se movimentam ou pela sua aparência, muitas vezes tosca, 

grosseira ou até mesmo grotesca, sem que, com isso, despertem piedade ou dor no 

espectador ou no próprio alvo da crítica, mas tão-só façam libertar uma forte gargalhada, 

que o espectador, rindo-se da personagem posta em cena, ri-se muitas vezes de si próprio 

sem quase dar por isso.  

                                                        
93 cf. GAGLIARDI (1980) 33: “Il meccanismo della comicità starebbe tuto in una sproporzione odin un 
contrasto”. 
94 Note-se que esta dimensão dramática, que se considera estar presente no espírito burlesco, está atestada em 
Marcial, quando este estabelece um paralelo entre os seus epigramas e as representações teatrais, 
nomeadamente com as festas florais: epigrammata illis scribuntur qui solent spectare Florales. non intret 
Cato theatrum meum , aut si intraverit, spectet. (1 pref. 17-19). 
95 Cic. de Orat. 2.239.  

Segundo entendemos,  a figura do mimus e do scurra não são mais do que o reflexo do bwmolovcon 
aristotélico que acabou por ser romanizado pelo teatro latino e, por isso, bem conhecido do público romano. 
E assim sendo, Horácio terá retomado a figura do bufão ou do scurra e do mimus com a apresentação do 
scurra mimicus ou parasitus ridiculus (Hor. S. 1.4.34-38, 81-89; Ep. 1.15. 26-32), normalmente adjectivado 
de dicax (S.2.8.83) e urbanus, no sentido de hábil (S. 2.8.90), que o público já conhecia dos mimos e das 
antigas comédias.  
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2.1.5. O burlesco e o grotesco 

A distância que existe entre a noção de burlesco e de grotesco será similar, ou até 

mesmo maior, do que a existente entre geloi'on (‘ridículo’) e bwmolociva (‘zombaria’) 

embora nem sempre se tenham em conta tais diferenças, pelo menos a avaliar pela 

classificação que se fazem de algumas passagens de Marcial. E será precisamente com o 

intuito de mostrar que mesmo os quadros mais disformes e tragicamente desfigurados na 

natureza humana de Marcial não chegam a ser grotescos, mas apenas a burlesca 

representação da vida, com todas as incongruências que esta comporta, que importa 

esclarecer o significado da palavra grotesco, na acepção antiga e moderna.   

Segundo Cícero, o riso é uma disposição natural ou até mesmo inata96 que, podendo 

nascer do objecto em si ou da situação do discurso, e que tomando a disformidade e as 

irregularidades do corpo como matéria de zombarias, não deverá abordar nem os grandes 

crimes nem as grandes misérias, sob pena de se tornarem as suas palavras pouco credíveis 

e de causarem a dor e a ruína. É que se estes preceitos não forem respeitados, afasta-se o 

orador ou o poeta do plano do ridiculum e aproxima-se da figura do scurra e do mimus, 

produzindo-se um quadro grotesco, disforme e desfigurativo da realidade, que provoca a 

ruína da vítima e que, afastado do espírito burlesco, entra no campo do grotesco97.  

Assim sendo, percebe-se porque é que, actualmente, se considera que o grotesco e o 

burlesco são distintos no plano da recepção, na forma como as imagens e as situações são 

projectadas e, sobretudo, nos meios a que recorrem98. É que, de facto, o grotesco, aquilo a 

que grosso modo poderíamos chamar de ‘grosseiramente caricatural’, não só provoca a dor 

e a ruína da vítima, mas também a própria perversão e a transgressão das leis naturais, 

normalmente materializadas por representações fantasmagóricas ou insólitas onde à 

disformidade se junta a repulsão, a doença e o temor99. Além disso, tomando como 

                                                        
96 cf. Cic. de. Orat. 2.219. 
97 cf. Cic. de Orat. 2.239-2472. Segundo Cícero, o orador não deve ultrapassar os limites impostos pela 
seriedade (gravitas) e pela inteligência (prudentia), nem lhe é conveniente chegar à caricatura (imitatio 
depravata). No entanto, ressalve-se que as noções de seriedade e respeitabilidade não excluem o humor, já 
que o engenho oratório deve saber coordenar a urbanitas e a gravitas. 
98 Na abordagem das diferenças entre o burlesco e o grotesco na actualidade tivemos sobretudo em conta o 
estudo de IEHL (1997), que aborda o termo segundo a perspectiva de vários autores como M.Bakhtine ou 
C.W.Thompsen, assim como também o estudo de KAYSER (1963) sobre a presença do grotesco na Arte e na 
Literatura. Além disso, consultámos a acepção do vocábulo ‘grotesco’ no Dicionário de Termos Literários 
(1997) 214-215.  

Sobre a presença do grotesco na literatura latina consulte-se LAURENS (1989) 237; GRANAROLO 
(1957) ou CÈBE (1966). 
99 cf. CALLEBAT (1998) 101-112.  
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referência a teorização de Kayser sobre o conceito de grotesco, este consiste na “fusion of 

realms which we know to be separated, the abolition of the law of statics, the loss of 

identity, the distortion of ‘natural’ size and shape, the suspension of the category of 

objects, the destruction of personality, and the fragmentation of the historical order”100. 

Diante desta definição de grotesco, dificilmente alguma passagem de Marcial se 

poderá incluir nela, pois, e parafraseando as palavras do estudioso Viejo, o grotesco de 

Marcial não disforma ou desfigura a realidade, mas antes a reproduz pelo seu ângulo mais 

feio, mais animalesco e mais repugnante101. Além disso, o seu grotesco não tem contornos 

demasiadamente disformatórios ou desfigurativos, e nem sequer visa a “destruction of 

personality”, mas apenas está enquadrado na vivência humana, não atingindo, por isso, o 

grau de tragicidade que o autor Kayser incutiu modernamente na noção grotesco. E se há 

efectivamente uma certa tragicidade em alguns quadros, esta não chega a ser desumana 

nem provoca, segundo se entende, qualquer sentimento de horror ou remorso no leitor, ou 

de ruína na vítima, mas antes a consciência da fragilidade humana, e sobretudo do seu lado 

mais animalesco, que não deixa de existir em todo o ser humano e que muitas vezes se 

tende a esconder por pudor.  

Vejamos, por exemplo, o epigrama 3.93, em torno de uma velha chamada Vetustila 

que tinha somente três cabelos e quatro dentes. Nada de estranho, pois a velhice pode 

efectivamente conduzir a este aspecto, já que a idade não perdoa e, por isso, não obstante o 

quadro exageradamente hiperbólico, poderá esta mulher, de facto, não estar muito longe da 

total fealdade que a caducidade traz consigo. Mas tudo se torna disforme e desfigurado 

quando esta é comparada aos mais horripilantes animais. E nesta perspectiva, poderíamos, 

de facto, considerar a hipótese de se tratar de um quadro grotesco, pelo menos a avaliar 

pela opinião de Kayser que considera que todos os animais são potencialmente 

grotescos102. Contudo, a representação da velhice de Vetustila apenas consegue ser, na 

nossa opinião, “humanamente trágica”, já que as comparações animalescas, 

hiperbolicamente absurdas, não são capazes de provocar a ruína da vítima ou o temor no 

leitor, mas apenas o riso. E isto porque o facto de a velha ainda procurar parceiro sexual 

acaba por atenuar  o carácter trágico da  cena representada, e por lhe conferir uma 

                                                        
100 cf. KAYSER (1963) 185. 
101 cf. VIEJO OTERO (1944) 387-396.  
102 cf. KAYSER (1963) 182: “Even in animals that are familiar to him, modern man may experience the 
strangeness of something totally different from himself and suggestive of abysmal omniosness.”. 
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dimensão que, embora próxima do animalesco, não deixa de ser humana. Apenas um 

humano mais próximo das necessidades.  

 Um outro epigrama, 3.82, que tende a ser considerado como exemplo da presença 

do grotesco em Marcial, é o da descrição de um banquete oferecido pelo rico Zoilo, cujas 

excentricidades vulgares e demasiadamente horripilantes contrastam com a sua postura 

social, assim como as iguarias servidas à mesa com o desprezo com que os seus 

convidados são tratados. Contudo, a resignação final dos convidados que a tudo assistem 

em silêncio acaba por justificar a ruína daqueles que estariam a ser alvo, sobressaindo, 

assim, a crítica à mesquinhez da condição humana e à falta de dignidade que a tudo se 

sujeitam a troco de uma refeição fora de casa. 

Efectivamente, o grotesco de Marcial é apenas um grotesco caricatural e 

hiperbolicamente exagerado que não chega a provocar a ruína do visado ou o horror do 

espectador, mas que antes desperta a gargalhada. E isto porque, embora recorra algumas 

vezes ao vocabulário ordinário e condimentado do grotesco, o poeta tem a intenção de 

pintar a realidade mais crua da condição humana, com todas as discrepâncias e 

incongruências que esta contém. Em Juvenal, também poderia ser possível integrar a cena 

descrita por Juvenal na sátira 5, com a pintura humorística e bastante irónica da gula do 

pobre cliente Trébio e do exibicionismo do patrono Virrão, nesta perspectiva do grotesco 

caricatural. Pois afinal a desigualdade de alimentos e de tratamento conseguiu desencadear 

um quadro exagerado da falta de dignidade a que a frugalidade do estômago é capaz de 

submeter os Homens. E se a própria afinidade que se pode estabelecer entre os alimentos 

servidos, nomeadamente a enguia no caso do cliente, ou do javali e até mesmo do 

cogumelo, no caso de Virrão, poderia desencadear uma certa imagem tragicómica ou até 

mesmo contribuir para a desumanização das figuras em causa, como convém ao grotesco, a 

verdade é que o facto de o rebaixamento do cliente ser resultante da sua própria gula e de o 

desejo de exibicionismo e luxúria de Virrão a sugestão de um possível castigo para Virrão 

pelo seu fazem com que esta passagem deva ser entendida, sobretudo, como a caricatura 

(talvez um pouco exagerada, é certo.) das ambições e desejos humanos. E neste sentido, a 

hilariante comicidade e zombaria inerente ao metafórico hiato dos alimentos servidos e à 

resignação do cliente Trébio colocam-se, acima de tudo, ao serviço da crítica e da própria 

moralização e ensinamento que daí possa advir para o leitor. Pois afinal, terão sido os 

próprios comportamentos, desejos e ambições das figuras em causa (e sobretudo do cliente 
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Trébio) a evidenciarem a degradação moral destas e a desencadearem a zombaria e a 

crítica, sem que Juvenal tivesse precisado sequer de se manifestar indignado ou elevado a 

sua voz de satírico103. 

Além disso, se tivermos em conta a diferenciação do burlesco e do grotesco no 

plano da recepção104, então confirma-se a inclusão desta passagem apenas no burlesco, 

uma vez que o leitor conhece desde o início as intenções do patrono Virrão em relação ao 

cliente e este próprio fora devidamente advertido105.  

Noutra outra passagem de Juvenal, a presença do grotesco poderá, no entanto, 

suscitar mais algumas dúvidas106, ainda que, também aqui, continuemos a considerar  

existir muito mais de burlesco do que de grotesco. Trata-se da cena referente à 

ridicularização do Imperador Domiciano, na sátira 4, onde este é desde logo apresentado 

como uma figura dilaceradora de Roma por força das atrocidades cometidas: cum iam 

semianimum laceraret Flavius orbem / ultimus et calvo serviret Roma Neroni… (S. 4. 37-

38). Seguem-se depois outras descrições não só referentes ao Imperador, mas também a 

outra figura igualmente ridicularizada, Crispino, onde Juvenal usa um vocabulário que 

remete para o campo da monstruosidade, da luxúria, da glutonaria, da depravação sexual e 

até mesmo da deformidade física e moral. Além disso, a específica comparação de 

Domiciano à figura dos Atridas, e, por conseguinte, a toda a tragicidade inerente à geração 

destes, contribuirá, com certeza, para a elaboração de um quadro com elementos 

característicos do grotesco107. No entanto, a solenidade que Juvenal confere ao acto trivial 

de cozinhar um rodovalho, para satisfazer uma mera necessidade fisiológica, e a própria 

                                                        
103 Num estudo comparativo entre as sátiras 5 e 9, e mais concretamente entre a figura dos clientes Trébio e 
Névolo, ROSE (2007) 207-242 considera que é precisamente pela aparente afinidade e atitude consoladora 
de Juvenal para com estes clientes (indignados com a forma como são tratados pelos seus patronos) que estas 
passagens alcançam um fim didáctico (conforme convém à tradição da sátira romana), pois ainda que estes 
clientes tivessem motivos suficientes para partilharem de uma indignatio semelhante à do satírico, na 
verdade, os seus comportamentos tornam-se reflexo da sua própria “moral degradation” e, por conseguinte, 
acto supremo de “self-mockery”.  
104 Segundo CALLEBAT (1998) 109, o burlesco e o grotesco revelam algumas incompatibilidades e uma 
delas prende-se com o plano da recepção: contrariamente ao burlesco em que o leitor conhece desde o início 
as regras do género, no grotesco gera-se a “incertitude sur la matérialité et authenticité de l’óbject ou de 
l’événement.”. 
105 cf. S. 5.12-19. Algumas expressões e repetições de termos como: primo finge loco (v.12); 
inputat…inputat… (vv.14-15); neglectum clientem (v.16); votorum summa; quid ultra / quaeris? (vv.18-19) 
constituem desde logo uma sugestão daquilo a que se irá assistir. Uma vez que esta passagem será objecto de 
análise posteriormente, optámos pela simples referência textual, para não nos tornarmos demasiadamente 
repetitivos.  
106 Na abordagem sucinta desta passagem tivemos em conta o artigo de WINKLER (1991) 22- 42, intitulado 
precisamente “Satire and the Grotesque in Juvenal, Arcimboldo, and Goya”. 
107 cf. Idem, 28-30. 
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atitude interesseira dos conselheiros adquirem uma comicidade e um grau de 

ridicularização tal, que, no fim do episódio, ri-se apenas o leitor da baixeza a que os 

desejos humanos são capazes de conduzir até mesmo as figuras mais altas da política 

imperial.   

Em suma, enraizado no que se considera constituir o substrato do geloi'on, o 

espírito buslesco contempla a natureza mais jocosa, mais risível, mas também mais ridícula 

da realidade humana, sem que isso implique, obviamente, qualquer prejuízo para as figuras 

apresentadas, pois, ainda que a ridicularização a que é exposta a realidade não deixe de ser 

moralmente certeira, a representação burlesca da realidade visa, acima de tudo, divertir, 

agradar e captar a atenção do auditório, mais do que alcançar a destruição e o rebaixamento 

total dos visados. E ainda que em Juvenal o grau de rebaixamento comporte uma natureza 

mais satírica e mordaz, fruto do espírito indignado que o move, considera-se que será 

pouco conveniente aplicar a designação de grotesco a um e outro autor, mas, quando 

muito, a de grotesco caricatural ou de um burlesco exageradamente animalesco.  

 

  

2.2. O espírito satírico 

Retomando os versos d’As Rãs, de Aristófanes, onde o coro asssume como seu 

propósito ‘dizer muitas coisas de rir e muitas coisas sérias’-  

kai; polla; me;n gevloiav m! ei- / pei'n, polla; de; spoudai'a, kai; -, entende-se que, 

enquanto o burlesco encontra a sua noção embrionária no termo grego geloi'on (‘risível’, 

‘ridículo’), o espírito satírico encontra-a no termo spoudai'o" (‘sério’), o que denota, desde 

logo, uma disposição maior para a crítica mordaz - comparável à da antiga comédia 

aristofânica e à poesia iâmbica -, mas também para o tratamento dos assuntos com maior 

seriedade. E em relação a esta última, o satírico revela algumas afinidades com a postura 

do duro censor, ou do orador, nomeadamente no que concerne ao seu propósito didáctico-

moralizador, mas também com o seu discurso retórico.  

Assim sendo, será precisamente tomando como ponto de partida as afinidades que 

os satíricos latinos, e particularmente Lucílio, evidenciam com a antiga comédia 

aristofânica e a poesia iâmbica, por um lado, e com a figura do censor e do orador, por 

outro, que se procurará entender os contornos do espírito satírico.  
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No século IV d.C, segundo o gramático Varrão Diomedes, Satura autem dicta sive 

a Satyris, quod similer in hoc proferuntur et ridiculae res pudendaeque dicuntur, velut 

quae a satyris proferuntur et fiunt.108 Ainda que o termo satura não tenha uma relação 

etimológica com o termo satyis, mas antes com o adjectivo satur ‘cheio’109, concordamos 

com o estudioso Rooy, quando este considera que a aproximação da sátira ao termo satyris 

e ao drama satírico deverá ser feita tendo em conta uma característica essencial da sátira 

latina e que se prende com as ridiculae res pudendaeque, referidas por Diomedes, e que é 

semelhante (similiter) à poesia dos sátiros110.  

E terão sido precisamente as sátiras de Lucílio que, assentando num tom de 

natureza polémica e satírica, se apresentaram como as primeiras a manter as matérias 

presentes em ridiculae res pudendaeque, similares (similiter) à do helenístico drama 

satírico, pelas alusões a tópicos e paródias dos homens contemporâneos e suas 

actividades111.  

Contudo, tendo em conta as palavras usadas por Quintiliano para caracterizar a 

antiga comédia grega - facundissimae libertatis est et in insectandis vitiis praecipua112-, 

também será possível encontrar afinidades entre este género e a sátira de Lucílio, na 

medida em que este último, conforme já foi referido, imita o discurso licencioso e mordaz 

da antiga comédia - multa cum libertate - e direcciona-o também contra os piores vícios 

desencadeando, assim, um mesmo processo de reforma moral. Distinguem-se, no entanto, 

pelo facto de, na comédia, o propósito difamatório e censurador ser superado pelo desejo 

de fazer despertar o riso nos espectadores. 

                                                        
108 Diomedes, G.L.K I. 485.32-35.  

No seguimento do que Horácio já tinha referido (Hor. S. 1.4.6), Diomedes corrobora a ligação entre 
a comédia e Lucílio, quando afirma que o fundador da sátira cultiva um carmen ... maledicum et ad carpenda 
hominum vitia archaeae comoediae charactere compositum (G.L.K I. 485.30-31). 
109 Há uma vasta bibliografia sobre a etimologia do termo sátira, confluindo todos os estudos para uma 
primeira relação com palavras que têm em comum o sentido de ‘cheio’ e ‘miscelânea’, inicialmente ligadas à 
realidade gastronómica, mas depois transferido para o campo literário, como variedade de metros e temas. 
Veja-se, por exemplo, ROOY (1966) 1-29. 
110 No período helenístico, no desenvolvimento entre a antiga e a nova comédia, o drama satírico, 
anteriormente bastante enraizado no mitológico e no fantástico, revela uma clara tendência para a 
representação realística do homem contemporâneo e das suas actividades, desenvolvendo-se depois, no 
século III a C., no sentido da zombaria, mas sem qualquer conotação moral. Face a estas mudanças o termo 
satírico passa a ser usado com a conotação de zombaria e representação do homem contemporâneo e suas 
acções, precisamente no momento em que a sátira se iniciara em Roma com Énio (230-169 a.C).  
111 A nossa abordagem sobre este assunto assenta particularmente na análise que ROOY (1966) 124-143 fez 
sobre a evolução do drama satírico e sua relação com a sátira. 
112 Quint. Inst. 10.1.65. 
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As paridades estendem-se também à poesia iâmbica, pois, embora o iambo não 

pareça ter sido cultivado pelos autores latinos como um género distinto, pelo menos até 

Horácio (ut proprium opus)113, não se poderá descurar o facto de Lucílio ter usado o 

septenário trocaico em dois dos seus primeiros livros (28 e 29) e de ter sido algumas vezes 

identificado como escritor de iambos114.  

Além disso, não obstante a dificuldade em conseguir traçar conclusões definitivas 

sobre as afinidades existentes entre a sátira e uma poesia que apresenta “todos os 

elementos próprios da tradição satírica”115, a verdade é que estas partilham um carácter 

reformador semelhante (embora a agressividade ofensiva desta última acabe por extenuar o 

elemento educacional e didáctico) e, sobretudo, um discurso igualmente incisivo. 

Em relação a esta última afinidade, embora a fórmula musa pedestris, partilhada 

por Calímaco e Horácio, possa traduzir uma forma de arte renovada116 ou indicar apenas 

um “linguaggio vicino a quello dell’uso corrente”117, a verdade é que o discurso satírico 

possui uma certa “agressividade denunciadora” que, estando embrionariamente já presente 

na dicacitas do primitivo espírito romano, absorveu a libertas e a acerbitas da antiga 

comédia, e o gosto pelos ataques agressivos da poesia iâmbica118.  

                                                        
113Sobre o facto de o iambo não ter sido cultivado pelos latinos veja-se Quint. Inst. 10.1.96 e Hor. S. 1.10.66: 
Graecis intacti carminis auctor. 
114 Diomedes confirma a aproximação da sátira de Lucílio com a invectiva da poesia iâmbica quando 
pronuncia: “Iambus est carmen maledicum...cuius carminis praecipui scriptores apud Graecos Archilochus 
et Hipponax, apud Romanos Lucilius...” (op.cit., I.485.11 sg.). Contudo, ROOY (1966) 156 salienta que 
importa ter em conta que o termo iâmbico, no sentido metafórico de satírico, tem uma conotação limitada, 
não podendo ser usada para a generalidade dos satíricos latinos. 
115 cf. VITORINO (2003a) 40). Note-se que a frase da estudiosa decalca o pensamento de CITRONI (1993) 
321.  
116 cf. WITKE (1970) 77. 
117 cf. CITRONI (1993) 314. 
118 Quanto ao carácter reformador que aproxima os dois géneros, LESKY (1989[1969]) 745, n.72 considera 
que é compreensível que se tenha tentado ver os iambos de Calímaco como um precedente da sátira romana, 
tendo em conta o facto de vários iambógrafos defenderem o carácter reformador dos seus escritos. E 
CLAYMAN (1980) 70 corrobora esta mesma ideia, quando afirma que: “Callimachus’iambi seem at home in 
the general context of Hellenistic moralizing literature», salvaguardando, contudo, a ideia de que 
“Callimachus’ intent, however, is not to create legitimate diatribes and moralizing choliambs, but to parody 
them.” Sobre os advogados da ideia iâmbica e do carácter educacional da sua libertas, tantas vezes 
considerada ofensiva, consulte-se também FREUNDERBURG (1993) 72-86.  

O carácter incisivo que aproxima a poesia iâmbica da sátira também é atestado por LESKY 
(1989[1969]) 134-142, que entende que, por exemplo, os discursos em iambos, usados no culto a Deméter, 
podem ser considerados “discursos satíricos” e igualmente por ROOY (1966) 99 que aproxima Lucílio de 
Arquíloco, argumentando que o “criticismo essencialmente negativo” que este último apresenta convém às 
“verdadeiras sátiras”, ou seja, existe em “toda a verdadeira sátira”. No entanto, o autor não deixa de 
salvaguardar a diferença existente entre os géneros, quando acrescenta que o propósito do iambógrafo é o de 
se apresentar inteiramente negativo e afastado do elemento exortativo e didáctico.  
Sobre este assunto, veja-se também, por exemplo, a bibliografia sugerida por FREUNDERBURG (1993) 
104, nª87.  
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Contudo, tendo em conta o facto de Lucílio ter definido o seu estilo como: Gaudes 

cum de me ista foris sermonibus differs (…)  / et maledicendo in multis sermonibus 

differs119, e de o ter sintetizado com os termos lusus e sermones, é possível também atestar 

a proximidade do seu discurso com a tradicional severidade, certamente aprendida com 

Cipião, que exercera sobre o satírico a sua autoridade como censor 120. Pois, motivado por 

um irresistível impulso, ou uma espécie de obrigação121 que o impelia a expor de uma 

forma inteiramente livre tudo o que considerava nocivo para a sociedade, o satírico fazia-se 

ouvir através de um estilo próximo do informal e conversacional, embora assente na 

tradicional severidade própria do duro censurador122, o que poderá justificar o carácter 

censorial da sátira, visível quer no discurso retórico utilizado e na postura de indignação 

tomada pelo satírico, quer na própria afinidade que a comédia ática tinha com o discurso 

censôrial e que, provavelmente, terá também passado para o discurso satírico de Lucílio123. 

Desta forma, não obstante a afinidade existente entre a sátira, a comédia ática e a 

poesia iâmbica, ressalve-se que a primeira demarca-se das restantes pela sua função 

“intencionalmente persuasiva”, a qual desencadeia um processo de reforma 

                                                        
119 cf. Lucílio, frag. 1015 M, 1085 W e 1016 M, 1086. 
120 cf. Lucílio, frag. 1039 M, 1039 W. 

ROOY (1966) 55 traduziu a expressão lusus ac sermones de Lucílio como “verse in conversational 
manner and with satiric bent”. E assim se conjuga, no estilo de Lucílio, o tom informal e conversacional, mas 
também o sal multus com o qual Horácio caracterizou o satírico (cf. Hor. S.1.10.3). 
121 GRANAROLO (1971) 273, fazendo referência à opinião de outros estudiosos, considera que Lucílio não 
trabalha o seu estilo, nem o faz brotar de uma vontade deliberada, mas antes de uma inspiração instantânea. 
Segundo RUDD (1986) 10, esta obrigação, presente e referida pelo próprio Lucílio, compreende-se como 
sendo uma motivação psicológica. 
122 Lucílio considera que o poeta, conhecendo todas as manchas e marcas negras dos sujeitos, deverá dar 
forma à função censuradora com a tradicional severidade (cf. frag.1033 M - 1070W). A noção de severidade 
existente em Lucílio poderá ser corroborada com as palavras de Horácio que qualificou a composição de 
Lucílio como durus versus (cf. Hor. S. 1.4.8). Há, contudo, muitas dúvidas e interpretações diferentes em 
torno deste verso, pondo-se também a hipótese de Horácio se poder estar a referir à imperfeição do verso do 
satírico.  
 Ainda quanto à proximidade entre o discurso de Lucílio e o do censor, ressalve-se que o satírico 
revela influências de uma tradição literária marcada por Pacúvio e Énio, visível não só no emprego de metros 
dramáticos variados, mas também no uso do processo do agon,  o que caracteriza os seus primeiros livros 
como um diálogo (cf. Quint. Inst. 9.2.36). 
123 A aproximação entre o discurso satírico de Lucílio e a realidade do foro censorial também consegue ser 
atestada pela própria afinidade que a comédia aristofânica tivera com o discurso censorial, como, de resto, 
evidencia a utilização do verbo notare, nas palavras de Horácio: Eupolis atque Cratinus Aristophanesque 
poetae… multa cum libertate notabant (Hor. S. 1.4. 1-5). E isto porque se, de facto, existe uma associação 
entre a antiga comédia e o discurso censorial, conforme demonstram alguns estudiosos (cf. ROOY (1966) 
148, 174, nª 16 e LaFLEUR (1981):1795, nª 9 e 10), será compreensível que se observe na frase horaciana a 
primeira referência ao satírico enquanto censor público (cf. CORTÉS TOVAR (1988) 78). 
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verdadeiramente diferenciador do género satírico124. E será precisamente para cumprir esta 

sua funcionalidade que a sátira recorre aos procedimentos da retórica, entendida como “the 

systematic employment of linguistic resources to produce a desired affect on a hearer or 

reader”125.  

 

 

2.2.1. A função intencionalmente moralista e reformadora da sátira 

Horácio dá conta da função moral e reformadora da sátira de Lucílio quando 

pronuncia: cum est Lucilius ausus / primus in hunc operis componere carmina morem / 

detrahere et pellem, nitidus qua quisque per ora / cederet, introrsum turpis...126. Contudo, 

os versos de Lucílio estão demasiadamente impregnado de ataques nominalmente pessoais 

para que a sua sátira possa desencadear, de uma forma apurada, o processo de reforma e 

moralização127. A sua reflexão moral precisava de uma apresentação mais geral, e essa 

terá, certamente, sido concedida por Horácio, pela influência da diatribe estóico-cínica128, 

pois embora a escrita de Lucílio possa ter revelado algumas afinidades com uma filosofia 

que “affrontava problemi di morale pratica in linguaggio e modalità divulgative, su un 

piano popolare, alla portata di tutti”129, terá sido Horácio a alargar a reflexão moral a um 

auditório mais vasto, uma vez que terá adoptado a capacidade que a diatribe tem de levar o 

pensamento da escola estóica e cínica às classes mais baixas da sociedade130. E para isso 

terá contribuído bastante a forma como Horácio entendeu que a crítica e a censura devem 

ser feitas:  

praeterea, ne sic, ut qui iocularia ridens, 
                                                        
124 SUTHERLAND (1958) 5, considerando a arte do satírico como a arte da persuasão, salienta que os 
satíricos têm em comum a intenção de influenciar as atitudes, ideias e até mesmo as acções da sua audiência, 
sendo esta a razão que efectivamente distingue o satírico dos restantes escritores. 
125 cf. KENNEY (1963) 703. Ainda que demasiadamente sucinta e entendida mesmo pelo seu autor “merely 
as a cockshy”, esta definição de retórica contempla particularmente o que se considera essencial para se 
compreender o elo entre a sátira e a retórica. Além disso, esta afirmação corrobora o pensamento de 
Quintiliano que considera a retórica como vis dicendo persuadendi (Quint. Inst 2.15.10), mas também como 
scientia recte dicendi ou scentia bene dicendi (Quint. Inst. 2.15.18). 
126 Hor. S. 2.1.62-65. 
127 Só depois de Lucílio é que se poderá falar de uma intenção moralizadora ou reformadora, pois, embora 
esta já existisse na anterior tradição literária, não era um propósito intencionalmente bem demarcado no 
momento da produção literária, uma vez que o desejo principal era divertir e agradar o público. Os objectivos 
da sátira estão, pois, na intencionalidade do satírico e particularmente na pretensão de convencer o auditório 
e, por isso, poder-se-á considerar que se afasta da tradição anterior em termos de intenção, mas também de 
recepção.  
128 cf. CORTÉS TOVAR (1986) 25. 
129 cf. CITRONI (1993) 320. 
130 cf. WITKE (1970) 38.  
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percurram (quamquam ridentem dicere verum 

quis vetat? ut pueris olim dant crustula blandi 

doctores, elementa velint ut discere prima),… (Hor. S. 1.1. 23-25)  

 

Servindo-se da imagem do mestre que presenteia os seus discípulos com crustula 

para que o acto de aprendizagem se torne mais fácil, Horácio censura os vícios dos 

homens, ou melhor, diz as verdades acerca destes, fazendo-os rir, para que, também assim, 

a função didáctico-moralizadora do seu discurso satírico se torne mais facilmente 

assimilada. Além disso, sendo a sátira um “veículo de hostilidade”, o recurso ao humor 

consegue aliviar a impressão penosa de uma condenação universal, não provocando no 

auditório a total aversão pela figura do satírico131. 

No entanto, para que o satírico consiga implicar intelectualmente o leitor na sua 

perspectiva, é necessário que este confira autoridade moral às suas críticas. E para isso é 

importante que o leitor reconheça a existência de um certo distanciamento entre o satírico e 

o alvo das suas críticas, o que significa que o satírico não deve ser impelido por um 

irascível sentimento pessoal, mas pela força de uma realidade que se mostra contrária a um 

conjunto de valores e normas previamente reconhecidas.   

Será no seguimento desta mudança que concordamos com a linha de pensamento da 

estudiosa Rosário Cortés Tovar, quando considera que os ataques pessoais e 

comprometidos de Lucílio, impregnados de um certo maledicum iâmbico, se tornaram cada 

vez menos distanciados e subjectivos, uma vez que tomaram como alvo a realidade 

exterior ao poeta. E acrescenta ainda que Juvenal terá conseguido precisamente manter a 

objectividade necessária à sátira através da indignatio, no sentido em que esta é uma 

emoção provocada pela realidade em si132. Esta mesma ideia é também corroborada pelo 

estudioso Louis Bredvold quando considera que a indignatio, diferente do sentimento 

meramente pessoal do ressentimento ou desejo de vingança, tende a ser tomada como um 

                                                        
131 cf. WORCESTER (1940) 13 e sg. Segundo FRYE (1957) 223-224, a sátira assenta em dois pilares 
essenciais: o humor e o objecto de ataque. E, como tal, reclama a necessidade de normas e de valores que 
assegurem a autoridade moral do satírico.  

Terá sido, provavelmente, a visão demasiadamente pessimista e o estilo pouco fluente e transparente 
de Pérsio que terão contribuído para que a função moral das suas sátiras não tivesse tido a recepção esperada. 
Afinal, tendo Pérsio tomado o estilo da escola em que viveu, a estóica, também o seu modo de falar é como a 
dos estóicos: …exile, inusitatum, abhorrens ab auribus volgi, obscurum, inane, ieiunum, ac tamen eius modi, 
quo uti ad volgus nullo modo possit… (Cic. de Orat. 3.66).  
132 cf. CORTÉS TOVAR (1986) 48-49.  
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julgamento imbuído de espírito cómico, assim como a percepção intelectual de 

determinadas incongruências133.  

Neste sentido, mantendo-se o distanciamento necessário do autor em relação ao 

alvo do ataque, é possível criar-se uma cumplicidade entre o satírico e o leitor, que assenta 

essencialmente na autoridade moral que as palavras do primeiro comportam, já que este 

não formula ataques motivado por sentimentos pessoais, mas antes os fundamenta com a 

corrupta realidade vísível aos olhos de todos134. Será precisamente movido por este 

propósito que Juvenal se atreve a desafiar o leitor a tomar uma atitude de responsabilização 

pelo estado em que se encontra a sociedade envolvente, lançando-lhe questões, que o 

comprometem desde o início: 

    …  nam quis iniquae 

tam patiens urbis, tam ferreus,ut teneat se, 

causidici nova cum veniat lectica Mathonis 

plena ipso, post hunc magni delator amici …(S. 1.30-33) 

 

Levando o leitor a pronunciar-se, ou pelo menos a reflectir, sobre a falsa amizade, a 

ambição desmedida, ou a falta de virtude, Juvenal pretende desencadear um processo 

reformista da sociedade levado a cabo pelos próprios leitores que, conscientes da realidade 

que os envolve, se tornam cúmplices da indignatio do satírico e responsáveis pela mudança 

que urge ser feita na sociedade135.  

Desta forma, considera-se que a função censuradora e moralizadora do espírito 

satírico é alcançado através de um processo de cumplicidade entre o satírico e o leitor, 

conseguido pela autoridade moral que a indignatio do poeta comporta, mas também, e 

sobretudo, pelos recursos usados para persuadir o leitor a examinar e aperceber-se da 

                                                        
133 cf. BREDVOLD (1975) 90. 
134 Tomando como linha de pensamento a opinião de ANDERSON (1961a) 423, que considera que a 
indignatio de Juvenal, resultando daquilo que a corrupta sociedade provoca nele, não pode dimanar do que é 
considerado objectivamente indignum, consideramos que, de facto, a objectividade da indignatio não 
consegue ficar totalmente indiferente à subjectividade própria do observado.   

Contudo, o que pretendemos realçar, particularmente, neste momento, para a caracterização do 
espírito satírico, é a preocupação em conceber a voz do poeta como uma autoridade moral credível, e que, 
segundo a estudiosa CORTÉS TOVAR (1986) 78-82, nem sempre se coaduna com a considerada ira 
censoris, sobretudo, dos censores de falsa aparência, a quem Juvenal denuncia e com quem não quererá ser 
confundido. 
135 JONES F. (2001) 134, nª48 considera existir entre Juvenal e o seu leitor um sentimento de cumplicidade 
ou de conspiração mas também uma autoridade moral ou um “dont’ suspect me” que acaba por culpabilizar a 
audiência. 
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corrupta sociedade circundante. E neste sentido, orientado pela educação pessoal, mas 

também pelas vantagens que o estilo retórico lhe oferece, Juvenal fora, se não o 

responsável pela presença do estilo oratório na sátira, pelo menos o primeiro a usar a 

declamatória retórica, a retórica da escola, como o seu próprio idioma136, o qual lhe 

permitira, segundo Courtney, ensinar e movere a audiência. E para isto terão contribuído, 

particularmente, as questões retóricas que possibilitaram aproximar-se da sua audiência e 

mais facilmente conseguir o envolvimento desta137. Além disso, o recurso frequente aos 

exempla e aos loci communes, também este material próprio da educação declamatória, são 

quase sempre exemplo de más condutas que, reflectindo a situação presente, tendem a 

suscitar na audiência da época, precisamente, a vergonha e a indignatio, e a incutir nas 

sátiras juvenalinas uma dimensão moral, como convém ao espírito satírico. 

Em suma, reconhecendo o potencial que os procedimentos retóricos comportam na 

sátira juvenalina e que, de resto, têm sido reiteradamente objecto de estudo, o que 

efectivamente importa reter nesta análise é que a indignatio, embora possa ser entendida 

como um sentimento próximo do verbo errumpere, e, por isso mesmo da violenta emoção 

e das reacções imediatas138, consegue criar a cumplicidade entre o satírico e o leitor pelo 

recurso ao estilo grandis da retórica, afastando-se assim da mera invectiva mordaz e dura, 

como poderia acontecer se fosse apenas dominada pela impetuosa indignatio139. Além 

disso, mais do que a necessidade de os julgamentos morais do satírico terem de assentar 

numa coerente e racional filosofia, como acontecera particularmente com Pérsio, o que 

importa é que estes se integrem num código de comportamentos e valores que estão de 

acordo com a tradição romana. Pois se assim for, o leitor terá a garantia de que o satírico 

não é impelido por um qualquer rancoroso e irascível sentimento pessoal, mas antes por 

uma realidade que se afastara do conhecido sistema de valores140 e que o forçara a escrever 

sátiras, conforme declara Juvenal: difficile est saturam non scribere (S. 1.30). Traduzida a 

impossibilidade de ficar indiferente à realidade descrita nos oito versos anteriores através 

                                                        
136 cf. KENNEY (1963) 707. 
 A partir de Pérsio e Juvenal a relação que a sátira passara a ter com a sua audiência fora uma relação 
mais próxima. Se as sátiras de Lucílio e Horácio se dirigem a uma audiência pertencente a um ciclo de 
amigos, as de Pérsio e Juvenal, ainda que quase sempre direccionadas a alguém em particular, dirigem-se a 
um público geral de leitores/ouvintes, onde o satírico assume o papel social de censor de vícios e costumes. E 
isto desperta obviamente no espírito satírico a abertura a novas técnicas do discurso. 
137 cf. comentário de COURTNEY (1980) 37. 
138 cf. Séneca, De Ira, 2.7 e Quint. Inst. 6.2.26 e 11.3.61. 
139 cf. CORTÉS TOVAR (1988) 88. 
140 cf. MACK (1951-52) 84. 



Capítulo 1 | O Espírito Burlesco e o Espírito Satírico  
 

 56 

do adjectivo difficilis, está lançado o desafio ao leitor para que este não se inclua entre 

aqueles que, conforme já referido anteriormente, possam ser capazes de se mostrarem 

tolerantes e insensíveis diante de uma sociedade corrupta, cujos Homens se comportam de 

forma contrária à sua condição.  

E assim, cumpre-se a função didáctico-moralística do discurso satírico, por força da 

cumplicidade que se consegue criar entre o satírico e o leitor e, por conseguinte, pela 

responsabilização que este último assume no processo de denúncia da corrupta sociedade, 

e na qual ele próprio se integra.  

 

 

3. O aguilhão: entre o ataque e o humor  

Conforme já foi explorado, o primitivo espírito romano assenta fundamentalmente 

em duas noções: a festivitas, associada ao gosto pela festa e pelo divertimento, e a 

dicacitas, a causticidade mordaz da linguagem que se afasta das gentilezas e do humor 

refinado. É partindo desta associação que se entende que o espírito burlesco e o satírico 

partilham de uma mesma força agressiva que, sem se tornar dolorosa para o alvo de ataque, 

consegue simultaneamente fazer rir e criticar, pois, podendo ser entendida como um 

aguilhão, cuja intenção primordial é a de fazer rir, esta força esconde em si uma crítica, 

que, sem conseguir ser demasiadamente incomodativa, já que tal poderia provocar a ruína 

ou a dor da vítima, é suficiente para se fazer notar. Assim sendo, converte-se este aguilhão, 

ou força agressiva, como se prefere designar, numa verdadeira sententia moral, que traz à 

luz do dia aquilo que o autor já tinha insinuado e que o leitor já tinha suspeitado.  

Estatégia discursiva que se manifesta através da linguagem, da incongruência 

evidenciada pelos comportamentos dos visados, do factor surpresa ou do compromisso que 

se impõe ao leitor, o aguilhão dita o ponto de vista do autor sobre o alvo e orienta a 

percepção final do leitor. Diferente torna-se apenas o facto de o alvo de enunciação ser 

abordado de uma forma mais crítica e denunciadora - onde a cólera, a zombaria trocista, a 

paródia e a ironia se combinam, por meio de um estilo oratório e sentencioso que pretende 

rivalizar com a força de géneros mais sublimes -, ou de uma forma mais jovial, ridícula e 

até mesmo caricatural - que explora o valor metafórico da linguagem e tira o máximo de 

proveito dos pormenores mais triviais, pois será nestes que melhor se espelhará a real 

natureza dos homens -.  
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Apontando directamente o dedo, como prefere o espírito satírico, ou apenas criando 

a dúvida, como fará o esprírito burlesco, assim se consegue denunciar a realidade e 

alcançar a cumplicidade do leitor. 

 

 

3.1…no espírito burlesco  

Tendo em conta as noções já apresentadas sobre o espírito burlesco, este espírito 

rege-se primordialmente pelo divertimento conseguido através das deformidades físicas e 

fealdades morais do ser humano, sem que isso signifique, porém, a ruína da pessoa em si. 

Assim sendo, a vítima é visivelmente criticada pela sua estupidez ou pelas suas atitudes 

pouco éticas e nada escrupulosas, ou pelo seu defeituoso nariz ou grandes orelhas, e não 

por se apresentar moralmente como um verdadeiro assassino ou adúltero. Digamos que 

aquilo que se critica são acções e aspectos aparentemente exteriores ao ser humano e não 

propriamente a pessoa em si141. Nesta perspectiva torna-se o aguilhão pouco doloroso, 

pois, sem ferir ninguém em concreto, a muitos pode atingir.  

Todavia, a vítima pode ainda ser criticada pelos simples objectos de que se faz 

acompanhar, os quais, contendo em si uma conotação negativa ridícula ou ambígua, 

acabam por se tornar num elemento desmascarador e até mesmo acusador. E assim se 

compreende que Salemme tenha considerado a poesia de Marcial como uma poesia de 

objectos. É que quando Marcial faz uma crítica ou uma denúncia não fala do carácter 

psicológico da pessoa, mas antes se limita a apresentar humoristicamente um elenco de 

objectos que, tendo em si uma conotação ridícula, acabam por se tornar num aguilhão que 

se direcciona contra o seu próprio dono142. 

Possível será também fazer surgir o aguilhão do desnivelamento entre o ser e o 

parecer ou entre as declarações proferidas pelas personagens e as suas reais intenções ou 

apenas do poeta143. 

                                                        
141 Marcial deixa bem claro que pretende atacar os vícios e não as pessoas (cf. 5.15; 9.95 e 10.33.9). Mas é 
evidente que o alheamento da crítica à pessoa em si não é tão simplista como se deseja parecer, pois se se 
critica a actividade ou as acções eticamente incorrectas de alguém, é evidente que acaba por haver a censura 
da pessoa em si, já que esta é responsável pelos seus actos. 
142 cf. SALEMME (1976 e 1987).  
143 Por exemplo, no epigrama 2.43 de Marcial, a ênfase não se coloca no egoísmo do afortunado amigo, mas 
nas suas nobres declarações sucessivamente desmentidas por factos inegáveis.   
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Fruto de uma diversificada riqueza linguística e quase sempre assente numa 

estrutura externa, onde o factor surpresa ou desilusão desempenha um papel primordial, a 

presença do aguilhão no espírito burlesco é, no entanto, fruto de um processo complexo144. 

E nesta complexidade reiteramos as palavras de Françoise Desbordes que associa ao riso à 

presença de uma ficção que, sendo aceite pelos leitores ou ouvintes, permitirá ao poeta 

dizer as maiores absurdidades e até mesmo rir-se do próprio ouvinte, sem que isso magoe a 

pessoa em si, mas antes a faça admirar a habilidade e o engenho do poeta145. Assim, sem 

que o geloi'on pretenda causar qualquer tipo de ruína na pessoa envolvida, acaba muitas 

vezes por se ferir a vítima com um aguilhão que, aparentemente indolor e subtil, se dirige 

para si, ainda que o espectador esteja convencido de que não lhe diz respeito. Fere-se a 

personagem que serviu de exemplo e arrepia-se o espectador com a situação descrita 

sempre que ali se revê. 

 

Em suma, no espírito burlesco, o aguilhão deverá tomar como alvo uma variedade 

de tipos e de figuras humanas que praticam determinadas acções e vícios. E assim sendo, 

poderá direccionar-se para as desvirtudes físicas e morais daquele que está a ser atacado, 

para que assim sejam satirizados os defeitos em si e não a pessoa em questão. Assim se 

compreende que Marcial assegure que o que faz a sua poesia é tão simplesmente conseguir 

o mesmo efeito que produz a luz e os raios de Febo, isto é, iluminar146. Contudo, quantos 

corruptos poderiam viver eternamente escondidos se não fossem os seus vícios descobertos 

pela luz do dia? 

 

 

3.2- …no espírito satírico 

O espírito satírico, orientado por uma função moralizadora e repreensiva, associa-se 

à primitiva dicacitas, a qual lhe confere um tom mordaz e crítico que, contrariamente ao 

geloi'on, não se importa de causar a ruína e dano na sua vítima, já que o seu objectivo não 
                                                        
144 Para um conhecimento mais aprofundado sobre os diferentes tipos de aguilhão presentes em Marcial 
consulte-se LAURENS (1980) 361 e sg. 
145 Considera DESBORDES (1998) 312-313 que, e cito “l’on peut même ainsi faire rire aux dépens d’un tiers 
présent, sans le blesser, le ridiculiser, ni le blâmer, puisqu’il est clair qu’on ne pense pas ce qu’un dit, ou que 
ce n’est évidemment pas vrai.” Mas acrescenta a mesma autora que “au bout du compte, cependant, le rire 
reste un phénomène dérangeant. Même dans sa forme la plus reffinée, la plus élégante, le rire est moralement 
suspect, car il repose sur le mensonge.” 
146 cf. 7.12. 
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é o de divertir o espectador, mas de censurar e reformar a sociedade. E assim se justifica a 

acritude e a libertas do estilo luciliano, que não deixam de estar presente nos restantes 

satíricos latinos. 

Horácio, apesar de estabelecer a diferença entre a libertas de Lucílio e o seu 

estilo147 e de somente nomear os alvos dos seus ataques quando se trata de contemporâneos 

pouco importantes pelo nome148, aproxima-se, no entanto, do espírito mordaz daquele, pelo 

facto de transpor para o discurso satírico os ensinamentos da diatribe grega, com a qual 

aprendeu o uso da observação crítica e da repreensão cómica149. O riso mordaz e zombador 

de Lucílio convertera-se apenas num riso irónico e intelectual que, expondo praticamente 

as mesmas mazelas sociais, confere à realidade humana um tom mais optimista e ao leitor 

uma percepção mais divertida das incongruências humanas150. 

O que Horácio critica em Lucílio não será propriamente o espírito satírico inerente 

à sua libertas, mas antes a sua composição poética rude e deselegante151. Pois, segundo 

entendeu o estudioso Kirk Frudenburg, será o facto de a sátira carregar uma carga 

pejorativa, por ter estado associada à negativa tradição da grosseria e amarga invectiva, 

que Horácio tem a necessidade de se distanciar de Lucílo e de impor à sátira os princípios 

do liberal gracejo aristotélico152. E assim sendo, torna-se pertinente a opinião de Gagliardi 

Donato que considera que, com Horácio, a comicidade se desenvolveu da dicacitas à 

urbanitas, pois, embora reconheça a veia cómica de Lucílio com cujo sale multo urbem 

defricuit, Horácio prefere cultivar uma comicidade mais refinada que “non si esaurisca 

nel’intento di far spalancare la bocca per le risale, ma che cerchi di conquistare 

                                                        
147 cf. Hor. S. 1.10.49.  
148 cf. ROOY (1966) 63. 
149 As três primeiras sátiras do livro primeiro são marcadamente diatríbicas, já que a discussão, à maneira da 
diatribe, apresenta argumentos, objecções, exemplos, anedotas, entre outros elementos, todos eles 
desenvolvidos em torno de um problema especificamente moral.  
150 Enquanto Horácio caracteriza o estilo de Lucílio multa cum libertate, o seu caracteriza-o com os termos 
iocius e liberius (Hor. S. 1.4.103-104). 
151Esta ideia é explícita quando Horácio critica a falta de brevidade e variedade de Lucílio e considera que 
este se aproxima mais do grande estilo (tristi sermone) do poeta épico ou do retor do que do iocoso sermone, 
ou seja, do que poderíamos traduzir por ‘educado e refinado humor’ (Hor. S. 1.10.7-14). Também na Sátira 
1.10.17-19 é possível encontrarem-se ecos do que fora pronunciado na Sátira 1.4.2, na medida em que se 
alude ao facto de a libertas dos antigos cómicos gregos se apresentar como modelo de Lucílio, mas não como 
modelo estilístico.  

FREUDENBURG (1993) 201 considera que Horácio, na Sátira 1.4, apresenta Lucílio como um 
compositor “lamacento”, pelo que há muito a ser removido do seu verso.  
152 cf. FREUDENBURG (1993) 52. 
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un’intonazione policroma: quella dell’umo di mondo, fine e spiritoso, certamente molto 

pui efficace di qualsiasi timbro aspro e grossolano”153.  

Posteriormente, Pérsio seguirá os preceitos horacianos, no sentido de conferir 

urbanitas aos seus versos e, por conseguinte, tornar o processo didáctico moralizador 

menos agressivo. No entanto, em conformidade com moral pedagógica estóica, e impelido 

pela necessidade de combater a corrupção, Pérsio enfatiza a função educativa da sátira, 

convertendo-a numa lente que serve para ver e abrir uma chaga que parecia estar oculta., 

que nem sempre terá sido bem aceite pelo leitor, ou pelo menos bem compreendido.  

Juvenal, embora não faça referência, na sua sátira programática, aos mestres da 

Comédia Antiga ateniense154, propõe-se seguir pelos mesmos caminhos por onde Lucílio 

conduzira os seus cavalos155. Todavia, ainda que revigorasse o aguilhão presente na 

libertas e no espírito mordaz daquele, graças ao sentimento que move a sua escrita: a 

indignatio, afasta-se quando opta por atacar apenas os mortos. 

A indignatio, claramente justificada pelo ardor que a sociedade corrupta provoca no 

satírico, é a força que impele Juvenal a escrever e a exteriorizar a censura e a crítica do 

poeta face a uma sociedade que nunca se apresentara tão corrupta como no presente:  

et quando uberior vitiorum copia? quando  

maior avaritiae patuit sinus? alea quando 

hos animos? (S. 1.87-88)  

 

           … omne in praecipii vitium stetit. (S. 1.149) 

 

                                                        
153 cf. GAGLIARDI (1980) 27-28. Na citação, o sublinhado é nosso. 
154 Juvenal não faz uma referência explícita à antiga comédia grega e particularmente à figura do censor 
provavelmente por causa do contexto político e cultural vivido durante a época a que se remete a matéria das 
suas sátiras, ou seja, durante o domínio de Domiciano. Segundo dá conta o próprio Juvenal, o termo censor 
tinha neste tempo uma carga, de alguma forma, negativa, sobretudo pela hipocrisia e falsidade que era capaz 
de esconder. Com uma conduta de vida contrária ao título que exibiam, assim eram os homens criticados na 
sátira 2, e, mais grave ainda, o representante máximo deste título, Domiciano, que apesar de ser censor 
perpetuus, tinha uma conduta bem contrária às leis que promulgava.  

Assim sendo, para que pudesse ser preservada a verdadeira função censuradora da sátira, Juvenal 
não poderia  identificar-se com uma figura que tinha uma vida moral e ética inteiramente contrária àquilo que 
seria esperado de um censor, pois isso tiraria autoridade e autenticidade às críticas formuladas por si. 
155 cf. S.1.19-20 e 153-154. Apresentado Lucílio segundo uma imagem equestre e uma laudatória metonímia 
épica magnus auruncae alumnus, Juvenal faz, nesta referência, duas importantes sugestões: por um lado que 
seguirá as orientações de Lucílio, pelo menos no que se refere à libertas linguística e, por outro lado, que a 
sua linguagem poderá fazer uso da paródia épica. 
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Afastada da pura invectiva, e por isso diferente da malícia, da zombaria ou de 

qualquer sentimento de ressentimento pessoal, a indignatio tende a fazer um julgamento 

moral que, não deixando de ser acérrimo e até azedo, se assume diante do leitor como uma 

divertida percepção de situações que, quase sempre incongruentes, têm a sua origem na 

conduta humana. Com Juvenal, a censura violenta cede lugar à reprovação irónica e 

consequente reforma da sociedade, havendo contudo quem ponha em causa a sua 

capacidade reformadora. Pois partindo do princípio que ser reformativo e moralista implica 

não só criticar mas, de alguma forma, apresentar alternativas, a verdade é que Juvenal 

ofereceu poucas opções à corrupta sociedade do seu tempo. Contudo, tal não significa falta 

de compromisso para com a reforma da sociedade, já que a forma como organiza o seu 

pensamento e principalmente os exempla e os argumentos que vai apresentando tendem a 

criar, segundo Knoche, um “processo deliberativo”156. Além disso, o que existe em Juvenal 

não é tanto a intenção de converter, mas de estabelecer um compromisso com o leitor no 

sentido de estes se responsabilizar pela realidade corrupta à qual pertence, e de uma 

maneira diferente se cumpre o propósito reformatório da sátira. 

Com Juvenal, a força agressiva do espírito satírico parece ter atingido um estado 

mais sofisticado: não tão feroz, nem tão pessoal como a de Lucílio, que denomina 

abertamente os seus inimigos, mas também não tão moralista como a de Pérsio. Juvenal faz 

a combinação entre o primeiro sentido de satura, quando pronuncia que o seu trabalho é 

uma farrago ‘mistura’ de copia vitiorum ‘abundantes vícios’157 e o propósito didáctico 

moralizador do espírito satírico, quando, motivado pela indignatio, compromete e 

responsabiliza o leitor pela corrupção da sociedade. Além disso, embora mantendo no 

primeiro livro das suas sátiras a amargura e a agressividade do aguilhão da libertas 

luciliana, Juvenal soube atenuar os impetuosos sentimentos tradicionalmente atribuídos à 

sátira e criticados por Horácio, graças à retórica, e aos seus procedimentos.  

 Em suma, com Juvenal, converteu-se o aguilhão satírico num “aguilhão retórico”, 

no qual o leitor, conscientemente responsabilizado pela corrupção e comprometido com a 

sua reforma, arde no próprio fogo que deliberadamente e com o seu consentimento ateou 

em seu redor. 

                                                        
156  cf. KNOCHE (1969 [1957]) 152. 
157 A mistura juvenalina surge como resposta àquilo que a sociedade lhe mostra e que os seus ouvidos 
escutam, mas também como resposta às más acções que levam a lamparina de Horácio a permanecer acesa. 
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Vive a mente humana mais atormentada quando está consciente de que tem 

responsabilidades no processo de reforma, do que quando pensa que só os outros, aqueles 

que estão a ser denominados, são responsáveis pelos seus actos. Assim sendo, o espírito 

satírico não torna o leitor num mero espectador, como parece fazer o espírito burlesco, mas 

antes numa comprometida testemunha, várias vezes chamada à razão pelo satírico que com 

ela se identifica. 

 

 

4. Conclusão: diferentes intenções e recepções … um mesmo espírito  

O recuo às primeiras manifestações do primitivo espírito romano e a análise dos 

vocábulos gregos spoudai'o" e geloi'on terão permitido encontrar as raízes culturais e 

linguísticas de dois conceitos, o burlesco e o satírico, que, embora distintos, em termos de 

intenção e de recepção se complementam, com o propósito de alcançarem um mesmo 

objectivo: o quadro mais completo e realista possível de uma sociedade em mudança, em 

particular, e condição humana, em geral.  

 É frequente fazer-se a aproximação do conceito burlesco a um tipo de literatura que 

tira partido da linguagem e das imagens vulgares e que trata as matérias de uma forma 

ridícula, com vulgaridade, distorção e desprezo, e cujo objectivo principal é o de fazer rir. 

Já o conceito satírico surge associado à invectiva crítica e censuradora, que, servindo-se de 

um discurso moralista e comprometido, pretende curar os Homens da sua loucura, ou, pelo 

menos, confrontá-los com a sua própria perversidade, com um desprezo mordaz. E esta é, 

de facto, uma distinção que, grosso modo, consegue reunir as principais acepções dos c em 

questão, sobretudo porque implicam intenções diferentes por parte dos autores e, por 

conseguinte, formas igualmente diferentes de serem apreendidos pelos leitores que ora 

soltam gargalhadas desbragadas com as desgraças, apenas aparentemente alheias, ora se 

sentem incomodados com o dedo denunciador do satírico que não se inibe de expor e 

criticar os erros humanos. E nesta perspectiva compreende-se a razão pela qual as críticas 

de Marcial se tornaram mais aprazíveis aos ouvidos dos leitores, do que as de Juvenal.  

Contudo, não obstante estas duas acepções estarem atestadas naquilo que foi 

denominado de espírito burlesco e satírico, o facto de Marcial conseguir despertar muito 

mais do que a simples gargalhada no leitor, e de Juvenal ter conseguido comprometer o 

leitor no processo de denúncia - sem que isso implicasse a sua desonra, mas tão-só a 
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partilha de uma mesma percepção da realidade - terá contribuído para a aproximação do 

termo nas suas obras poéticas. Afinal, embora o leitor de Marcial se divirta com os 

exemplos apresentados, ruboriza-se o seu rosto com a picada que o atingira de uma forma 

subtil, mas não pouco certeira. Quanto ao leitor de Juvenal, ainda que se sinta incomodado 

com os exempla expostos, partilha da percepção do satírico, comprometendo-se mesmo 

num processo de responsabilização, sempre que confere uma autoridade moral. E assim 

sendo, da mesma forma que nos antigos cânticos triunfais (uma espécie de “justiça 

popular” ou de “pública difamação”), por entre gracejos, risos e elogios, nada ficava 

impune, assim também acontece na obra poética de Juvenal e de Marcial. Distinguem-se, 

no entanto, pelas primitivas intenções que o espírito burlesco e satírico encerra na sua 

origem e, por conseguinte, na recepção apenas aparentemente mais aprazível ou mais 

comprometedora.  

Da abordagem que foi feita dos conceitos burlesco e satírico, respectivamente 

aplicados à obra de Marcial e Juvenal, importará ter em conta a evolução que aqueles 

foram tendo, desde as primeiras manifestações culturais, sociais e religiosas, passando pela 

teorização feita por estudiosos clássicos até à acepção que tomam contemporaneamente. 

Assim tornar-se-á mais evidente reconhecer aquilo que aproxima e afasta as obras dos 

autores em questão. Obviamente, sem nunca perder de vista o terreno comum em que se 

movem e as afinidades que o espírito satírico e burlesco assume desde as suas origens.  
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CAPÍTULO DOIS 

APOLOGIA PRO OPERE SUO158 

 

1. Dos condicionalismos culturais aos circunstanciais e morais 

Depois de contextualizadas as acepções dos vocábulos sobre os quais assentará o 

confronto entre Marcial e Juvenal, o Burlesco e o Satírico, respectivamente, exige-se que 

passemos de imediato para a explanação da vida e obra dos autores em causa, assim como 

para os condicionalismos que medeiam a sua actividade literária. Pois faz parte do ponto 

de partida de qualquer estudo a familiarização com a realidade biobliográfia e com o 

contexto sócio-cultural, político e económico a que pertencem as obras analisadas.   

Contudo, conforme já referimos na introdução, esta realidade contextual não será 

objecto de pormenorizada e exaustiva análise. Não, evidentemente, por a considerarmos 

desnecessária, sobretudo quando estão em causa obras que visam a reflexão, ou pelo 

menos a observação, dos hábitos, costumes e vícios de uma época historicamente 

identificável. Mas porque a pluralidade de estudos já existentes sobre o tempo em que 

viveram ou escreveram os nossos autores, as peculiares características realistas das suas 

obras159, e a própria prolixidade de estudos sobre os autores e as suas obras nos levaram a 

cingir a matéria contextual ao mínimo necessário para a compreensão do que move as 

escolhas e motivações de Marcial e Juvenal. Por isso, dos vastos e nem sempre exactos 

dados biográficos dos poetas, é nosso propósito salientarmos apenas aqueles que terão 

contribuído, de uma forma mais pertinente, para a inclusão, ou exclusão de dados pessoais 

nas suas obras, independentemente de estes serem reais ou apenas assumidos como tal.  

É evidente que a presença da primeira pessoa na obra poética da literatura romana 

do século I d.C faz parte das principais características da poesia satírica e da elegia 

amorosa, e que a inclusão de elementos autobiográficos é entendida com naturalidade. 

Contudo, o facto de escrita pessoal não ser exactamente sinónimo de conversação 

subjectiva e espontânea, como satíricos e elegíacos parecem querer transparecer, e de 

persona poetica e autor não poderem ser confundidos leva-nos a abordar a presença da 

primeira pessoa nas obras de Marcial e Juvenal como uma estratégia poética que visa 

                                                        
158 Segue o presente título a sugestão de SULLIVAN (1991) 56-77. 
159 Sem olvidar toda a subjectividade e dimensão artística que, evidentemente, os propósitos dos autores 
conferem ao realismo, considera-se que as obras de Marcial e Juvenal podem ser entendidas como 
importantes documentos de apoio ao conhecimento social, político e cultural da época imperial.  
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alcançar um fim comunicativo. Pois, entende-se que a identificação de Marcial e Juvenal 

com determinadas situações, vivências ou espaços culturais, tornando mais autêntica e real 

a representação da vida quotidiana, consegue essencialmente a cumplicidade da audiência 

com os juízos, mais ou menos sentenciosos, da persona poetica160. E é precisamente por 

assim entendermos o papel desempenhado pela inclusão da voz poética na representação 

da realidade que tornámos quase ausente deste trabalho qualquer exaustiva abordagem 

biográfica, que apenas contribuísse para aumentar a panóplia de estudos já existentes. Pois 

o que importa, sem dúvida, será provar de que forma conseguem os poetas, por caminhos 

diferentes, mas não contrários, alcançar um mesmo fim, simultaneamente artístico e 

comunicativo.  

Além disso, entendemos que, mais do que os próprios condicionalismos pessoais, 

políticos, sociais ou culturais de uma época específica, terão sido particularmente os 

valores morais e sociais do Homo em si que impulsionaram as directrizes que os poetas 

traçaram para os géneros escolhidos. Pois, tomando os autores como matéria primordial 

valores e atitudes humanas quase intemporais e universais, distingue-se apenas a sociedade 

representada por Juvenal por ser portadora de uma dimensão profundamente mais corrupta 

e repugnante, enquanto a de Marcial por evidenciar uma natureza caricaturalmente mais 

burlesca e ridícula, o que se justificará, na nossa opinião, pelo distanciamento de cerca de 

vinte anos que separam o tempo da escrita de Marcial da de Juvenal, e que terá permitido a 

este último um olhar mais avaliativo.  

Cronologicamente afastados em cerca de vinte anos, os poetas comungaram de uma 

mesma geração de valores, hábitos e costumes: Marcial representa-os com o fervor, o 

dinamismo e o colorido próprio de quem, no meio dos acontecimentos, escreve em tempo 

real; Juvenal representa-os com a frieza reflexiva de quem, à distância e com direito à 

palavra, interpreta as mazelas deixadas por um tempo que, indignadamente, substancia na 

declaração: cum iam semianimum laceraret Flavius orbem / ultimus et calvo serviret Roma 

Neroni… (S. 4. 37-38) é assumidamente passado: experiar quid concedatur in illos, 

                                                        
160 Com excepção do género biográfico, que faz parte da historiografia e não da poesia, entende-se que a 
inclusão do autor na sua obra poética e as afirmações proferidas acerca da sua vida pessoal não devem validar 
dados biográficos. Aquelas devem apenas servir de orientação no estudo do ambiente moral, intelectual e 
emocional que medeia o poeta e o processo poético. Isto porque, corroborando a afirmação de WELLEK e 
WARREN (1941) 91: “Mesmo quando uma obra de arte contém elementos que possam com segurança ser 
identificados como autobiográficos, tais elementos estarão de tal modo reelaborados e transformados na obra 
que perdem o seu significado especificamente pessoal e tornam-se apenas material humano concreto, parte 
integrante da obra.”. 
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quorum Flaminia tegitur cinis atque Latina! (S. 1.170-171). Une-os ainda o propósito de se 

entregarem a géneros literários que, pretendendo ser a expressão real e viva de um mesmo 

tempo e espaço histórico, “toman la vida como su esfera, presentándola a vezes, outras 

transformándola”, evitando “los altos vuelos de la épica y la tragédia”161.  

Além disso, depois da familiarização com aquilo que se considera ser o substrato do 

espírito satírico e do espírito burlesco, no capítulo anterior, e que, segundo se entende, 

numa primeira instância, legitima a paradoxal afinidade existente entre o epigrama e a 

sátira, pretende-se agora que seja a própria especificidade temática e estrutural da obra de 

Marcial e Juvenal que corrobore a relação existente entre os géneros, pondo-se em 

evidência de que forma é que os poetas, tomando por matéria a mesma vida quotidiana de 

Roma, lançam diferentes olhares sobre os tipos, as situações ou até mesmo os vícios e 

como é que os representam numa perspectiva comunicativa.  

E neste sentido, a leitura que pretendemos fazer dos textos de Marcial e Juvenal 

tomará como linha de orientação aquilo que consideramos existir nas suas obras e que 

poderia ser designado por “estrutura dialogal dos textos”, onde a intenção do poeta se 

cruza com a capacidade interpretativa do receptor de uma forma quase perfeita. Pois ainda 

que concordemos com a teoria do estudioso Hinds sobre a impossibilidade de se obter um 

leitor ideal que interprete o exposto exactamente da mesma maneira que o seu autor162, a 

verdade é que, no nosso entender, existe uma espécie de realidade contratual, assegurada 

sobretudo pela autoridade moral do poeta, e pela cumplicidade que esta mesma consegue 

criar com o leitor, e que direcciona a recepção e a interpretação do texto no sentido 

desejado163.  

Regido sobretudo pelo propósito de abordar as temáticas que evidenciam a vivência 

quotidiana de uma sociedade impregnada de valores, hábitos e costumes possíveis de 

                                                        
161 cf. KENNEY e CLAUSEN (1989[1982]) 654. 
162 cf. HINDS (1998) 46-47.   
163 A esta autoridade moral dever-se-ia acrescentar aquilo que LOTMAN (1996) 160 designou de “matriz 
cultural” ou que CONTE (1994[1991]) 40-41 denominara de “memória poética”, pois entendemos que a 
confluência de leituras no sentido desejado pelo poeta se torna possível graças à partilha de uma memória 
cultural e literária, nomeadamente em termos de géneros que permitem uma intertextualidade necessária à 
compreensão de determinado exemplum e topus. Esta será de facto uma perspectiva que se sente mais 
particularmente em Juvenal, pela recorrência frequente a loci communes e a exempla amplamente conhecidos 
pelo público. Contudo, a exploração desta realidade exigir-nos-ia um trabalho de intertextualidade que nos 
obrigaria a alargarmos o confronto entre Marcial e Juvenal a uma outra perspectiva que se afastaria do 
propósito definido por nós neste trabalho. E, por isso, sem podermos deixar de evidenciar esta realidade que 
terá contribuído para a estrutura dialogal que consideramos existir nas obras em análise, restringimo-nos a 
referenciá-la apenas quando o considerarmos oportuno.  
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serem caricaturados, ridicularizados ou satirizados, o presente capítulo pretende trazer à 

discussão as razões que motivaram os poetas a tomarem a realidade concreta como matéria 

poética. Pois entendemos que terão sido precisamente estas causas que possibilitaram a 

projecção das obras dos poetas em causa muito para além da realidade do género 

escolhido. E foi nesta perspectiva que considerámos importante abordar num primeiro 

plano os condicionalismos culturais, dada a importância que os gostos e os próprios hábitos 

do público romano tiveram nas escolhas e na orientação das suas directrizes poéticas. Para 

segundo plano, embora não menos importante, ficou, no entanto, a exposição dos 

elementos biográficos dos poetas e da cronologia das suas obras, alterando, assim, a 

estrutura habitual de um trabalho de análise e confronto de autores. Até porque a 

modernidade dos autores em causa, que nos últimos anos motivaram diversos artigos e 

estudos científicos sobre a sua vida e obra, permitiu-nos a audácia de remetermos alguns 

dados biobibliográficos para um plano que, não sendo secundário, será menos relevante, na 

análise que se pretende fazer de momento.    

Em suma, ao longo deste capítulo, pretendemos mostrar de que forma a escolha do 

género terá contribuído para o reconhecimento que os escritos de Marcial e Juvenal 

alcançaram enquanto “experiência social quotidiana”, mas também para a paradoxal 

afinidade que existe na representação que fazem da vida quotidiana em Roma, no século I 

d.C.  

 

 

1.1. Condicionalismos Culturais: novos gostos … o mesmo espírito. 

Conforme já refererido no capítulo anterior, desde muito cedo que o povo romano 

nutre um gosto particular pelo divertimento e pelos jogos, seja com o intuito de afugentar 

maus espíritos ou tão-só de extravasar a jovialidade que encerra em si. Desta forma, não 

será de estranhar que na época imperial, sobretudo fruto do descontentamento político e 

social, se reviva o gosto pelos espectáculos de circo (Ludi Circenses) e pelas 

representações (Ludi Scenici), onde o mimo164 e particularmente a pantomima conseguem 

ocupar um lugar de destaque entre o público165. Pois tenha-se em conta que a presença da 

                                                        
164 Segundo REICH (1903) o interesse que o público manifestou pelo mimo terá feito deste género dramático 
um instrumento quase de governação. Com mais de um século, esta observação encerra uma autenticidade 
inegável (apud GUILLEMIN (1937) 107). 
165 Para um estudo mais aprofundado sobre a natureza e as directrizes da pantomima consulte-se, por 
exemplo, ROTOLO (1957). E para uma abordagem mais actual desta mesma representação veja-se 
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dança e do canto e a ausência das partes recitadas, no primeiro, ou dos cantica, quase 

sempre aproveitados das tragédias, na segunda, agradavam a um público faminto por um 

divertimento simples, repleto de efeitos grosseiros, realisticamente gráficos e quase sem 

argumento. 

Ao público romano da época imperial só o espectáculo e as partes cantadas das 

representações (cantica) pareciam interessar, já que as partes recitadas (diverbia), 

tornando-se cada vez mais literárias, e, por conseguinte, mais afastadas da plebe e 

próximas do discurso forense166, tendiam a ficar reduzidas a leituras públicas em recintos 

privados. A comédia com argumento (palliata ou togata), também ela cada vez mais 

convertida numa verdadeira peça literária, deixou de satisfazer os desejos do público de 

massa, onde todos, mulheres, estrangeiros ou escravos, tinham lugar167. E a eloquência, 

sobretudo política, deixara de ter interesse, sobrevivendo o orador apenas em locais muito 

privados, onde a recitação era um puro exercício de banalidade, profundamente 

desenraizado da realidade circundante. 

Contudo, ainda que, numa primeira leitura, se pudesse pensar que o público romano 

apenas se sentia atraído pelos espectáculos que conseguiam despertar o riso fácil168, a 

verdade é que não será assim tão linear demarcar os gostos e as tendências que assistiam 

particularmente à época da dinastia Flávia169, e muito menos generalizar e tomar como 

referência uma certa iliteracia que inegavelmente existia entre o público romano.  

Entendido como “un temps où la variété et les différences du goût ont exprimé un 

enrichissement reél de la sensibilité”170, não se deverá falar de uma época de tendências 

propriamente contraditórias, mas antes de um tempo onde se assiste a uma pluralidade de 

gostos, quase tão grande quanto a diversidade de público171. E assim se poderão entender, 

                                                                                                                                                                        
GARELLI-FRANÇOIS (2001) 285-303 ou POTTER (1999) 273.  Para uma abordagem conjunta do mimo e 
da pantomima veja-se CSAPO e SLATER (2001[1994]) 369-389. 
166 O facto de a literacia se restringir cada vez mais a uma diminuta elite culta, não significava, porém, que o 
público romano menosprezasse, por exemplo, o valor do teatro deste período. Pois terá sido precisamente na 
época imperial que, entre outros, se distinguiu Séneca com as suas tragédias profundamente reflexivas e 
sérias (cf. BOWMAN (1991) 118-131). 
167 Apesar da existência de algumas leis que proibiam a entrada de estrangeiros ou escravos, a verdade é 
todos tinham lugar entre a assistência.  
168 Para além do riso despertado pela representação das situações mais triviais do quotidiano, e que, segundo 
SAINT-DENIS (1965) 32-33), será uma técnica posteriormente comum a diversos países, também se recorria 
à paródia de episódios míticos que apelavam à memória cultural do público.  
169 cf. HARRIS (1989) 225-227.  
170 cf. BARDON (1962) 732. 
171 Numa abordagem sobre as tendências que dominam a época Flávia, BARDON (1962) 732-748 entendeu 
estar-se perante uma época capaz de conciliar o gosto neoclássico com o gosto barroco. Não obstante o 
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de alguma forma, as atitudes dos nossos autores, particularmente no que concerne à 

imagem que projectam do público romano. Ainda que Juvenal tenha caracterizado o 

Romano como um indoctus (S. 3.87) que se deixa enganar pela arte de bem falar dos 

Gregos, e que tenha reduzido os gostos e os prazeres deste povo praticamente à proverbial 

expressão panem et circenses (S. 10.81), é necessário ter em conta que a expressão emana 

de um laudator temporis acti, que continuamente evoca os valores tradicionalistas e 

desdenha do contacto com novos povos e gostos estrangeiros, por considerar que estes 

terão sido um dos principais mentores da corrupção do mos maiorum. Se Marcial insistiu 

no gosto dos Romanos pela natureza brejeira dos mimos172, importará também não 

esquecer os proveitos que isso implicaria na defesa e promoção da sua própria obra. O que 

significa que, de facto, a leitura que se possa fazer dos gostos, tendências e até mesmo da 

(i)literacia dos Romanos do séc. I. d.C. deve ser tomada com algumas precauções, no 

sentido de não ser simplificada às palavras indignadas ou intencionais dos autores. Até 

porque estes, ao longo das suas obras, dão conta dos gostos diversificados dos Romanos, a 

quem também os apraz o ambiente eloquente das recitationes, sobretudo, quando daí possa 

advir algum proveito173. 

Contudo, não obstante esta diversidade de gostos e sensibilidade, a verdade é que se 

assiste ao reviver do primitivo espírito romano, fortemente enraizado no gosto pela 

festivitas, e à paulatina decadência da arte oratória, assim como também da declamatio e 

das recitationes, que se tornara propício ao emergir de uma literatura que, cada vez mais 

realista e engagé, reage contra o que considera ser uma desajustada limitação artística e 

que, por isso, alicerça a sua matéria poética na própria realidade circundante, já que esta 

oferece um vasto manancial de matérias. Exige-lhe, porém, o tempo de acérrima censura 

que se vive nesta altura, que manifeste a sua oposição de uma forma apenas indirecta e 

alusiva.  

                                                                                                                                                                        
desajuste da atribuição de acepções modernas a uma realidade cultural cronologicamente bastante afastada, a 
verdade é que a comparação consegue sugerir a grande diversidade evidenciada na época, quer em termos de 
gostos, quer também de produção literária. 
172 cf. 1. pref. 16-17. 
173 Por exemplo, em Juvenal o interesse das mulheres pela arte da oratória e pelos ensinamentos de 
Quintiliano e o conhecimento que estas possuem (ainda que pouco correcto) sobre os clássicos, como 
Virgílio ou Homero (cf. S. 6. 434-456), ter-lhes-á permitido exibirem a sua tirania e poder de persuasão junto 
dos maridos ou amantes. E em Marcial, as referências à capacidade de erudição de algumas figuras, como 
Lauro, indeciso pela actividade de orador ou de advogado (cf. 2.64), ou de Ligurino que contempla os seus 
convidados com longas recitationes (cf. 3.45; 3.50), ou até mesmo de muitos outros que presunçosamente 
fazem questão de censurar os epigramas do poeta (cf. 5.33 ou 6.64), mostram-se favoráveis à exposição da 
futilidade ou mesquinhez das figuras em causa.    
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É neste ambiente cultural, onde a tragédia e a épica são consideradas como a única 

forma poética com autonomia artística, que a sátira e o epigrama se impõem como géneros 

capazes de agradar aos gostos de um público faminto de espectáculo174.  

Considerada como um género livre, acessível e directo, onde existe o mínimo de 

convenção e o máximo de realidade e onde não é possível traçar uma função 

satisfatoriamente definida, por ser variada175, há contudo quem tenha explicado e desejado 

enquadrar a sátira latina, ainda que a título funcional, no equilíbrio de um triângulo, cujos 

ápices são o ataque, o divertimento e o sermão176. Para uns, a sátira é entendida como um 

género retórico, ligado ao genus demonstratiuum, nas suas vertentes laudatio e vituperatio, 

capaz de, por meio de procedimentos retóricos, conquistar a audiência177. Para outros, é 

visto como um género que, independentemente da presença de um grande número de 

recursos literários e retóricos, visa o confronto, ou até mesmo o choque do leitor com a 

verdade, obrigando-o a olhar para o realismo exposto na matéria poética, sem dele desviar 

a vista, para que assim se possa responsabilizar pela deformação que a sociedade é capaz 

                                                        
174 A brevíssima abordagem que se segue sobre as características fundamentais da sátira e do epigrama toma 
por base os estudos citados na Introdução em nota de rodapé, assim como muitos outros que constam da 
bibliografia final. Conforme já referimos reiteradas vezes, temos apenas o propósito de conseguir condensar 
numa abordagem muito breve aquilo que, fruto das inúmeras leituras feitas sobre os géneros em causa, 
constituem, no nosso entender, as características essenciais dos géneros e as que melhor contribuirão para o 
confronto que se pretende fazer entre os autores. E por isso as referências bibliográficas indicadas nas notas 
que se seguem terão apenas o intuito de evidenciar o estudo que terá defendido ou analisado a característica 
enunciada. 
175 Segundo CITRONI (1993) 316 é precisamente a variedade que confere um estatuto próprio à sátira.  

No entanto, segundo HIGHET (1962) 14-21, existem determinados critérios infalíveis na 
determinação de uma obra como sátira, ou não, nomeadamente: a referência ao género cultivado por parte do 
satírico; a indicação do propósito satírico; a escolha de um tema tradicionalmente satírico e a referência ao 
seu antecessor, assim como a existência de um tema concreto, pessoal e composto por um vocabulário 
enérgico e variado.  
176 cf. RUDD (1986). 
177 cf. MACK (1951-52) e KERNAN (1959) apud CORTÉS TOVAR (1986) 87-88. 

Há porém quem conteste esta posição demasiadamente extremista e considere que, apesar de o 
satírico poder ser um filósofo, não será um filósofo que reclama respeito como tal, pois a sua filosofia é 
apenas a de um homem simples (cf. FREUDENBURG (1993) 11. A esta interpretação acrescentam outros a 
ideia de que o satírico parece ser um homem com uma imensa provisão de ferramentas que delas faz uso 
numa sucessão rápida para espancar as suas vítimas (cf. WORCESTER (1940).  

Entre os recursos usados pelo satírico destacam-se, entre outros, o uso da fábula, dos dramas 
incidentes, das experiências ficcionais, das anedotas, provérbios, sarcasmo, ironia, zombaria, ou ainda o 
exagero e o sermão (cf. ELLIOT (1972 [1960])). E a estas acresentam-se ainda a paródia, o paradoxo e a 
antítese, a vivacidade, o coloquialismo, ou até mesmo a violência, todas elas entendidas como uma espécie de 
armas a serem usadas pelo satírico.   
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de comportar178. Nesta perspectiva é a finalidade moralizadora da sátira que maior 

relevância acaba por ter nos variados estudos que a ela se dedicam179. 

  Falíveis e incompletos os critérios e as características evocados para determinar a 

especificidade de um género180, cujo nome, satura, o consagra como variado, pela 

“multiplicidade dos temas e diversidade estilística, pela pluralidade de expressões literárias 

e heterogeneidade de recursos estilísticos e de objectivos”181, certa é a resposta que a sátira 

consegue dar ao alheamento que as recitationes evidenciam em relação à realidade 

circundante. 

                                                        
178 Na perspectiva de MACK (1951-52) 80-82, é importante que sátira possua uma dose de fictionality, capaz 
de favorecer a aceitação do ethos do autor satírico junto do leitor, pelo reconhecimento da sua virtuosidade e 
tolerância. 

Segundo CASTILLO GARCÍA (1971) 151,  os objectivos da sátira são “Poner de manifiesto lo que 
no va de acordo con los principios del poeta” e “Hacer ver al público la responsabilidad que tiene en esa 
deformación”. 
179 Testemunhada a finalidade moralizadora pelos próprios poetas latinos, como Horácio ou Pérsio (Hor. S. 
1.4.103-143 e 128-129; Pers. 1.116-8; 5.15-16), CASTILLO GARCÍA (1971) 151 considera que a sátira tem, 
de facto, um carácter de “enseñanza: una enseñanza no intelectual, sino moral.”. 
180 Contrariamente ao que pensava HIGHET (1962) 14-21, que tomava determinados critérios como 
categorias infalíveis na determinação de uma obra como sátira ou não.  
181 cf. VITORINO (2003a) 38: “Apesar de tudo, sempre presente e inegável ao longo de toda a história da 
sátira é a sua característica variedade, conceito já expresso no próprio nome do género: da multiplicidade de 
temas à diversidade estilística de cada poema, da pluralidade de expressões literárias, através do uso do 
monólogo, do diálogo, do episódico, do anedótico, da fábula, até à heterogeneidade de recursos estilísticos e 
de objectivos: entretenimento, divertimento, advertência, sugestão aos amigos, descaramento e repreensão 
dos vícios e dos erros.”. 

Segundo a definição de satura proposta pelo gramático Varrão Diomedes, no séc. IV d.C., na sua 
Ars Grammatica III (GLK. I. 485), o vocábulo suporta quatro acepções: 1) a que se relaciona com os sátiros 
gregos; 2) a que se refere a uma lanx, que serve para presentear os deuses; 3) a que interpreta o termo como 
uma espécie de recheio composto com diferentes ingredientes; 4) e, por último, a que pode designar um 
procedimento judicial, algo como uma “lei compendiada” (como a interpretara COFFEY (1989[1976] 17): 
satura a lance referta variis multisque primitiis in sacro apud priscos dis inferebantur et a copia ac 
saturitate rei satura vocabatur; cuius generis lancium et Vergilius in geogicis meminit, cum hoc modo 
dicit,lancibus et pandis fumantia reddimus exta et lancesque et liba feremus: sive a quodam genere 
farciminis, quod multis rebus refertum saturam dicit, Varro vocitatum, est autem hoc positum in secundo 
libro Plautinarum Quaestionum, “satura est uva passa et polenta et nuclei pini ex mulso consparsi. Ad haec 
alii addunt et de malo punico grana...”.  

A atestar esta natureza de miscelânea está também o facto de Diomedes ter considerado a satura 
como carmen ex variis poematibus, quando se referiu às duas etapas pelas quais passou o género: a primeira, 
cultivada por Pacúvio e Énio e uma outra por Lucílio e posteriormente por Horácio, Pérsio e também 
Juvenal: Carmen apud Romanos, nunc quidem maledicum et ad carpenda hominum vitia archaeae 
comoediae charactere compositium, quale scripserunt Lucilius et Horatius et Persius; sed olim carmen quod 
ex variis poematibus constabat satura vocabatur, quale scripserunt Pacuvius et Ennius. 

Diomedes omitiu, no entanto, neste fragmento, a tradição da sátira Menipiana de Varrão que 
também aposta na variedade métrica, e completa com a introdução da métrica dos seus contemporâneos 
neotéricos: metros plautinos, eólicos e jónicos, tão ao gosto dos poetae novi. A variedade continua com a 
combinação do uso de monólogos, diálogos narrados na 1ª pessoa, descrições realistas, bem como discussões 
filosóficas e narrações de cenas fantásticas, que se complementam com o gosto pelas fábulas, provérbios e 
linguagem coloquial. 
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O epigrama, género de origem inscripcional, ligado a uma primitiva função 

comemorativa e dedicatória e capaz de conter apenas “… l’indication d’une chose, 

personne, action – ou déduisant une conclusion à partir de prémisses, et cela par le plus, le 

moins, l’égal, le différent, le contraire”182, terá estado sujeito a diversas modificações a 

nível da função, da temática e da estrutura, pelo que nem sempre tem sido fácil fazer a 

reconstrução histórico-evolutiva da produção epigramática183. Revelando afinidades com 

as historietas populares184, aproximando-se do espírito da sátira menipeia e da diatribe 

cínica185, e aparentando-se com a comédia, sobretudo pela forma directa como se dirige ao 

objecto ou designa maliciosamente um terceiro para o fazer186, não será fácil classificar ou 

qualificar o género epigramático, sobretudo quando a ele se atribuem noções como lusus, 

nugae, ioci, sales e versiculi ou libelli, entre outros, termos cujo significado nem sempre é 

claro e uno187. 

Num tempo de acentuada crise política, onde a épica e a tragédia tomam como 

principal argumento a irrealidade de uma mitologia já remota e revelam interesse por 

valores que já não existem, manifesta-se uma predisposição para a introdução de 

orientações literárias que, permitindo a ligação directa entre a literatura e a vida188, 

                                                        
182 cf. J.-C. ESCALÍGERO (apud LAURENS  (1989) 10). 
183 De acordo com o estudo de LAURENS (1989) 119-141, a primeira fase de modificação do epigrama 
grego terá sido no ano de 40 d.C., quando Pilipe de Tessalónica apresentou ao cônsul os novos poetas e 
anunciado as mudanças, nomeadamente no que concerne ao desenvolvimento do epigrama de natureza 
familiar, mundana e cortês, em detrimento da amorosa, e o impulso do epigrama epidíctico. Orientado no 
sentido de um poema de circunstância, mas também com ligações novas com a retórica, a segunda fase de 
modificação ter-se-á dado já no tempo de Nero, quando, observando-se uma forte actividade epigramática, se 
distingue o epigrama satírico do cómico. Podendo ser entendido como a expressão de um gosto novo e 
actual, onde a sátira romana, da mesma época, também poderá ter exercido pressão para o aparecimento deste 
tipo de epigramas, o género epigramático deixa de se dirigir a indivíduos e passa a alcançar tipos, 
representantes de vícios e costumes. 
184 Segundo LAURENS (1989) 144-147), apesar de se evidenciarem algumas diferenças formais entre o 
epigrama e a historieta popular, estes partilham alguns jogos linguísticos e a característica bipartida da 
estrutura sintáctica. 
185 cf. LAURENS (1989) 148-150. 
186 cf. LAURENS (1989) 151-155. 
187 Entre os termos apresentados para designar o epigrama, ROOY (1966) 54-55 destaca o termo lusus, 
considerando que o leitor não se deve iludir com o carácter aparentemente inofensivo do vocábulo, uma vez 
que este está mais directamente ligado ao maledicium do que ao ridiculum, assim como também ao sales da 
mais popular acerbitas latina.  

Segundo o estudo de GRANAROLO (1971) 207-219, o termo nugae, essencialmente ligado ao 
teatro popular, e portanto, possivelmente um empréstimo da linguagem rústica, pode ser usado para 
caracterizar a paródia mitológica, mas também pode designar todas as espécies de impertinências e 
zombarias populares, frequentemente agressivas ou cáusticas. 
188 Esta ligação já remonta ao período arcaico da literatura grega (cerca de 800-500 a. C.), e foi fonte de 
discussão por parte de Aristóteles, na sua obra Poetica (cf. Arist. Po. 1451b 27-32) e de Horácio, na Ars 
Poetica (Hor. Ars. 153-179; 317 e 322). Actualmente esta problemática foi abordada por GRIFFIN (1994) 
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cultivem géneros mais adequados à expressão dos acontecimentos da vida quotidina. Nesta 

perspectiva, o epigrama e a sátira conseguiram, pela mão de Marcial e Juvenal, impor-se 

como géneros capazes de fazer uma pintura única do Homem, na sua relação consigo 

mesmo e com os outros, de enfrentar a artificialidade das retóricas narrativas mitológicas 

das recitationes e das temáticas cultivadas pelos géneros em voga, e simultaneamente 

satisfazer as necessidades, os gostos e as tendências da realidade circundante.  

Em suma, diante do panorama traçado, o primitivo espírito romano, fortemente 

enraizado no gosto pelo espectáculo, pelo divertimento, mas também pela seriedade da 

crítica, não terá sido apenas revivido, na época imperial, mas fortalecido.  

 

 

1.2. Condicionalismos biográficos, sócio-políticos e morais 

1.2.1. Marcial: a força das circunstâncias  

 Nascido entre o ano 38 e 41 do séc. I d.C., em Bílbilis, Hispânia, Marcus Valerius 

Martialis terá chegado a Roma no ano 64, quando Nero era imperador. Recebido por 

Séneca e Lucano, gozou da protecção do primeiro. Porém, depressa as conjunturas 

políticas o terão privado deste tutelar e talvez até justificado o seu silêncio poético durante 

quinze anos. Durante este tempo, vive-se o caos em Roma: a peste, a guerra civil, o 

incêndio do Capitólio e, pior ainda, o desfilar de quatro imperadores (Galba, Otão, Vitélio 

e Vespasiano) apenas em dois anos. Dilacerado o império, à cidade acorrem agora gentes 

vindas de todo o lado e a anarquia instala-se também nas ruas estreitas, esburacadas e 

apinhadas de gente. Contudo, o poeta está lá, bem no meio dos acontecimentos e, por isso, 

apesar de a sua pena poética estar silenciosa, retém atentamente todos os pormenores: 

gestos, cores, barulhos... 

 Conhecedor dos Gregos, educado por um grammaticuus e por um rhetor189, 

Marcial não se servira, porém, da sua formação para a escolha profissional que fizera, 

apesar de estar consciente de que se tivesse feito bem mais desafogada seria a sua situação 

                                                                                                                                                                        
48-64 que considerou ser a relação entre a vida e literatura resultante da mescla entre aquilo que o poeta 
observa na sociedade, a sua própria experiência pessoal e os modelos literários do género escolhido.  
189 Como o próprio poeta atesta: cf. 9.73.7-8.  
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económica190. E é no ano de 80 que inicia a sua actividade poética com a publicação do 

Liber Spectaculorum, para celebrar a inauguração do Anfiteatro dos Flávios191. 

 Relato que quase acompanha cronologicamente os grandiosos espectáculos 

oferecidos por Tito neste colossal edifício, o primeiro livro de epigramas de Marcial foi 

certamente incentivado e protegido pelo próprio Imperador. O que significa que a 

actualidade deste volume, para além de constituir uma notável fonte documental sobre os 

variados espectáculos apresentados no anfiteatro, sobre os costumes e gostos das gentes 

que acorriam fervorosamente a Roma e até mesmo sobre a arquitectura romana, conseguiu 

também, no momento real da escrita, cumprir um propósito propagandístico.   

 Os volumes que se seguiram, os Xenia e os Apophoreta, tomando o primitivo 

costume do presente como matéria poética, são publicados cerca de cinco anos mais tarde, 

e terão surgido provavelmente para celebrar os Saturnalia192.  

 Terá sido, porém, nos anos 85 e 86, durante os primeiros anos do principado de 

Domiciano, princeps a quem fervorosamente Marcial adulou, assim como a muitos outros 

patronos193, que o poeta terá efectivamente apurado a sua pena poética e convertido a 

observação burlesca da vida quotidiana na matéria poética dos seus primeiros dez livros. 

Estes volumes, retrato nítido do desregramento que assola Roma - aquela que foi 

considerada caput mundi -, não são, porém, apenas o resultado do olhar atento do poeta, 

mas também, e sobretudo, fruto da sua própria comunhão com a realidade e com os 

protagonistas da matéria poética que compõe os seus versos. Prova disto mesmo são os 

livros 7, 8 e 9, publicados em 92, 93 e 94, respectivamente, e que foram escritos para e 

sobre o novo Imperador, Domiciano, irmão de Tito. Escritos sob o signo da adulatio, como 

assim o exigiam as circunstâncias políticas e sociais do momento, estes três volumes 

conseguem ser, tal como o primeiro, um documento histórico, agora especificamente sobre 

                                                        
190 cf. 1.17; 2.30.5-6; 2.32; 2.90; 12.68.1. Em relação a estas profissões, consideradas pelo poeta como 
economicamente mais vantajosas do que a actividade de poeta, Marcial toma uma atitude de desconfiança. 
191 Os cem dias de festa oferecidos para a inauguração deste edifício constituem a matéria ideal para Marcial 
poder representar os gostos e costumes do seu tempo.  
192 A tradição remonta à troca de presentes do código da hospitalidade homérica e a maior parte dos dísticos 
que compõem estes dois volumes de Marcial, escritos na tradição da literatura Saturnal, destinam-se a 
acompanhar os presentes trocados durante as festas em honra de Saturno, nos Saturnalia, ou nos banquetes.  
193 Note-se, porém, que a literatura que florescera no século III a. C., nos centros urbanos da Grécia Antiga, 
Egipto e Ásia, estivera já perpassada por notas de adulação, com certeza motivado pelo facto de estar sob a 
tutela das diferentes dinastias. Assim sendo, a atitude de Marcial, enquanto seguidor de Calímaco, não só se 
enquadra perfeitamente na tradição epigramática, como, corroborando a afirmação de SULLIVAN (1991) 
XXV, “His art, particularly the rhetoric of adulation, is a part of the ‘superstruture’ of Roman society”.  



Capítulo 2 | Apologia pro opere suo 

 76 

o principado de Domiciano, desde a sua ascensão até ao seu assassinato, em Setembro de 

96194. 

 Retrato real de um tempo que quase acompanha o processo da escrita, assim são 

também o livro 10 que, apesar de ter sido escrito de uma forma ‘apressada’, antes do 

assassinato de Domiciano, foi modificado e merecedor de uma segunda edição no ano de 

98195, e o volume 11, publicado em 97, logo após a ascensão de Nerva. O fim dos quinze 

anos do severo e repressivo reinado de Domiciano e a consequente mudança política 

impusera novas orientações aos versos de Marcial: é preciso condenar o anterior tirano, o 

último dos Flávios, e elogiar os novos senhores, Nerva e sobretudo Trajano196. Assim o 

exigia o seu instinto de sobrevivência e a sua necessidade de reconhecimento197, mas 

também o próprio propósito literário de fazer da sua obra poética a representação real da 

vida quotidiana em Roma.  

 Afastados estes dois últimos livros dos fervorosos louvores à ordem política e 

apenas polvilhados por contidos elogios, Marcial está cada vez mais desejoso de regressar 

à sua terra natal, ainda que paradoxalmente saudoso de uma Urbe que ainda não deixou. E 

é da Hispânia que, em 101 ou 102, o poeta escreve o seu último livro, o 12. Porém, ainda 

que esteja privado de um contacto físico com Roma, os seus versos não deixam de 

contemplar as “palpáveis” e burlescas situações e figuras de sempre. E isto porque, apesar 

das mudanças políticas, o cenário do desregramento, dos vícios, dos hábitos, dos espaços e 

das gentes que invadem Roma, com os seus tiques, gostos e os valores (ou falta deles), 

continua o mesmo. E se nos últimos livros Marcial parece insistir numa representação 

ridícula e licenciosamente mais caricaturada198 será apenas porque assim lho permite a 

                                                        
194Ainda que a poesia de Marcial possa ser analisada como um documento histórico sobre a sociedade da 
época imperial, será sempre com alguma relatividade que a dimensão documental da sua poesia deverá ser 
entendida. Sobretudo por ser poesia e, portanto, criação artística, e não historiografia.  
195 cf. 10.2.1-2: Festinata prius, decimi mihi cura libelli / elapsum manibus nunc revocavit opus. O que 
significa que esta segunda edição, a única conhecida por nós, sendo posterior ao livro 11, é coincidente com 
os primeiros meses do principado de Trajano.  
196 Os escassos e infrutíferos dezasseis meses em que Nerva, um velho senador, reinou não terão sido 
suficientes para merecerem a adulação de Marcial. 
197 Marcial afirma, porém, com orgulho, que a sua precária condição económica era suficientemente 
remediada para não precisar de dirigir impertinentes solicitações ao Imperador, ou até mesmo aos avarentos 
patronos, como fazia a maior parte dos clientes. 
198 Em nosso entender, é sobretudo na caricatura da fisionomia feminina que residem os quadros mais 
exemplificativos da representação ridícula e licenciosa que assiste à representação de Marcial. E um exemplo 
disso mesmo será o retrato de Lélia, uma mulher que reúne os piores atributos possíveis: pois é careca, 
zarolha e desdentada (cf. 12.23).  
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distância e a liberdade alcançada, com o fim da época de trevas e de negra tirania 

instaurada por Domiciano. 

Passados em revista os dados biográficos e a actividade poética de Marcial199, 

assiste-se a uma coincidência do tempo real da escrita com o tempo histórico capaz de 

conferir à matéria poética um realismo que ultrapassa o preceituado pelo género escolhido. 

A poesia de Marcial é a representação autêntica da realidade, com tudo o que nela existe, 

sejam as mudanças políticas e sociais, sejam os costumes, gostos, hábitos e até mesmo 

necessidades pessoais do poeta. Assim sendo, não bastará dizer que, com Marcial, tudo na 

realidade é susceptível de ser submetido à pena poética, porque, na verdade, sem realidade 

a pena poética dificilmente poderia existir. 

Incluído na própria realidade que representa, Marcial goza de uma posição 

privilegiada que lhe permite conhecer todos os pormenores ou situações de deslocamento 

que, parecendo ridicularizarem apenas alguém em concreto, acabam por descobrir os 

vícios e os costumes que, sendo de muitos, permanecem imutáveis independentemente dos 

condicionalismos políticos. E assim sendo, consideramos que foram essencialmente os 

condicionalismos circunstanciais e sociais que ditaram a orientação da sua actividade 

poética, pois é nos gestos, nos comportamentos e acções dos Homens que Marcial encontra 

terreno propício ao gracejo e à aguilhoada caricatura.  

 

 Contudo, não obstante os motivos que a realidade oferece ao poeta para se entregar 

à actividade poética, este está consciente das boas relações que convém manter com o 

poder político, para que os seus versos não sejam alvo de censura ou apenas para que a sua 

actividade seja merecedora de um Mecenas, semelhante ao que tiveram os ilustres vultos 

da antiguidade200. Desta forma, pode-se considerar que o proclamado propósito de Marcial 

atacar os vícios e não as pessoas, de exibir os costumes dos Homens, sem no entanto os 

ofender, assim como também de fazer uso da latine loqui, sem cair na vulgaridade ou 

grosseria mordaz, é acima de tudo uma estratégia eficaz de lidar com o clima vivido 

durante o principado. Pois se este não lhe permite falar sobre determinados assuntos e, 

                                                        
199 Tenha-se em conta que a cronologia da obra de Marcial, a ordenação e a edição dos seus livros, 
estabelecida inicialmente por Friedländer, ou até mesmo a fixação final dos textos levantaram algumas 
dúvidas aos estudiosos e nem sempre as conclusões foram unânimes.  
200 A contínua evocação de um Mecenas por parte de Marcial, deve, no entanto, ser entendida no próprio 
contexto da época, já que a evocação de um Mecenas como “protector das letras” se tornou num cliché no 
decurso do séc. I d. C. (cf. BELLANDI (1995b) 78). 
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muito menos, pôr em causa o poder censurador, então que sejam os próprios actos e 

comportamentos humanos, senão mesmo os objectos que os Romanos portam, a transluzir 

aquilo que a voz crítica do poeta não pode, ou, pelo menos aparentemente, não quer 

enunciar. E assim, para além da originalidade que incutiu à sua poesia201, Marcial 

conseguiu manter a imparcialidade necessária à representação exacta da realidade do seu 

tempo, sem, no entanto, deixar de ser suficientemente crítico e mordaz como convém à 

tradição epigramática. E isto porque a selecção dos objectos, situações e comportamentos 

está longe de ser casual, mas é escolhida em função da crítica que o poeta pretende 

alcançar e, por conseguinte, do aguilhão a despertar. 

Além disso, o poeta sabe que não pode ser severamente crítico e mordaz em relação 

à realidade observada, pois se assim o for dificilmente conseguirá agradar a um público 

que, tendo encontrado nos divertimentos uma terapia, mais do que uma fuga, para a 

instabilidade política e social vivida na época, nutre um grande prazer pelo dinamismo e 

jovialidade dos jogos do circo e das representações teatrais.  

Assim, consciente de que a censura política do seu tempo lhe exige alguma 

prudência na apresentação de algumas situações e figuras, propõe-se dar a conhecer os 

costumes dos Homens202, divulgar os seus vícios203 e brincar com a realidade representada 

sem, no entanto, prejudicar204 ou ofender205. E para isso escolhe o epigrama, um género 

que, apesar de, no ambiente literário e cultural da época, atrair a si as denominações de 

nugae, lusus ou ioci e de ser depreciativamente considerado como puro entretenimento206, 

tinha sido usado pela tradição anterior como arma de invectiva pessoal, mais ou menos 

mordaz. Na opção por um género que paradoxalmente concilia o entretenimento fútil e a 

mordaz invectiva, Marcial declara desde logo a sua preocupação em impor a moderação 

aos seus libelli, de forma a que aqueles que tenham um bom conceito de si não tenham 

motivo de queixa, comprometendo-se ainda a salvaguardar o respeito até pelas pessoas 

mais humildes, evitando que alguém se sinta ofendido com os seus versos. E para garantir 

                                                        
201 Para SALEMME (1976) 14-49, a originalidade da poesia de Marcial consiste precisamente naquilo que 
pode ser designado de “poetica degli oggetti”, onde cada detalhe contribui para a precisa identificação das 
situações expostas e criticadas.  
202 cf. 10.4. 
203 cf. 10.33.10. 
204 cf. 7.12. 
205 cf. 5.15; 2.23. 
206 Os epigramas eram habitualmente considerados poemas ligeiros com poucas pretensões literárias.  
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este respeito pelas pessoas (reiterado em várias passagens207), o poeta não nomeará os 

visados, como fizeram os antiqui auctores, capazes mesmo de abusarem não só dos nomes 

verdadeiros como até mesmo dos grandes nomes208. Além disso, insiste no carácter 

inofensivo dos seus versos, declarando que, embora faça uso da lingua epigrammaton (1 

pref.11), ou seja da lasciva verborum veritas (1.pref.10), como exige a tradição, os seus 

versos serão apenas inócuos gracejos209 ou gracejos inocentes210, isentos de acetum, como 

lhe reconhece a própria crítica211. Contudo, declaradamente tão robusto e substancioso 

quanto Laurentis... apri (10.45.4), os seus versos não deixam de contemplar a subtilitas 

iudiciorum e o ingenium materiarum (12. pref.12), e de serem capazes de iluminar o que 

escondido está, conseguindo desta forma que os vícios dos Homens não passem 

despercebidos.  

Em suma, é pois partindo das triviais circunstâncias da vida quotidiana, mas 

sobretudo da matéria humana, que Marcial consegue expor os costumes, atacar os vícios e 

gracejar da maneira de ser e de estar de todos, mesmo quando os condicionalismos 

políticos exigem a mudança de estratégias.  

 

 

 1.2.2. Juvenal: a força da degradante (i)moralidade  

Nascido também ele fora das muralhas da Urbe, mas não tão distante como 

Marcial, Decimo Iunius juvenalis será oriundo da localidade de Aquino, situada no Lácio 

meridional. Impreciso o ano do seu nascimento e da sua morte, Juvenal terá provavelmente 

nascido a 67 e morrido por volta do ano 130212.  

                                                        
207 Marcial declara reiteradas vezes a inocência dos seus versos, no sentido de garantir a sua intenção de 
respeito para com as pessoas: cf. 3.99; 5.15; 7.12 e 72; 10.3, 5, 9, 33 ...  
208 cf. 1. pref. 1-6. 
209 cf. 1. pref. 7-8. 
210 cf. 1.4.7. 
211 cf. 10.45. 
212 Sobre a vida de Juvenal sabe-se pouco e é sobretudo nas suas próprias sátiras que se procuram obter 
alguns dados, embora estes devam ser olhados com algumas reservas. HIGHET (1954) fora quem mais 
tentara reconstruir a biografia de Juvenal a partir das suas sátiras.  

Apenas uma biografia, Vitae, que se pensa pertencer ao autor e que foi editada por J. DÜRR, Das 
Leben Juvenals, Ulm, 1888 e WESSNER, Scholia in Iuvenalem vetustiora, Leipzig, 1931, terá permitido 
atribuir os tria nomina a Juvenal, provar o exílio deste no Egipto ou o facto de ser filho adoptivo de um 
liberto enriquecido e de ter praticado retórica. Menos certa ainda é a descoberta de uma inscrição que acabara 
por desaparecer e onde se fazia referência a um tal de IVNIVS IVVENALIS, que não terá sido, certamente, o 
mesmo Juvenal satírico. Sobre este assunto veja-se, por exemplo, a Introdução da edição Loeb, RAMSAY 
(1996[1918]) XI-XXI ou a Introdução da edição da Alma Mater, SEGURA RAMOS (1996) IX-XVI. 
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Permanecendo em Roma aproximadamente no mesmo período que Tácito e Plínio-

o-Jovem, Marcial terá sido o único contemporâneo a mencionar o nome de Juvenal nos 

seus escritos: em dois epigramas publicados no ano de 92 d.C. e num terceiro que datará 

aproximadamente de 101-102213. Não obstante o silêncio de Juvenal em relação a Marcial, 

os versos deste último atestam uma relação de amizade entre eles, não só pelo envio de um 

presente por ocasião das Saturnalia, mas sobretudo pelo tratamento carinhoso conferido ao 

amigo: cum Iuvenale meo... (7.24.1)214. Além disso, estes versos aludem ainda à partilha de 

um mesmo espaço social, a Suburra, ou pelo menos ao conhecimento dos problemas 

quotidianos a que estavam sujeitos os clientes: 

Dum tu forsitan inquietus erras 

clamosa, Iuvenalis in Suburra  

aut collem dominae teris Dianae; 

dum per limina te potentiorum 

sudatrix toga ventilat vagumque 

maior Caelius et minor fatigant: (12.18.1-6)215 

 

Sem que a interpretação do epíteto facundus aluda inevitavelmente à actividade de 

Juvenal como retórico ou advogado, pois o termo pode ser aplicado a qualquer um que 

possua um senso de vida e que se interesse por literatura216, não parece haver em nenhum 

dos versos de Marcial menção à actividade poética do amigo217. Porém, não obstante as 

dúvidas levantadas pelas palavras de Marcial e as possíveis razões do silêncio dos 

contemporâneos em relação à produção poética do satírico, certo é que Marcial e Juvenal 

comungam de um mesmo tempo histórico que compreende o reinado de Domiciano e se 

                                                        
213 cf. 7.24; 7.91 e 12.18. 
214 PARRELLA (1954-46) 102 terá preferido ver alusões homossexuais no uso do possessivo meo. 
215 Note-se que Marcial escreve este poema a Juvenal da Hispânia. O que significa que a partilha do mesmo 
espaço não traduz de forma alguma uma coincidência temporal. O poema de Marcial serve apenas para 
evidenciar a contrastante imagem da vida que o poeta tem agora em Bílbilis (vv.7-26) com a atribulada vida 
de cliente que, eventualmente, naquele momento viverá Juvenal na Urbe (vv.1-6).  
216 A observação é adiantada por HIGHET (1954) 238, nª21 a propósito da interpretação feita por outros 
autores do adjectivo facundus usado por Marcial no epigrama 7.91.1: De nostro facunde tibi Iuvenalis agello   
217 Embora não se coloque de lado o facto de poder haver nos versos de Marcial uma alusão, ainda que 
bastante velada, à actividade poética de Juvenal, o que efectivamente se constata é que Juvenal está a ser 
citado apenas como exemplo da vida cansativa e desgastante que o epigramista terá deixado para trás e da 
qual o inquietus amigo continuava ainda penosamente a usufruir.  
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estende no máximo até aos primeiros anos do reinado de Trajano218 e partilham 

simultaneamente um notável conjunto de situações, figuras, espaços e até mesmo temas219.  

 Incerto se Juvenal esteve ou não no Egipto e se as suas Saturae foram ou não 

escritas durante o tempo em que esteve exilado220, se estabelecermos a cronologia das suas 

sátiras, apenas baseada nas datas históricas e nas referências internas, poderemos concluir 

que a publicação da sua obra oscilará provavelmente entre o ano 100, data da condenação 

de Mário Prisco221, e 127, ano em que Junco, amigo de Juvenal, foi eleito cônsul222, ou 

130, ano que antecede a proibição de Adriano da circuncisão judia.  

                                                        
218 O ano da publicação dos dois primeiros epigramas dedicados a Juvenal é coincidente com o período em 
que Domiciano, Imperador de 81 a 96, reinou. E a publicação do terceiro epigrama, aproximadamente entre 
101 e 102, cerca de 6 anos depois da morte de Domiciano, ou seja, durante os primeiros anos do reinado de 
Trajano, Imperador de 98 a 117.  
 Entre Domiciano e Trajano tinha estado, apenas durante dezasseis curtos meses, Nerva, um velho 
senador que não possuía a firmeza suficiente para recuperar a tranquilidade política, desde há muito perdida.  
219 Esta partilha de matérias confirma a teoria de GRIFFIN (1994) 48-64 que considera que as semelhanças 
encontradas nos poetas de uma mesma época se devem ao facto de estes observarem a sociedade em que 
vivem e nela encontrarem determinados factos imutáveis ou outros aspectos relevantes.  
220 A teoria do exílio encontra fundamento particularmente na sátira 7 (vv. 90-92), em que Juvenal alude 
satiricamente ao reconhecimento concedido aos actores, nomeadamente a Páris por Domiciano, e 
particularmente ao facto de a distribuição dos cargos militares ser influenciada por personagens pouco 
dignas. Remontando esta alusão provavelmente ao ano de 92 ou 93, HIGHET (1954) 20-31 acredita que a 
consequência deste acto terá sido a confiscação dos bens de Juvenal e o seu exílio no Egipto, por ordem de 
Domiciano. No exílio acredita também GÉRARD (1976) 103-115, mas a ter acontecido terá sido já no 
principado de Adriano. O que significa que as suas Saturae foram escritas precisamente durante o tempo do 
seu próprio exílio. E diante desta disparidade temporal, há porém quem admita a hipótese de Juvenal ter sido 
exilado no reinado de Domiciano e depois no de Adriano (cf. CIZEK  (1983) 37, nª21).  
 Contudo, diante da hipótese de Juvenal ter sido exilado na época de Domiciano, COFFEY 
(1989[1976]) 121-122 reage considerando que, diante da atmosfera política dominante, seria pouco provável 
que um possível erro de Juvenal fosse punido apenas com o simples exílio. E acrescenta ainda que “The story 
of an exile was probably invented in the fourth century A.D. at a time of revived interest in Juvenal, in order 
to provide the curious reader with one colourful event in the life of the poet concerning whom no genuine 
biographical tradition remained.”. Também SYME (1979) 1-15 corrobora esta dedução de que o exílio, no 
Egipto, terá sido feita já no século IV pelos escoliastas, tendo em conta o conhecimento directo que Juvenal 
parece revelar na sátira 14. E ainda sobre esta mesma hipótese os tradutores e comentadores das sátiras de 
Juvenal LABRIOLLE e VILLENEUVE (1974[1921])) xix preferem pensar que o exílio de Juvenal não passa 
de “pure legende”.  

A admitir-se a conjectura de o exílio ter sido posterior ao reinado de Domiciano, responde 
recentemente VITORINO (2003a) 26 argumentando ser “altamente improvável que um homem octogenário 
fosse designado por Adriano, ou por Trajano, para um comando militar nas fronteiras do império.”.  
221 cf. S. 1.49. Segundo GÉRARD (1976) 14, este livro 1 também pode ter aparecido entre o ano 100 e 115: 
“La condamnation de Marius Priscus étant encore d’actualité, cette parution a pu avoir lieu à une date voisine 
de 100”. E se assim for, as primeiras cinco sátiras que compõem este livro terão surgido cerca de 7 a 8 anos 
depois do último livro de Marcial. SYME (1979) 260, no entanto, pensa que Juvenal não terá começado a 
escrever antes do ano de 115 ou até mesmo de 117. E assim sendo, o autor acrescenta ainda: “fifteen years 
for the period of composition, from 117 to 132. In other words, from the accession of Hadrian to the outbreak 
of warfare in Palestine.”.  
222 cf. S. 15.27. 
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Imprecisas as datas de publicação das sátiras do satírico223, certo parece ser, no 

entanto, o facto de a sua obra poética ter sido inspirada no repúdio que sente pela miséria 

instaurada pela dinastia Flávia, da qual Domiciano é apenas o último (e o pior) 

representante, mas também, e sobretudo, por todos os que contribuíram para a substituição 

do mos maiorum pela ambição desmedida e desregrada, e pela falta de ratio224.   

Permitiu-lhe, no entanto, a distância cronológica, mas também a pacífica 

estabilidade política, entusiasticamente expressa na declaração: et spes et ratio studiorum 

in Caesare tantum; (S. 7.1), que reflectisse sobre o passado, ainda relativamente recente, 

mas também sobre o peso que este mesmo terá exercido sobre os valores e os ideais dos 

tempos vindouros. E desta forma Juvenal acabou por fazer com que o leitor tomasse 

consciência das causas que presidiram, e ainda presidem, à degradação da sociedade do 

momento presente225. E nesta retrospectiva das causas justificativas do presente - que 

remontam mesmo ao tempo da criação da humanidade -226, terá sido à ambição pelo poder, 

pelo dinheiro e também pelo prazer, mais do que aos condicionalismos políticos, que o 

poeta atribuiu o degradante estado de Roma. Pois se é certo que a política de expansão, as 

trocas comerciais, a entrada em Roma de estrangeiros, o parasitismo dos clientes, o 

abandono das actividades patriarcais e a despótica governação do Imperador foram razões 

de fundo na mudança dos valores e costumes da sociedade imperial, a leitura das sátiras de 

Juvenal mostra-nos que terá sido fundamentalmente a vivência dos Romanos, 

descomprometida com o mos maiorum e comprometida com a Fortuna, que terá sido a real 

causa da sua indignação e do estado da sociedade. Pois só esta terá permitido que os 

Romanos vivessem dominados pela luxúria, pela avareza, pela gula, pela resignação, pelo 

exibicionismo ou pela falta de virtus, visível em todas os estratos sociais, sem excepção.  

                                                        
223 Sobre a data de publicação dos cinco livros de sátiras de Juvenal, consulte-se, por ex. HIGHET (1954) 11-
16.  
224 A avaritia para além de eleger a Fortuna como o principal ideal a respeitar pelos homens, pelas vantagens 
que esta lhes traz (cf. S. 3.38-44), não é capaz de, por meio da ratio, controlar os seus desejos (cf. S. 10. 51-
53). 
225 GÉRARD (1976) 448 considera que foram duas forças que levaram Juvenal a não tratar a realidade do seu 
tempo: uma de natureza pessoal, que se prende com a consciência dos perigos que correria, caso nomeasse 
pessoas influentes do seu tempo e a outra de natureza literária e que se prende com a opção do satírico pela 
técnica da alusão.  
226 Segundo ANDERSON (1962) 279, a fúria e a indignação de Juvenal não se circunscrevem a um tempo 
histórico limitado, mas recua ao princípio da história da humanidade: “Using the Flood or the end of Saturn’s 
reign, both symbolizing the same thing, as the starting point at sin and hence of indignation is a common 
topos of others satires.”.  
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 Assim, impelido pela força de condicionalismos morais, ou melhor imorais, não 

admira que a obra de Juvenal evidencie um sentimento de amargo pessimismo na descrição 

de alguns vícios. Contudo, segundo entendemos, esta amargura não poderá ser entendida 

como o resultado de um espírito exacerbado ou muito menos desajustado e frustrado, como 

alguns autores quiseram demonstrar227. Nem tão pouco de um declamador que, portador de 

uma indignação fictícia, se empenha em impressionar, usando para isso hipérboles 

distorcidas ou sofismos com aparência de aforismos228. Juvenal é um poeta satírico e, por 

conseguinte, um vate que aborda a realidade numa perspectiva crítica e comprometida, 

senão directamente com a reforma da sociedade, pelo menos com a consciencialização dos 

seus elementos. Além disso, ainda que efectivamente Juvenal faça uso de um discurso 

retórico ou declamatório, conforme exemplificam alguns estudiosos, as suas palavras não 

atestam apenas um virtuosíssimo sentido retórico, como as dos poetas do seu tempo, mas 

antes pretendem estimular a indignação do leitor e, por conseguinte, validar os juízos do 

poeta sobre a situação moral e comportamental da sociedade romana. Assim como, ainda 

que de uma forma indirecta, fazê-lo sentir-se responsável pelas causas da circundante 

degradação moral, comprometendo-o com as mudanças que urgem ser feitas. 

 

 

1.2.3. Conclusão  

Contrariamente a Marcial, que representa o tempo em que viveu, e por isso teve de 

contornar a possível censura à sua obra poética, Juvenal não precisou de se sujeitar à 

adulatio, nem de insistir na inocência dos seus gracejos. Pois assim lho permitiram a 

política não censuradora de Adriano e Trajano, assim como a opção de tomar por matéria 

poética os protagonistas de um tempo anterior ao da escrita e, sobretudo, o uso de alguns 

procedimentos retóricos, nomeadamente os exempla, os loci communes e as sententiae, 

suficientes para despertar a indignatio no público. Desta forma, alheio às limitações 

impostas a Marcial, Juvenal gozou do direito de se manifestar frontalmente sobre tudo 

aquilo que considerou ser causa da degradação da sociedade, bem como do tempo 

suficiente para intelectualizar os dados registados.  

                                                        
227 cf. D‘ONOFRIO (1968) 53. 
228 cf. NISARD (1888) apud KNOCHE (1969[1957]) 171-189. MARGARIÑOS (1956) 16 considera que a 
ideia de Nisard está ultrapassada e não vigora entre os modernos.  
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Por conseguinte, sem que esta intelectualização se coadune de forma alguma com 

ressentimentos imediatos ou ataques directos, como fizeram os seus antecessores satíricos, 

nomeadamente Lucílio, mas antes com uma autoridade que lhe permite comprometer e até 

mesmo responsabilizar o leitor do seu tempo, o satírico consegue, através da indignação, 

validar e tornar mais autênticos os seus juízos pessoais. Mas também manter a 

imparcialidade necessária à crítica sem, no entanto, deixar de ser parcialmente avaliativo 

na representação que faz. E neste sentido, ainda que Juvenal, contrariamente à tradição 

satírica, e também ao próprio Marcial, evite a primeira pessoa do singular, pelo menos no 

que concerne ao que pode ser entendido como referência autobiográfica, não hesita em 

identificar-se com o ouvinte do seu tempo e em interpelar directamente a audiência para 

aquilo que, na primeira pessoa, assume como sendo merecedor de repulsa e crítica.  

Quanto a Marcial, consciente da necessidade de ter de harmonizar a precária 

condição económica com o seu olhar de lince sob a viciosa sociedade, teve apenas o tempo 

necessário para lúdica e certeiramente expor as situações observadas in loco. Condicionado 

quer pela necessidade de ter de contornar o poder censurador com a adulatio e com a 

defesa dos seus jocosos gracejos, quer pela sua própria experiência quotidiana, Marcial faz 

a representação quase fiel da vida real do seu tempo, com todas as contrariedades e 

restrições censuradoras intrinsecamente inerentes à vida quotidiana. Além disso, sem se 

perder de vista o necessário distanciamento entre autor e persona poética, a verdade é que 

a inclusão de elementos pessoais conseguira conferir maior autenticidade à matéria poética 

e até mesmo validar juízos de valor que, menos directos e amargos do que os de Juvenal, 

porque impregnados de uma natureza mais lúdica e caricaturista, não deixaram de ser 

igualmente críticos e sentenciosos.  

Em suma, embora escritos em tempos cronologicamente não coincidentes, as obras 

de Marcial e Juvenal não só incidem sobre um mesmo tempo histórico, como também são 

o resultado de um conjunto de condicionalismos que ultrapassam em muito a realidade 

histórica e política desse mesmo tempo. E isto porque o que efectivamente dá corpo à 

matéria poética de ambos é a realidade humana na sua relação consigo mesma, com os 

outros e também com os ideais e os valores que minam a sua vivência.  
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2. Marcial e Juvenal face à tradição literária 

 Percorrendo as obras dos poetas latinos que se consagraram no género satírico, 

como seja Horácio, Pérsio ou Juvenal, e no género epigramático, como Catulo e Marcial, 

constata-se que todos eles se recusam a seguir a tradição literária e a escrever num estilo 

grandíloquo229. Como argumentos para defesa da sua escolha invocam várias razões: a sua 

incapacidade poética (desculpa mais frequente), o facto de estarem privados da liberdade 

criativa, ou simplesmente o desajuste do estilo sublime, repleto de histórias e personagens 

notáveis, à matéria que pretendem ver tratada nas suas obras, e que consiste na 

representação dos aspectos da vida quotidiana de pessoas comuns, algumas praticamente 

desconhecidas, outras nem tanto.  

 Herdeiros directos de uma corrente literária que emergiu em Roma nas últimas 

décadas do século II a. C.230, por influência da literatura helenística cultivada por autores 

como Calímaco, Teócrito e Apolónio de Rodes, os poetas latinos revigoram a técnica 

poética da recusatio, usada pela primeira vez por Calímaco no século III a.C.231. E, 

manifestando estes poetas uma rejeição bastante mais acentuada da tradição literária, 

serviram-se da recusatio para jocosamente manifestarem a sua repulsa em relação a uma 

literatura já fora de moda, como terá feito Catulo232; para declararem, com falsa modéstia, 

a sua incapacidade literária, como fizera Horácio233; para sarcasticamente rejeitarem as 

honras da poesia, como Pérsio234; ou também para fazerem a defesa do género escolhido, 

como fizera Marcial, ou ainda evidenciarem o desajuste das matérias mitológicas dos 

géneros em vigor em relação à real situação humana, como Juvenal. 

 

  

2.1. As razões que acrescem ao topos literário  

Ainda que seja comum a todos os autores supra-referidos uma mesma reacção à 

tradição literária, que apenas reconhece os géneros que cultivam um estilo elevado e 
                                                        
229 Sobre a recusatio na poesia Flaviana veja-se um estudo recente de NAUTA (2006) 21-40. 
230 Surgindo entre a elite cultural, a literatura desta época tivera como principal mentor Quinto Lutácio Catulo 
e ficara conhecida por literatura pré-neotérica. A designação neotérica, atribuída depreciativamente por 
Cícero, designava um tipo de poesia de entretenimento, algumas vezes denominada também de nugae (cf. 
CONTE (1999[1994]) 136-140). 
231 A recusatio, invenção poética de Calímaco no século III a. C., terá tido a sua primeira expressão no 
Prólogo aos Aetia, onde o poeta helenista apresenta os motivos que o levaram a não se dedicar ao estilo 
grandíloquo, sendo a incapacidade poética apresentada como a primordial causa.   
232 cf. WILLIAMS G. (1985b) 222. 
233 cf. Hor. S. 2.1.10.15; Ep. 2.1.245-259.   
234 cf. edição de CONINGTON (1998) 2.  
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grandíloquo, entendemos que Marcial e Juvenal se distinguem dos restantes autores por 

aquilo que consideramos ser uma “Cúmplice recusatio”. Ou seja, uma recusa que não 

parece ser apenas da persona poetica, como nos restantes autores, mas também do próprio 

autor, enquanto homem de Roma, comprometido com a realidade do seu tempo, assim 

como do público/leitor que partilha, senão mesmo reclama, a reacção a géneros que estão 

desajustados dos seus reais interesses. Pois, como pode o poeta dedicar-se a uma poesia de 

argumento mitológico, inteiramente alheia à realidade, quando esta reclama a sua atenção? 

Ou como pode o público/leitor ouvir enfadonhas erudições sobre personagens heróicas ou 

sobre feitos gloriosos se os seus interesses reais se regem pela mesquinhez do prazer, da 

ambição ou tão-só da fútil trivialidade?  

É pois, segundo se entende, numa relação de cumplicidade, mais ou menos 

consciente, entre o poeta e o público/leitor que a tradição literária é negada e é feita a 

apologia de um género que, apesar de não ser admirado e até mesmo reconhecido pelos 

cânones literários, está, contudo, ajustado ao contexto sócio-cultural da época e à própria 

realidade pessoal dos poetas.  

Todavia, se a designação de “Cúmplice recusatio” é comum a Marcial e a Juvenal, 

a forma como esta se expressa nas suas obras é diferente: no primeiro, o público/leitor, 

manifestando o seu agrado pela jovialidade e ligeireza dos espectáculos públicos e 

privados, torna-se cúmplice da recusatio, na medida em que condiciona a escolha do poeta 

e o leva a insistir no carácter prazenteiro e licencioso dos seus versos; no segundo, o 

público/leitor torna-se cúmplice da recusatio na medida em que partilha da indignação do 

poeta e da inevitabilidade da escolha da sátira, como única forma de denunciar a viciosa 

realidade.  

Marcial declara que a sua poesia tem sabor a homem - hominem pagina nostra sapit 

(10.4.8.10) -, garantindo não ofender ou causar qualquer tipo de ruína235, mas apenas expor 

os vícios, de forma a permitir aos Homens o conhecimento dos seus costumes236. Contudo, 

sabe que, para poder agradar o público e obter dele o merecido reconhecimento, até porque 

este tem um gosto difícil de satisfazer,237 os seus escritos terão de proporcionar um agrado 

                                                        
235 cf. 1, pref. 1-6. A declaração abordada, posteriormente, integra-se no distanciamento que Marcial pretende 
estabelecer entre os seus escritos inofensivos e a falta de comedimento que faltou aos autores antigos, que 
abusaram dos nomes verdadeiros e até dos grandes nomes.  
236 cf. 10.33.10: parcere persona, dicere de vittis; cf. 10.4.11-12: tuos cognoscere mores, te scire. 
237 É ao seu próprio livrinho que Marcial adverte, desde logo, para a humilhação a que poderá estar sujeito, 
face ao sentido demasiadamente crítico dos Romanos:  
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semelhante àquele que era alcançado pelas festas florais e até pelos restantes espectáculos 

públicos em geral238. Ou seja, os seus versos deverão conter gracejos suficientemente 

jocosos e licenciosos, como convém ao leitor/público, sem deixarem de, todavia, conter a 

moderação e a inocência necessárias ao respeito que deve haver pelos visados, sob pena de 

os seus epigramas se tornarem ofensivos, e, por conseguinte, criticados e rejeitados. E 

nesta perspectiva, o público ocupa um papel de destaque na obra de Marcial, na medida em 

que legitima as suas escolhas e garante o reconhecimento do género escolhido diante da 

tradição. Além disso, o facto de as situações representadas estarem cronologicamente 

bastante próximas da realidade vivenciada pelo leitor permite uma maior partilha e 

aceitação de tudo o que está a ser exposto. Pois afinal, tudo se passa como se leitor e poeta 

estivessem mesmo ali, lado a lado, a observar a realidade, e, por conseguinte a legitimar 

tudo o que vai sendo deicticamente apontado com o dedo acusador de Marcial.  

 Em Juvenal, a cumplicidade não parte das exigências do leitor/ouvinte para a 

validação da escolha, mas antes da necessidade de consciencialização do leitor para a 

inevitabilidade do género eleito pelo poeta. Ou seja, partilhando o leitor da indignatio de 

Juvenal acaba por tornar-se cúmplice e, por conseguinte, comprometer-se no processo de 

denúncia e censura que assiste ao género satírico. Até porque, caso não proceda desta 

forma, arrisca-se a ser integrado no próprio universo dos visados. Pois a ambiguidade 

criada em algumas passagens na identificação do pronome pessoal tu ou do destinatário da 

2ª pessoa do singular parece querer colocar o leitor apenas entre a opção de assumir a 

posição de leitor comprometido com a denúncia que está a ser feita pelo poeta, e, por 

conseguinte, distanciar-se de tais críticas, ou, pelo contrário, sentir-se como parte 

integrante dos viciosos que estão a ser desmascarados. Juvenal tem consciência da 

responsabilidade que o leitor deve assumir diante da realidade representada e da empatia 

que terá de ser criada com o seu público/leitor, para que os seus julgamentos críticos 

                                                                                                                                                                        
nescis, heu nescis dominae fastidia Romae:  
    crede mihi nimium Martia turba sapit. 
maiores nusquam rhonchi: iuvenisque senesque 
    et pueri nasum rinocerotis habent. (1.3.3-6) 

A metáfora do nariz do rinoceronte sugere o sentido apuradamente crítico dos Romanos, já que o nasus era, 
para estes, o órgão representante desse sentido, e simultaneamente o seu carácter impiedoso que não poupa 
ninguém à crítica, tal como o corno de um animal selvagem e de grande porte como o rinoceronte. 
238 cf. 1. pref. 16-17. 
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possam ser partilhados e sentidos de uma forma semelhante pelos leitores239. Assim sendo, 

visivelmente identificado com o ouvinte do seu tempo, logo no primeiro verso das suas 

sátiras: Semper ego auditor tantum (S. 1.1), o satírico deixa antever a importância que o 

ouvinte/leitor virá a ocupar na obra poética. Contudo, contrariamente a Marcial, não será o 

leitor comum, com gostos e tendências futilmente lúdicas que marcará presença em 

Juvenal, mas antes o ouvinte privilegiado que é capaz de usufruir da plena capacidade de 

avaliação crítica e, por conseguinte, de partilhar a visão indignada do poeta e até mesmo os 

seus juízos de valor.  

Assumindo Juvenal a sua condição de ouvinte, reconhece também o poeta reunir as 

perfeitas condições necessárias para se entregar aos exercícios sobre temas legais 

(controversiae), às actuações sobre hipotéticas situações e personagens históricas 

(suasoriae), e ser capaz de tomar por tema os conteúdos das estéreis recitationes, repletas 

de referências mitológicas, trágicas e épicas, pois assim lhe permite a educação retórica 

que recebera240. Porém, é precisamente a sua condição de ouvinte, provavelmente mais 

privilegiada, que o impede de cultivar aquilo que, desajustado à realidade circundante, 

agrada apenas a um público de gostos e tendências fúteis e inúteis. 

 Podendo parecer existir alguma contradição nesta simultânea identificação/ 

afastamento da persona poética com a figura do leitor/ouvinte, na verdade é preciso ter em 

conta que a sua condição de ouvinte não corresponde exactamente aos padrões do 

leitor/ouvinte do seu tempo, mas antes aos de um “professional listener”241, ou seja, de um 

ouvinte que mantém a distância necessária à sua condição de satírico. Neste sentido, sem 

que Juvenal deseje de forma alguma confundir-se com a figura do ouvinte/leitor que assiste 

atónito às leituras públicas, entendemos que esta identificação visa desde logo alcançar a 

confiança do leitor, no sentido de desenvolver entre eles uma cumplicidade que tenderá a 

                                                        
239 A ideia de cumplicidade coaduna-se perfeitamente com o que FRYE (1967) 75-89 considera ser um 
elemento caracterizador da sátira. Pois se um dos elementos da sátira é o objecto de ataque, será importante 
que escritor e leitor partilhem de um mesmo desagrado.  
240 Juvenal evidencia, nos primeiros versos da sua sátira 1, a educação retórica que recebera na escola (S. 
1.15) e a familiaridade que tem com os temas comuns da retórica, nomeadamente com a referência a Sila, 
Aníbal e a César. E a confirmar esta educação retórica está precisamente o tipo de linguagem e o estilo que 
usa, quando manifesta o seu desagrado pela literatura do seu tempo. Pois, para além de recorrer a contínuas 
perguntas de retórica logo no início do seu discurso (S. 1.1-4), não se inibe de as fortalecer com repetições, 
com palavras que sugerem o tom rouco e desagradável das recitationes (Cordi rauci) e com os familiares 
contrastes linguísticos entre semper e numquam.  
 Para uma possível abordagem mais aprofundada sobre a relação que Juvenal estabelece com a 
retórica e os géneros em voga, consulte-se GÉRARD (1976) 72-103. 
241 cf. edição de FERGUSON (1979) 111.  
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crescer, e que, para já, visa conferir autoridade à escolha literária do poeta. As recitationes 

estavam cada vez mais reduzidas a um público restrito e tornaram-se desajustadas aos 

gostos e costumes da maioria dos Romanos. Por isso, a identificação de Juvenal com o 

auditor do seu tempo e a sua recusa em se entregar aos exercícios retóricos não só seria 

bem aceite pelo público como teria a sua cumplicidade.   

Concordando com Wihke que considera a sátira um “purposeful genre”242, a 

cumplicidade do leitor com a voz poética apresenta-se assim como a primeira tentativa de 

Juvenal incutir o seu ponto de vista. Pois, a partir do momento que o leitor está consciente 

da inadequação dos géneros consagrados pela tradição às necessidades da realidade 

circundante torna-se cúmplice da inevitabilidade da escolha do género satírico, mas 

também capaz de compreender melhor a indignação do poeta diante dos vícios que 

assolam a sociedade. E assim, mais facilmente se tornará conivente com os sentenciosos 

juízos de valor, mais ou menos mordazes e acérrimos, que vão sendo feitos ao longo das 

sátiras.  

Depois da identificação com o auditor, Juvenal manifesta a sua vontade de 

discorrer pelos mesmos caminhos por onde Lucílio terá conduzido os seus cavalos, 

conforme se deduz da alusão feita ao fundador do género satírico. E a esta escolha apenas 

sugerida, seguem-se as justificações, sem que antes se peça, de uma forma indirecta, 

licença para tal exposição: 

cur tamen hoc potius  libeat decurrere campo 

per quem magnus equos Auruncae flexit alumnus, 

si vacat ac placidi rationem admittis, edam. (S. 1. 19-21) 

 

Entre a amabilidade de quem pede ao leitor o tempo e a disposição favorável para ouvir as 

razões da sua escolha, e a condição imposta de este dever possuir o tempo e a 

condescendência suficientes à compreensão das suas justificações, Juvenal abre assim 

caminho à exposição de uma panóplia de situações que culminarão na inevitabilidade da 

escolha da sátira - difficile est saturam non scribere (S. 1. 30) – e na formulação de uma 

impessoal e extensa pergunta:  

nam quis iniquae 

 tam patiens urbis, tam ferreus, ut teneat se,  
                                                        
242 cf. WIHKE (1970) 271. 
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causidici nova cum veniat lectica Mathonis 

plena ipso, post hunc magni delator amici 

et cito rapturus de nobilitate comesa 

quod superest, quem Massa timet, quem munere palpat  

Carus et a trepido Thymele summissa Latino? (S. 1.30-36) 

 

Partindo do pressuposto de que o Homem não conseguirá ser inteiramente 

indiferente às injustiças, à mesquinhez e à avareza desmedida, sobretudo quando estas o 

vitimizam, o leitor não só entenderá a razão da escolha de Juvenal como partilhará dela, 

dada a insistência na improbabilidade de alguém poder ser tão diferente à situação exposta: 

nam quis iniquae / tam patiens urbis, tam ferreus… A repetição do advérbio de intensidade 

tam e a utilização dos termos patiens e ferreus a caracterizar alguém (quis) que seja 

tolerante e indiferente para com a iniqua urbs, ou seja, para com todo um conjunto de 

situações e figuras viciosas expostas nos cerca de 13 versos que se seguem, só podem 

conduzir o leitor à partilha da ira sentida por Juvenal no verso 45243 e, posteriormente, no 

verso 79, à indignatio.  

 A cumplicidade entre satírico e leitor torna-se cada vez mais imperiosa, agora não 

só para validação da escolha do poeta, mas também e, sobretudo, para a identificação desse 

mesmo leitor com a indignação do satírico244. Contudo, este processo de partilha e 

cumplicidade é algo que não está explicitamente exposto, mas que vai surgindo 

paulatinamente ao longo da obra, como forma de ser o próprio leitor a reconstruir e a tomar 

consciência do seu papel na recusa da tradição literária, em virtude das novas necessidades 

da realidade, e, por conseguinte, na denúncia dos vícios que assolam a sociedade imperial 

do séc. I d.C.. Neste sentido, a identificação inicial da persona poética com o leitor modelo 

poderá ser entendida como uma técnica que não só visa, desde o primeiro momento, a 

cumplicidade do próprio público/leitor com a escolha literária e a indignação do satírico, 

mas que deseja levar este mesmo leitor a sentir a sua própria indignação, pelas 

consequências directas que os vícios  e atitudes  criticáveis poderão  ter  na sua vivência 

                                                        
243 cf. S. 1. 45-46: quid referam quanta siccum iecur ardeat ira, / cum populum gregibus comitum premit hic 
spoliator… 
244  A acepção da técnica da identificação da persona satírica ou da indignação do satírico com o leitor foi 
explorada por alguns autores, nomeadamente por WEHRLE (1992) quando analisou as 
diferenças/aproximações existentes entre Juvenal e Pérsio, nomeadamente a nível da relação que estes 
estabelecem com o seu leitor.  
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em sociedade. Obviamente, caso este se identifique com aquele que fora ultrapassado por 

um qualquer caçador de testamentos: 

cum te summoveant qui testamenta merentur 

noctibus, in  caelum quos evehit optima summi 

nunc via processus, vetulae vesica beatae? (S. 1.37-39) 

 

Depois de Juvenal ter incluído entre aquilo que atesta ser a caracterização da urbs 

como iniqua, a decadência da nobreza e a preponderância dos delatores245, confronta, logo 

de imediato, o leitor com a possibilidade de este vir a ser suplantado por alguém que, pelas 

suas actividades nocturnas, se torna merecedor do ignóbil testamento de uma velha 

endinheirada. Bastaria ao poeta criticar o facto de a caça à fortuna ser um caminho fácil 

para a riqueza, como o terá feito algumas vezes Marcial em passagens similares246, para 

que a indignação do interlocutor fosse despertada. Porém, Juvenal preferiu sugerir a 

possibilidade de o leitor poder vir a ser afastado ou excluído (da herança) por alguém que 

(i)merecidamente alcançou riquezas advindas da prestação de serviços sexuais, conforme 

sugere o termo vesica. 

A utilização da forma verbal merentur comporta uma carga emocional bastante 

intensa e, por conseguinte, mais certeira. Pois, o leitor não se sente apenas vítima da cobiça 

alheia, mas dos próprios valores e ideais vigentes que tornam merecida uma recompensa, 

moralmente injusta e, por conseguinte, supostamente imerecida. Todavia, ressalve-se que, 

no seguimento do discurso de Juvenal, só se poderá sentir vítima aquele que não se 

identificar com o pronome indefinido interrogativo do verso 30 (quis), o que significa não 

ser tolerante ou ficar indiferente à ganância dos caçadores de fortunas e, por isso, não 

poder pactuar com a situação descrita.  

Sob pena de se tornar num dos visados da sátira juvenalina, o leitor não tem a 

possibilidade de fugir deste complexo jogo retórico de Juvenal, onde tudo se encaminha 

para a necessária cumplicidade com a indignação do poeta. E para que o leitor não perca de 

vista a cumplicidade necessária à legitimação das suas palavras, o satírico, passados cerca 

de oito versos, lança uma nova pergunta, imediatamente depois de sugerir o distanciamento 

que deverá existir entre os corruptos sem escrúpulos e o leitor modelo, que não pode ser 

tolerante com os degradantes valores morais que assolam a sociedade: 
                                                        
245 cf. versos citados anteriormente: S. 1. 30-36.  
246 cf. 4.5.6 e 11.87.3-4. 



Capítulo 2 | Apologia pro opere suo 

 92 

quid enim salvis infamia nummis? (S. 1. 48) 

 

Ainda que, no discurso retórico, as questões retóricas pretendam interpelar um 

qualquer interlocutor fictício, no sentido de instigar a sua consciência, a verdade é que o 

receptor desta pergunta pode ser coincidente com aquele que não se importar fazer parte do 

pronome indefinido quis do verso 30, que partilhar da atitude do spoliator pupilli 

prostantis, que se faz seguir por um rebanho de acompanhantes, exposto nos versos 

imediatamente anteriores247, ou ainda com aquele que não se identificar com o pronome 

pessoal te do verso 37, ou seja com a vítima da cobiça dos caçadores de fortunas. E que, 

supostamente, não poderá ser o leitor, sob pena de este fazer parte dos visados pela crítica 

de Juvenal.  

No entanto, de imediato, a apresentação de uma situação inversa à apresentada e a 

possível mudança do destinatário do pronome pessoal tu lança a dúvida sobre a 

identificação do interlocutor dos versos anteriores, no sentido de comprometer ainda mais 

o leitor no processo de validação do género escolhido e na denúncia da viciosa sociedade:  

exul ab octava Marius bibit et fruitur dis  

iratis: at tu victrix provincia ploras. (S. 1.49-50) 

 

O tu é agora identificado com a própria província de África que foi sujeita às 

extorsões feitas pelo seu governador Mário e, que, por isso, tem motivos para chorar, 

sobretudo, quando este não foi condenado pelos crimes cometidos, mas apenas exilado248. 

E assim se impele o leitor a identificar-se com uma das situações anteriores e, por 

conseguinte, a partilhar, ou não, da indignação e censura que deverá sentir em relação à 

iniqua urbs. E, se o leitor se identificar com este último tu, será certo que responderá 

positivamente às questões levantadas nos versos seguintes, onde Juvenal volta a insistir na 

inevitabilidade de se entregar ao género satírico e, mais ainda, à censura de tudo aquilo que 

fora exposto até ao momento:   

    haec ego non credam Venusina digna lucerna? 

haec ego non agitem? (S. 1. 51-52) 

                                                        
247 cf. S. 1. 45-48. Estes versos vêm no seguimento das razões que justificam a ira de Juvenal. 
248 Mário Prisco, governador da África, fora desterrado no ano 100 por extorsão e crueldade, uma punição 
demasiadamente leve tendo em conta os crimes cometidos, o que justifica o choro inconsolado dos habitantes 
da província vitimizada.  
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A referência ao género é agora feita pela alusão a outro satírico, Horácio, nascido 

em Venúsia, o que sugere a leitura das palavras de Juvenal numa directriz menos 

ressentida e pessoal, como a anterior alusão a Lucílio, ou até mesmo a referência à ira que 

lhe faz arder o fígado, poderiam pressupor. E assim, estará também o leitor mais 

predisposto a aceitar o propósito de Juvenal de querer: agitare haec. A utilização da forma 

verbal agito parece-nos criar alguma ambiguidade na interpretação, pois afinal estar-se-á 

Juvenal a referir apenas à necessidade de ‘criticar’ todos os vícios expostos, ou também de 

‘agitar’249 a consciência de todos aqueles que eventualmente se identifiquem com o tu que 

não se importa com a sua reputação, desde que salve o seu dinheiro, ou com o tu que, 

tornando-se vítima da ganância de Mário, chora? A resposta a esta questão só poderá ser 

dada com outra questão, que deverá ser respondida pelo leitor /ouvinte: quem será tão 

insensato ao ponto de deixar que o seu nome seja anexado aos visados da crítica de 

Juvenal, quando se pode tornar cúmplice da voz denunciadora, e, por conseguinte, ilibar a 

sua, eventual, culpa?  

A resposta já não poderá ser outra senão a do compromisso do leitor /ouvinte com a 

voz indignada de Juvenal e a garantia de autoridade necessária a quem irá daqui para a 

frente conciliar de forma harmoniosa aquilo que se considera serem os pilares 

fundamentais do género satírico: a crítica, a moralidade e o divertimento250. Pois afinal, 

sentindo-se o leitor indignado com os actos e os valores que ele próprio também parece 

cultivar, mas que, por estratégia do poeta, pensa serem apenas os outros a praticar, Juvenal 

consegue validar as suas críticas e despertar no leitor a consciência das causas da 

decadência da sociedade sem, no entanto, despertar nele a antipatia ou a repulsa. Além 

disso, o leitor partilha da inadequação dos géneros da tradição, porque reconhece ser 

importante denunciar uma realidade que acaba por prejudicar a sua vivência pessoal em 

sociedade, ou simplesmente porque não pactuar com a voz indignada de Juvenal seria 

assumir a sua identificação com as figuras visadas nos vários exemplos expostos.   

 

                                                        
249 A acepção ‘criticize’ para a forma verbal usada nesta passagem está atestada no Oxford Latin Dictionary 
(1985) 85, no entanto, o significado primário do termo ‘agitate’ (84) também não nos parece inconveniente 
dada a indeterminação do pronome demonstrativo haec e a ambiguidade que consideramos existir na 
identificação do pronome pessoal tu que antecede as perguntas de Juvenal.  
250 Entende-se que, enquanto a posição de distanciamento assumida por Pérsio terá sido certamente uma das 
razões justificativas para a sua categoria de moralista acérrimo, mais até do que satírico, terá sido a 
cumplicidade criada entre Juvenal e o leitor que efectivamente mais contribuíram para a inclusão dos seus 
escritos no género satírico.  
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Marcial, tão enfadado com as recitationes, como Juvenal, recusa ser convidado para 

jantar em casa de Ligurino, só para não ter de ouvir celerados poemas251. Contudo, 

contrariamente ao satírico, não será exactamente a sua própria condição de auditor que o 

impele a escrever epigramas, mas os gostos do público do seu tempo.  

 Marcial rejeita as prolixas narrações épicas e mitológicas não só porque assim o 

exige o género realista escolhido, mas sobretudo porque, para o público do seu tempo, 

estas narrações se tornaram demasiadamente enfadonhas e desajustadas aos seus reais 

gostos. Uma obra abundante lassat et implet o leitor (4.29.2). E ainda que este possa 

louvar, admirar e venerar as empoladas narrações mitológicas, são porém os singelos libelli 

de Marcial que efectivamente são lidos252, já que ao leitor/ouvinte agrada a brevitas253e o 

prazer concedido pelos poemas do epigramista. Contudo, segundo esclarece Marcial a 

Flaco, os seus epigramas não deverão ser entendidos apenas como lusus ou iocus, ou seja, 

como meras frivolidades ou brincadeiras, já que frívolo será aquele que se entrega à 

narração de determinadas cenas mitológicas: 

Nescit, crede mihi, quid sint epigrammata, Flacce, 

    qui tantum lusus illa iocosque vocat.  

ille magis ludit qui scribit prandia saevi  

    Tereos aut cenam... (4.49.1-4) 

 

Ainda que considere frívola a escrita daquele que descreve o banquete do feroz Tereu, com 

certeza porque se entrega a algo desadequado à realidade, Marcial não se pretende opor à 

terminologia habitualmente aplicada ao género epigramático, mas antes defende que os 

seus versos não deverão apenas (tantum) ser entendidos como composições jocosas254, já 

que estas segundo atesta a própria musa Talia, permitem  a identificação do leitor com a 

matéria representada255. Desta forma,  acrescentou-se à função  lúdica dos versos de 

Marcial, também eles denominados de lusus e iocus noutras passagens, uma  função  
                                                        
251 cf. 3.50. 
252 cf. 4.49.10: laudant illa, sed ista legunt.  
253 cf. 9.50.2. 
254 Sem que haja na interpretação destes versos qualquer tipo de polémica sobre a atribuição das designações 
lusus, iocus ou nugae às breves composições alexandrinas e neotéricas, mas apenas uma “posizione contro un 
atteggiamento generalmente diffuso”, como defendera CITRONI (1968b) 296, nª22, em nosso entender, a 
chave interpretativa desta passagem está no advérbio tantum.  
255 A musa Talia aconselha Marcial a deixar os géneros como a tragédia para os graves nimium  severi, 
aqueles que ela considera serem míseros. Assim sendo o poeta deve  continuar a temperar os seus livros com 
o sal Romanus, onde a vita (a condição humana) se possa  reconhecer nos costumes representados (cf. 8.3.17-
20). 
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social, a que o leitor deverá estar atento, para que possa interpretar convenientemente a 

obra em causa.  

 Dada a garantia de que o leitor prefere a ligeireza prazenteira dos versos ao denso 

enfadamento das extensas narrações, pelo facto de serem aqueles que prefere ler, Marcial 

parodia ainda a grandeza das narrações mitológicas, precisamente motivado pela reacção 

que as personagens destas narrações manifestam em relação à própria história que 

protagonizam256. E assim, sugerindo-se que os próprios tripulantes da nau Argos 

prefeririam acalmia das águas e o recreio de uma embarcação segura ao turbulento e 

cansativo trabalho dos remos, a tradição literária torna-se agora também cúmplice da 

recusatio de Marcial. Do mesmo modo que cúmplice se torna o deus Saturno quando 

aconselha o poeta a brincar com as nozes, ou seja, a entregar-se à poesia leve, em vez de 

escrever sobre locais próprios da tragédia e da épica257, ou também a própria Musa Talia 

que incita Marcial a continuar a escrever, advertindo-o para a necessidade de dever 

temperar os seus graciosos versos com o sal Romanus, para que nestes se possa reconhecer 

quem os ler.  

 Não fosse já a advertência feita a Marcial por uma Musa motivo de 

engrandecimento para a escolha do poeta, é a própria Musa Talia, a mesma que, na 

classificação dos géneros feita por Marcial, ocupa um lugar cimeiro, e inspira os géneros 

consagrados pela tradição258, o que só valida ainda mais a reacção de Marcial aos géneros 

“maiores” e sua escolha por um género que, podendo ser considerado como a 

representação viva e variada da sociedade do seu tempo, mereceu a denominação de 

“poética do real”259. 

 Conhecedor dos gostos do público da época, aconselhado e advertido pelo deus e 

pela musa, Marcial sabe que melhor seria que os poetas que tomam Medeia, Tiestes, Níobe 

ou Andrómaca por tema, tomassem antes Deucalião ou Faetone, já que à água e ao fogo se 

destinam as narrações mitológicas260. E como não deseja ter um destino igual, é por isso 

que foge das narrações mitológicas, exceptuando apenas quando determinadas figuras se 

                                                        
256 cf. 3.67. 
257 cf. 14.1.11-12. 
258 cf. 3.68 e 12.94. Desejando Marcial neste último epigrama falar nas diferentes escolhas poéticas que se 
apresentam ao poeta, mais do que formular um ataque aos géneros literários (cf. SULLIVAN (1993a) 143-
161, maxime 153), segundo o estudioso MENDELL (1922) 8, a enumeração que é feita remete para uma 
certa hierarquia, onde ao epigrama estaria reservado o último lugar. 
259 cf. LAURENS  (1989)  229-231. 
260 cf. 5.53. 
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podem tornar numa excelente matéria para a caricatura e paródia. A sua preferência vai 

assim para composições mais adequadas àqueles que se sentem agradados pelos Ludi 

Florales261, tal como para os que preferem composições breves, de maneira a que não se 

sintam cansados logo na primeira página262. 

 Desta forma, é precisamente tendo em conta que a escolha de Marcial é conduzida, 

sobretudo, pelos gostos e tendências do leitor/ouvinte do seu tempo, e reconhecida pela 

autoridade dos representantes dos géneros consagrados pela tradição poética, que se 

considera fazer mais sentido falar-se de uma “Cúmplice recusatio”, e não apenas de uma 

recusatio como a tradição de Calímaco a terá pretendido instituir.   

 

Efectivamente, aquilo que melhor terá justificado a reacção de Marcial e Juvenal às 

declamationes e recitationes do seu tempo263 e a opção por um género realista, mais 

adaptado às circunstâncias do que o cânone literário literária, terá sido, segundo 

entendemos, o papel desempenhado pelo leitor/ouvinte. No entanto, diferindo as condições 

económicas e sociais dos poetas consagrados pela tradição daquelas de que Marcial e 

Juvenal desfrutam, seria quase inevitável que estes últimos cultivassem géneros menores. 

E assim se compreende que Marcial justifique a sua escolha literária com a precária 

condição económica que lhe assiste ou que Juvenal evidencie a inevitabilidade da entrega a 

géneros menores quando a vida do poeta se orienta por preocupações materiais.  

Marcial admite mesmo que poderia ser tão bom como os antigos poetas se também 

lhe assistisse um Mecenas, e se não tivesse de se entregar às cansativas atribulações de 

cliens, que não lhe dão tempo para se dedicar à escrita:  

otia da nobis, sed qualia fecerat olim 

    Maecenas Flacco Vergilioque suo:  

condere victuras temptem per saecula curas 

    et nomen flammis eripuisse meum. (1.107.3-6)264 

                                                        
261 cf. 1 pref. 16-17. 
262 cf. 2 pref. 15-16. 
263 Organizadas pela primeira vez no tempo de Augusto por Asínio Polião, as recitações públicas tomavam as 
fabulosas narrações mitológicas como matéria de eleição e constituíam um excelente espaço para os poetas 
tornarem conhecidos os seus trabalhos. 
264 No entanto, noutras passagens, conforme convém à recusatio, Marcial reconhece que, mesmo que 
recebesse as dádivas de um Mecenas, jamais conseguiria ser um Virgílio, mas tão-só um Marso (cf. 
8.55(56)): um mau poeta épico, como assim entende MARACHE (1961b) 38, ou um poeta apenas com 
condições para ser um epigramista, como sugere PRESTON (1920) 346 e assegura CITRONI (1968b) 289. 
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Pois ainda que as coisas que escreve sejam divertidas - delectantia - e merecedoras 

do agrado e do louvor do leitor amigo, na verdade ficaria bastante mais satisfeito se os seus 

livros não agradassem apenas de graça e se recebesse, pelo menos, aquilo que para os 

poetas antigos era considerado como um presente menor: um puer inspirador: 

Seria cum possim, quod delectantia malo 

    scribere, tu causa es, lector amice, mihi, 

qui legis et tota cantas mea carmina Roma: 

    sed nescis quanti stet mihi talis amor.  

nam si falcsiferi defendere templa Tonantis 

    sollicitisque velim vendere verba reis, 

plurimus Hispanas mittes mihi nauta metretas 

    et fiet vario sordidus aere sinus. 

at nunc conviva est comissatorque libellus 

    et tantum gratis pagina nostra placet. 

sed non et veteres contenti laude fuerunt, 

    cum minimum vati munus Alexis erat. 

‘belle’ inquis ‘dixit’: iuvat et laudabimus usque.’ 

dissimulas? facies me, puto, causidicum  (5.16) 

 

Admitindo a sua capacidade para escrever coisas sérias, Marcial prefere, no 

entanto, entregar-se às divertidas - delectantia -, por causa do lector amicus, que lê e recita 

os seus poemas por toda a Roma. E assim sendo torna-se o leitor/ouvinte num dos 

principais responsáveis (senão mesmo no principal) pela reacção do epigramista a géneros 

que, afastados da realidade quotidiana, não agradavam pela sua densa e enfadonha 

extensão. Contudo, ainda que nos três primeiros versos a declaração de Marcial pareça 

querer evidenciar a satisfação que a preferência do leitor lhe concede, já que, 

provavelmente, lhe permitirá obter o valor e o reconhecimento que nem os Mecenas nem 

os cânones literários lhe concederam, a adversativa sed anuncia o seu descontentamento 

em relação a tal manifestação de carinho, já que esta não lhe permite receber qualquer 

                                                                                                                                                                        
Pois, conforme atesta Marcial diante das condições, gostos e apelos reais do seu tempo, só o género 
epigramista se mostra conforme à realidade (cf. 5.16).  
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espécie de “géneros”265 ou encher os bolsos com moedas de ouro. Pois para que tal 

acontecesse teria de se entregar a outra profissão, nomeadamente à de advogado, e 

defender os cofres do estado ou vender as suas palavras a réus desesperados. E o seu 

descontentamento volta a ser reforçado através da conjunção adversativa at, mas agora de 

uma forma ainda mais directa: at nunc conviva est comissatorque libellus / et tantum 

gratis pagina nostra placet. Entendido como um simples conviva e animador, pela 

companhia e prazer que, com certeza, provocará no leitor, apenas agrada de graça. Ainda 

que a presença do advérbio de tempo nunc possa incutir alguma esperança ao poeta e fazer 

adivinhar que isto será apenas por agora, a verdade é que o pedido de Marcial, para que 

lhe seja concedido pelo menos aquilo que era considerado um presente menor para os 

poetas: um Alexis266, e o remate do epigrama, com a declaração: facies me, puto, 

causidicum, não deixam muitas esperanças, a não ser que se torne num advogado. Pois se 

assim não for, continuará a ser lido e louvado, é certo, mas nunca conseguirá qualquer tipo 

de reconhecimento material, como o de certas actividades em Roma. Desta forma, o 

epigrama que começara por ser uma simples justificação da sua escolha literária tornou-se 

numa crítica amargurada à falta de reconhecimento que a sua actividade tem em Roma, 

contrariamente a outras, como seja a de advogado, citarista, dançarino, gladiador ou auriga. 

Todas elas capazes de arrecadarem grandes favores monetários.  

Também Juvenal sugere que apenas pode haver lugar para o talento quando o poeta 

se atormenta somente com o poema que escreve e é, por conseguinte, conduzido apenas 

pelos senhores de Cirra (Apolo) e de Nisa (Baco), sem admitir uma segunda 

preocupação267. E o satírico acrescenta: 

nam si Vergilio puer et tolerabile desset 

hospitium, caderent omnes a crinibus hydri, 

surda nihil gemeret grave bucina.  

(…)  

                                                        
265 As metretae começaram por ser medidas de líquidos e depois passaram a designar grandes recipientes 
para transporte de vinho ou azeite. Segundo Marcial esta era uma forma de pagamento aos advogados.   
266 cf. 5.16.12. 

Além do louvor recebido por parte do leitor, Marcial não deixa de reconhecer os privilégios 
concedidos por Tito e Domiciano, de exibir o seu título honorífico de tribunus militum e até mesmo de 
admitir ter um grande número de escravos para o servir (cf. 3.95). Contudo, diante dos reiterados queixumes 
e pedidos que vai fazendo, ou apenas sugerindo, ao logo da sua obra, não terão sido os favores que recebera 
suficientes para poder gozar de uma vida privada das obrigações sociais e inteiramente dedicada à actividade 
poética. 
267 cf. S. 7. 63-65. 
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non habet infelix Numitor quod mittat amico, 

Quintillae quod donet habet, nec defuit illi 

unde emeret multa pascendum carne leonem 

iam domitum; constat leviori belua sumptu 

nimirum et capiunt plus intestina poetae.  (S. 7.69-71, 74-78). 

 

Na ordem inversa ao que Marcial anunciara: que escreveria ‘coisas grandes’, caso 

tivesse o tempo, o Mecenas ou o puer inspirador de Virgílio, Juvenal declara que a 

trombeta deste ilustre poeta se emudeceria e não daria notas graves caso lhe tivesse faltado 

o puer e o hospitium, ou seja, a inspiração e o repouso necessários. Além disso, Juvenal 

também admite a falta de reconhecimento material dada aos poetas, ironizando o facto de, 

em Roma, um animal selvagem pressupor menos gastos, do que os intestina poetae, uma 

vez que o bicho é alimentado com muita carne. A imagem contrastante do animal domado 

(a sugerir um valor ainda mais elevado), que fora comprado e alimentado com muita carne, 

com a pequenez insignificante do intestino do poeta, lugar onde, provavelmente, já só 

caberão os excrementos resultantes da comida, confere a este último um valor 

demasiadamente exíguo. Sobretudo porque, ainda que possa gozar de uma glória 

semelhante à de Virgílio, não terá mais nada a não ser essa mesma glória: 

   Contentus fama iaceat Lucanus in hortis 

marmoreis, et Serrano tenuique Saleio   

gloria quantalibet quid erit, si gloria tantum est? (S. 7. 79-81) 

 

O passo de Juvenal prossegue com a referência a autores como Estácio, que, embora sejam 

ouvidos e aplaudidos, se viram obrigados a vender algumas obras, para não passarem 

fome268, mas também aos historiadores que recebem recompensas pouco adequadas269 e 

ainda a alguns advogados, embora apenas aqueles que não vestirem púrpura para atrair 

clientes e que, por isso, recebem um miserável pagamento em géneros270. Já que para os 

outros, os que conseguem evidenciar uma rica condição económica, ou seja, impor-se pelas 

aparências, Roma não põe limite aos gastos: 

                            purpura vendit 

                                                        
268 cf. S. 7.82-87. 
269 cf. S. 7. 98-105. 
270 cf. S. 7.119-123. 
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causidicum, vendunt amethystina; convenit illi 

sed finem inpensae non servat prodiga Roma. (S. 7. 135-137) 

 

Ainda que ambos os poetas sugiram a necessidade de condições favoráveis na escolha de 

determinados géneros literários ou até mesmo na simples entrega à actividade de poeta, em 

relação a outras actividades, Juvenal aproveita a temática para evidenciar o valor que o 

dinheiro, quase divinizado pelos cidadãos romanos, adquire na sociedade imperial e 

particularmente no reconhecimento social alcançado através dele. E por isso, depois de ter 

ainda discutido a situação dos rhetores, obrigados a recorrer aos tribunais para receberem 

os seus pagamentos271, sintetiza a real justificação para o alcance de reconhecimento de 

qualquer pessoa em Roma, na seguinte afirmação: 

 si Fortuna volet, fies de rhetore consul; 

 si volet haec eadem, fiet de consule rhetor. (S. 7. 197-198) 

 

Juvenal não perde nenhuma oportunidade para pôr em evidência aquilo que 

considera serem as principais causas da falta de valores e da degradação da sociedade e, 

por isso, acrescenta à falta de condições económicas dada aos poetas o facto de a Fortuna 

apenas bafejar alguns. E entre estes não poderão estar, com certeza, todos aqueles que, 

como ele ou Marcial, não quiserem pactuar com a falsidade dominante, nem tão-pouco 

entregar-se a assuntos fantasiosos e desadequados à realidade. E assim se compreende que 

a justificação da entrega de Marcial e Juvenal a géneros considerados menores pela 

tradição não se devia apenas à falta de capacidade, argumento habitual da recusatio, mas 

sobretudo, à necessidade de representar a realidade em si, mesmo que isso implique a falta 

de recompensas e signifique apenas o louvor do poeta, no caso de Marcial, ou a 

cumplicidade do leitor, como acontece em Juvenal.  

 

 

Em suma, inteiramente afastados dos géneros que o cânone literário considerou 

serem os mais elevados, os poetas demarcam-se ainda da tradição que os antecede pela 

forma como garantiram a autoridade da escolha poética que fizeram, pois, num tempo onde 

as circunstâncias político-sociais e culturais condicionam o aparecimento de uma literatura 

                                                        
271 cf. S. 7. 139-185. 
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cada vez mais realista e engagée, mas onde a pluralidade de gostos, algumas vezes 

aparentemente contraditórios, e o próprio poder censurador exige cuidados no tratamento 

da matéria, verificou-se que em Marcial e Juvenal há razões que acrescem às apresentadas 

por todos aqueles que tiveram de justificar a escolha de um género considerado pelos 

cânones literários como menor. E estas advêm, sobretudo, do propósito que ambos têm de 

estabelecer uma comunicação eficaz com a sua audiência, e que torna fundamental que o 

leitor/ouvinte se torne cúmplice da sua escolha, assim como das próprias directrizes 

poéticas que as obras possam tomar. o que os levou a desenvolver uma espécie de 

“Cúmplice recusatio” onde o leitor e a realidade se tornaram cúmplices da escolha dos 

poetas, quer porque a motivaram, quer porque se viram na obrigação de partilharem da voz 

indignada do poeta. Além disso, diante de um tempo em que o divertimento fútil parece 

constituir a única, ou pelo menos a mais comum, forma de ultrapassar os problemas sócio-

políticos que subsistem na época imperial, a Marcial interessará agradar ao público e 

oferecer-lhe o que ele de facto mais deseja, enquanto a Juvenal, colocar um travão à 

banalidade, mediocridade e sobretudo à corrupção degradante a que se entregam quase 

todos os Romanos. Orientados por propósitos diferentes, assim se compreende que os 

poetas escolham entre os géneros realistas que têm ao seu dispor aqueles que melhor se 

adequam à sua intenção, pois ainda que a hierarquia canónica dos géneros literários tenda a 

considerar o epigrama e a sátira como “menores”272, a verdade é que bastante mais rica e 

preciosa é a matéria representada nos seus versos, porque mais repleta de humanidade. 

Além disso, quem desejaria querer entregar-se aos temas fantasiosos e míticos das 

epopeias, ou aos assuntos horripilantes e funestos da tragédia, quando se pode tomar por 

matérias figuras tão ridículas na essência e grandiosas na aparência, como as de Marcial, 

ou mulheres tão infames, capazes mesmo de ultrapassar as heroínas da poesia mítica e 

trágica, como as de Juvenal?273 

 

  

                                                        
272 Os géneros que faziam a representação directa da vida quotidiana, nos seus aspectos mais comuns e 
humildes, tendiam a ser vistos na hierarquia canónica dos géneros literários como “menores”, pois o uso de 
uma linguagem de uso corrente, conferindo-lhes um carácter realístico e algumas vezes cómico, afastava-os 
da solenidade de géneros considerados “maiores”, como seja a épica ou a tragédia. 
273 cf. S. 6. 634-661. Uma das razões que poderá ser apontada para a escolha do género satírico, por parte de 
Juvenal, será o facto de a realidade infame das mulheres do séc. I d.C. superar a matéria dos géneros 
considerados “maiores”. No entanto, este é apenas mais um factor que se insere no grande número de vícios 
que dominam a sociedade e que, despertando a ira e a indignação de Juvenal, o impelem a escrever sátiras.  
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2.2. A representação do Homo na defesa do género escolhido 

Acrescentando ao topos da recusatio aquilo que designámos de “Cúmplice 

recusatio”, e que, em nosso entender, garante a autoridade da escolha que os poetas 

fizeram, considera-se ser a representação do homo, na sua maneira de ser, estar e conviver, 

o que, efectivamente, melhor distingue e caracteriza o realismo engagé de Marcial e 

Juvenal. Sendo certo que a representação do Homem não constitui uma inovação em 

relação aos poetas precedentes, o que, verdadeiramente, torna distinto o tratamento do 

homo na obra dos nossos autores é o facto de esta figuração não tomar uma aparência 

nominalmente individualizada, como anteriormente terá acontecido, nem tão-pouco de se 

tratar de um herói historicamente reconhecido, como era habitual nos géneros em voga.  

Marcial reconhece que a sinceridade brejeira das suas palavras revela afinidades 

com a poética de Catulo, Marso, Pedão ou Getúlico274, contudo, garante não abusar dos 

nomes verdadeiros, como fizeram os antigos, de modo a salvaguardar o respeito por todos, 

mesmo os mais humildes275. E se alguma censura se puder descobrir por entre os seus 

versos, essa será tão inofensiva quanto aquela que possuíam os primitivos carmina 

triumphalia e que era permitida pelo próprio censor imperial: innocuos censura potest 

permittere lusus (1.4.7). 

Também Juvenal, ainda que se proponha seguir pelos mesmos caminhos por onde o 

magnus Auruncae alumnus guiou os seus cavalos, ou seja, seguir o estilo arrojado e ousado 

de Lucílio276, não pretende que os alvos da sua escrita sejam denominados inimigos 

pessoais ou políticos, pois enterradas estão já as cinzas daqueles que constituirão a matéria 

dos seus versos277. Além disso, tomando os vícios que se instalam na corrupta Roma como 

a matéria fundamental da sua escrita, o satírico discorrerá por um campo que, longe de se 

confinar a uma realidade individual, alcança uma dimensão universal, já que os vícios 

abordados bem podem fazer parte de todos os tempos e sociedades. 

                                                        
274 cf. 1 pref. 12-13. Os nomes evocados, autores dos séculos I a.C e I d.C, embora não tenham cultivado 
apenas o epigrama, terão sido mestres de Marcial. 
275 cf. 1. pref. 3-5. 
276 cf. S. 1. 19-21. 
277 cf. S. 1. 170-171. 
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Evitando-se desta forma a possível censura e retaliação por parte do poder político, 

aos poetas rege-os o propósito de representarem a vida quotidiana de uma figura que é 

intencionalmente apresentada como homo e não como vir Romanus278: 

hominem pagina nostra sapit (10.4.10)  

 

quidquid agunt homines, votum timor, ira, voluptas  

gaudia, discursus, nostri farrago libelli est. (S. 1.85-86) 

 

O que, em nosso entender, significa que o objecto da análise não deverá ser circunscrito a 

um tempo histórico específico, nem tão-pouco a uma restrita categoria social, mas 

estender-se a uma realidade humana muito mais genérica. Desta forma as palavras dos 

poetas conseguem alcançar um efeito bem mais certeiro e eficaz sobre a sociedade romana, 

contrariamente àquele que poderia ter sido conseguido se tivessem em causa apenas 

pessoas individualizadas ou cidadãos romanos em concreto.   

Bem longe dos heróicos e mitológicos protagonistas das grandiosas narrações da 

épica ou da tragédia, mas também diferente da caricatural e tipificada personagem plautina, 

o homo de Marcial e Juvenal tem uma vida própria, exposta pelos poetas através de um 

realismo mais indignado e comprometido com a função moral da poesia, no caso de 

Juvenal, ou maliciosamente mais trocista e atento à ridícula baixeza dos hábitos e costumes 

dos Homens, no caso de Marcial. E isto porque, enquanto a vida do homo interessa ao 

epigramista fundamentalmente pelo resultado caricaturalmente cómico que os seus 

comportamentos alcançam no indivíduo em si, a Juvenal é essencialmente pela 

responsabilidade que os vícios desse mesmo homo alcançam na estrutura sócio-cultural e 

moral da sociedade, mais do que propriamente na sua vida quotidiana. Nesta perspectiva, 

fixa-se Marcial sobre o Homem em si, na sua maneira de agir, pensar e, sobretudo de se 

exibir, enquanto Juvenal, sobre as causas que determinam a postura desse mesmo Homem.  

Comum aos dois autores é, porém, o facto de os Homens não valerem apenas 

enquanto indivíduos historicamente identificados, reduzidos à condição de “peças 

interpretativas” da realidade sócio-cultural do tempo em que se inserem, mas de valerem 

como agentes responsáveis pela mudança de uma realidade que já não se identifica com a 

bélica grandiosidade do passado, mas tão-só com a contraditória riqueza da humanidade. 
                                                        
278 cf. GAFFIOT (1934) 751 (homo, inis) e 1680-1681 (vir, viri: 1 homme [opposé à femme]; 2 homme [dans 
la plenitude du terme, distinct de homo, être humain, homme en général, v. homo]. 
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Mudada a realidade social, impõe-se que se mude também a realidade literária, pelo que 

deixa de fazer sentido que os poetas cultivem géneros que, pelo estilo, pelo tom e pela 

fastidiosa prolixidade, mas também pela matéria, não encontrem correspondência na real 

condição do homo. 

Tomado como “slogan”, o homo consegue dar sabor à pagina de Marcial e farrago 

à de Juvenal, mas simultaneamente ser a própria imagem daquele que assiste, incomodado 

ou agradado, ao espectáculo realístico que ele próprio inspirou e protagonizou.   

   

 

 

 2.2.1. Marcial: … hominem pagina nostra sapit (10.4.10)  

 Ainda que modestamente Marcial afirme ser suficiente o prazer que os seus versos 

lhe concedem279, na verdade, o que deseja é ser amado, louvado, conhecido por toda a 

Roma, levado por todos no regaço ou nas mãos280, e, se possível, alcançar algum proveito 

material281.   

O poeta não pretende, todavia, alcançar o reconhecimento do leitor/ouvinte com 

matérias similares às das enfadonhas recitationes, que a todos causam a mesma sensação e 

a todos deleitam da mesma forma. Ao poeta agradam, sobretudo, aqueles versos que 

conseguem provocar reacções diferentes no público, como corar, empalidecer, pasmar, 

bocejar ou até mesmo odiar: 

Laudat, amat, cantat nostros mea Roma libellos, 

    meque sinus omnes, me manus omnis habet. 

ecce rubet quidam, pallet, stupet, oscilat, odit. 

    hoc volo: nunc nobis carmina nostra placent.  (6.60(61)) 

 

Manifestando o seu desejo por um público que seja capaz de reagir 

diferenciadamente à matéria exposta, sentindo-se mais ou menos incomodado ou agradado, 

Marcial acaba por reconhecer as potencialidades do seu texto é capaz de suportar e, por 

conseguinte, a pluralidade de reacções e de interpretações que este pode originar. Não 

                                                        
279 cf. 5.15.5.  
280 cf. 6.60(61)1-2. 
281Apesar de reclamar fama e louvores, o poeta não deixa de, com pouca ou nenhuma modéstia, reconhecer o 
apreço que a sua obra poética já conseguiu alcançar (cf. 8.61.3-5). 
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obstante a declarada intenção propagandística dos seus livros, já que deseja que todos os 

regaços e mãos os levem, ou seja, os comprem, a verdade é que a diversidade de reacções 

só se torna possível porque o poeta tomou por matéria o fervilhar de uma Urbe, com toda a 

variedade de figuras e situações que a compõem. Mas também porque os seus versos são 

um misto de ridicularização jocosa e de crítica mordaz, onde, muitas vezes, por detrás de 

uma gargalhada inofensiva, se faz corar de vergonha aquele que supostamente não 

pretendia ser criticado. 

Desta forma, sem que os seus poemas visem pessoas concretas e nominalmente 

identificáveis, mas apenas os vícios que estas representam, Marcial permitirá aos Homens 

que reconheçam, na sua poesia, os seus costumes, sem, no entanto, se sentirem ofendidos 

ou directamente visados. Porém, não obstante a explícita, e várias vezes reiterada, intenção 

de não ofender, nem faltar ao respeito a ninguém, a verdade é que os próprios vícios e 

costumes expostos acabam por, certeiramente, atingir os visados, caso estes se reconheçam 

nos versos do poeta.  

Pois vejamos um exemplo disso mesmo: 

Percidi gaudes, percisus, Papyle, ploras. 

    cur, quae vis fieri, Papyle, facta doles? 

paenitet obscenae pruriginis? an magis illud 

    fles, quod percidi, Papyle, desieris? (4.48) 

 

Reconhecendo Marcial que as práticas sexuais de Pápilo lhe provocam 

simultaneamente o prazer e o choro, a apreensão deste paradoxo é alcançada por meio das 

respostas que o próprio visado deverá dar às sucessivas perguntas que vão sendo feitas, e 

que, a avaliar pela sugestão implícita na última pergunta, tudo leva a crer que não chora de 

arrependimento, mas antes por falta de parceiro sexual. Sem que as palavras de Marcial 

comportem qualquer crítica directa aos comportamentos sexuais de Pápilo, será a sugestão 

da resposta positiva que a própria personagem inevitavelmente dará que acaba por 

comportar o juízo de valor. E assim, picado pelo aguilhão que atirou contra si próprio, 

quando supostamente se viu obrigado a confirmar as suspeitas de Marcial, Pápilo 

reconheceu o seu gosto pela obscena prurigo. O que significa que não se pode sentir 

ofendido, argumentando que a sua conduta sexual foi censurada pelo poeta, uma vez que 

este nada afirmou a esse respeito.  
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 As situações em que é a própria vítima que reconhece os seus vícios e costumes e 

que lança contra si o aguilhão, apenas sugerido, são inúmeras. E esta é, de resto, uma 

realidade para a qual Marcial terá, embora de forma directa e ambígua, chamado a atenção 

logo nos primeiros versos que abrem o prefácio do seu livro 1:  

Spero me secutum in libellis meis tale temperamentum ut de illis queri non possit quisquis 

de se bene senserit, cum salva infimarum quoque personarum reverentia ludant.   

                                                                                                                              (1. pref. 1-4) 

 

 Marcial garante escrever com temperamentum e reverentia. Todavia, serão apenas 

aqueles que têm um bom conceito de si, ou seja, que têm consciência da sua comedida 

conduta de vida, que não se poderão queixar - ut de illis queri non possit quisquis de se 

bene senserit. -. A restrição imposta por Marcial sugere-nos, desde logo, uma advertência 

que deverá ser tida em conta na compreensão daquilo que eventualmente poderá ser 

considerado como ofensivamente crítico, já que aqueles que não terão motivo de queixa 

serão apenas os que não se reconhecem nos escritos de Marcial ou pelo menos nas 

situações expostas. Contudo, todos os outros, aqueles que poderão encontrar motivo de 

queixa, perderão também o direito de se sentirem ofendidos, quer porque os costumes 

representados são apenas o reflexo da sua própria conduta de vida, quer porque a 

habilidade poética de Marcial leva a que a última palavra de acusação seja sempre dita pela 

própria vítima ou, eventualmente, pelo leitor. Assim sendo, Marcial tem razão ao afirmar 

que os seus versos não têm a intenção de ofender ninguém, pois, na verdade, não será o 

poeta que intencionalmente executará a ofensa, mas antes os vícios e os costumes que, 

permitindo o reconhecimento de algumas figuras, se convertem em motivo de queixa, e, 

por consequente, em instrumentos da crítica.  

Estabelecendo Marcial uma ligação  entre o homo representado e o homo que 

chama sua à poesia que lê, através daquilo que pode ser designado de “reconhecimento”, 

assim se compreende de que forma é que a sua poesia consegue dicere de vittis (10.33.10) 

e permitir aos Homens cognoscere mores (10.4.11), sem, no entanto, ofender. E assim 

sendo, Marcial alcança a autoridade necessária para se distanciar da liberdade excessiva 

que caracterizava a poesia epigramática dos seus precedentes, pelo facto de os seus versos 

não terem uma intenção invectiva. E se eventualmente existe alguma hostilidade (e existe 

na verdade), essa está apenas implícita na escolha dos vocábulos, na forma como formula 
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as perguntas ou nos quadros ridiculamente caricatos que cria e nos quais as vítimas 

inegavelmente se reconhecem, o que significa que, embora tenha ficado garantida a sua 

defesa em relação a possíveis queixosos, pela instrumentalização dos vícios e costumes 

representados na sua poética, os seus gracejos, as suas insinuações e sobretudo a forma, 

subtilmente aguçada, como representa o homo, na sua relação consigo mesmo e com os 

outros, tornam-se tão eficazes quanto a tradição invectiva. A diferença está apenas no facto 

de o poeta saber manusear artisticamente a mordacidade e a crítica, de forma a conseguir 

expor e ridicularizar os vícios e os costumes de uma sociedade, sem, no entanto, prejudicar 

ou ofender directamente os homines visados. E assim sendo, ainda que a sua intenção seja 

a de não querer ofender ou faltar ao respeito, não deixa de denunciar a real e concreta 

representação da vida quotidiana dos Homens e, por conseguinte, de provocar a 

consciência do leitor282 ou pelo menos de suscitar nele diversas reacções e interpretações.  

  

 Contudo, se parece ter ficado bem justificado o incómodo e as queixas que alguns 

dos seus versos poderão provocar no leitor/ouvinte e que a própria legislação em vigor 

durante o principado pode alegar283, a verdade é que Marcial ainda tem de se defender do 

uso de uma excessiva liberdade de linguagem, que igualmente  poderá resultar num motivo 

de queixa por parte dos visados. Para se defender desta acusação bastará simplesmente 

evocar a exigência da tradição epigramática e o exemplo dos modelos precedentes284, nos 

quais se poderá também incluir o próprio poeta épico Lucano que incluiu nos seus escritos 

um verso libertino285. No entanto, Marcial acrescentou ainda a esta defesa o espírito dos 

primitivos carmina triumphalia286, o exemplo de um epigrama obsceno escrito por 

Augusto287, e sobretudo a realidade cultural do seu próprio público, a quem agradam as 

licenciosidades dos Ludi Florales e as exibições da bailarina Tímele, de Latino ou de 

                                                        
282 Sobre o estilo aguçado e satírico de Marcial muitos têm sido os estudos feitos. Por isso, destacamos 
apenas alguns dos que consideramos constituírem uma boa fonte de sistematização: MENDELL (1922) 1-
20); TERZAGHI (1944) 217-241; LAURENS (1989) 215-256; SALANITRO (1991) 1-25 ou SULLIVAN 
(1991) 237-252. 
283 Desde o ano 81 a.C., sob Sula, que estava em vigor a lex Cornelia de iniuriis.  
284 cf. 1. pref. 10-14. 
285 cf. 10.64. 
286 cf. 1.4. 
287 cf. 11.20. 



Capítulo 2 | Apologia pro opere suo 

 108 

Panículo. E a que nem mesmo o austero Catão288, o imperador Domiciano289 e a mulher 

casta290 ficam indiferentes. 

Exemplo da total adesão à tradição literária romana e aos gostos do vasto público, a 

linguagem de Marcial apenas cultiva a simplicitas, ou seja, a que melhor se coaduna com 

os géneros que pretendem ser a representação do homo, na sua maneira de ser, de estar e de 

conviver em sociedade, como é o caso do epigrama, mas também do mimo, na 

representação teatral, e com o qual Marcial claramente se identifica, quando, no prefácio 

do seu primeiro livro, identifica a sua obra como theatrum e assume serem os seus 

epigramas para aqueles que têm por hábito assistir aos jogos florais: … epigrammata illis / 

scribuntur qui solent spectare Florales (1. pref. 16-17). 

 Admite, na verdade, que existe licenciosidade na sua página291, que a língua que 

usa é mala lingua (2. pref. 6-7), que lascivas são particularmente algumas partes dos seus 

livros292, e, com exagero, afiança mesmo que nenhuma das suas páginas está isenta de 

obscenidade293. Reconhece também que as suas palavras contêm uma mica salis ou uma 

gutta amari fellis (7.25.3-4). Contudo, não obstante este reconhecimento, justifica o uso 

desta linguagem pela necessidade de tornar mais agradável a realidade representada, da 

mesma forma que se torna necessário temperar a comida oferecida: 

 nec cibus ipse iuvat  morsu fraudatus aceti, 

     nec grata est facies cui gelasinus abest. 

 infanti melimela dato fatuasque mariscas: 

     nam mihi, quae novit pungere, Chia sapit. (7.25.5-8) 

 

E para quem eventualmente possa duvidar das razões de Marcial, este justifica-se com o 

próprio conselho dado pela sua musa Talia:  

‘at tu Romano lepidos sale tinge libellos:  

    agnoscat mores vita legatque suos’. (8.3.19-20) 
                                                        
288 cf. 1. pref. 16-24. Ainda que se ponha a hipótese de este estar a assistir aos Florais apenas com o propósito 
de encontrar motivos para exibir a sua indignação, a verdade é que também estava lá como todos os outros. 
289 cf. 1.4. 5-6.  
290 cf. 3.86.3. As figuras que se distinguem entre o público romano, pela sua condição austera, censuradora ou 
casta, atestam o apreço que a representação dos mimos tinha em Roma e justificam a necessidade de Marcial 
querer evidenciar a afinidade existente entre os seus versos e estes, pois estará assim garantida a defesa da 
licenciosidade da sua linguagem e o apreço, ou pelo menos a adesão, do público à leitura dos seus versos.  
291 cf. 1.4.8. 
292 cf. 3.68. 
293 cf. 3.69.4. É evidente que se trata de um exagero por parte de Marcial, pois a sua afirmação aplica-se 
particularmente a esta parte do livro. 
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A imagem da comida parece-nos efectivamente atestar muito bem o propósito 

poético de Marcial, sobretudo se pensarmos ser possível fazer deliciosos petiscos a partir 

de insectos ou animais que, caso fossem comidos ao natural, não só se tornariam insípidos, 

como até mesmo repelentes. Ora será exactamente isto que pretende Marcial: servir, aos 

Romanos, degradantes e mesquinhas misérias, cozinhadas com um delicioso paladar, ou 

melhor, com um paladar que terá mais de picante, como sugere a preferência de Marcial 

pelos figos de Quios, e de salgado (sal), como aconselha a Musa, do que doçura, até 

porque, conforme sugere o conselho desta, será este tempero que permitirá à vida, ou seja, 

aos Homens, reconhecer, na leitura de tais versos, os seus costumes, o que, em nosso 

entender, confirma a ideia de que ninguém se poderá sentir ofendido com a linguagem 

aguçada de Marcial, a partir do momento que se identifique, ou pelo menos se reconheça 

nas situações expostas.   

Mas a defesa de Marcial vai ainda mais longe, trazendo à memória do seu leitor a 

lei atribuída aos versos brejeiros: 

lex haec carminibus data est iocosis,  

ne possint, nisi pruriant, iuvare. (1.35.10-11) 

 

A referência à excitação que este tipo de poesia deve ser capaz de desencadear, 

justifica assim o carácter obsceno da sua linguagem, a qual não será mais do que chamar as 

coisas pelos seus nomes próprios, sem recorrer a qualquer tipo de eufemismos ou imagens 

mais subtis. Além disso, privar os seus versos deste tipo de linguagem seria o mesmo que 

torná-los tão absurdamente incongruentes como: querer o marido dar prazer à sua esposa 

sem membro294; querer-se descrever as lascivas intimidades de uma alcova sem se usar 

lascivas palavras; vestir-se quem se deseja ver despida; autorizar-se o uso de uma stola a 

uma prostituta ou, bem pior do que tudo isto, privar Priapo, o deus da fertilidade, do seu 

fértil membro: 

                 … sed hi libelli,  

tamquam coniugibus suis mariti, 

non possunt sine mentula placere. 

                                                        
294 A importância que a presença da mentula adquire para a mulher, assim como a impossibilidade de o 
marido conceder prazer sem a presença do órgão genital, deve ser entendida na perspectiva da crítica que 
habitualmente Marcial faz à libido da mulher, mas também no contexto daquilo que se poderia designar de 
“virilidade falocêntrica” e que caracteriza a mentalidade sexual romana, pelo menos a atestar pela obra de 
Marcial, e também de Juvenal. 
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quid si me iubeas thalassionem 

verbis dicere non thalassionis ? 

quis Floralia vestit et stolatum 

permittit meretricibus pudorem? 

(…)  

gallo turpius est nihil Priapo.  (1.35.3-9, 15)  

 

Esta enumeração de comparações, a sugerir-nos a evocação do poder mágico dos 

primitivos rituais de fertilidade, acaba por associar a licenciosidade dos seus versos aos 

rituais de fertilidade e aos seus propósitos apotropaicos. O que não nos causa estranheza, 

uma vez que Marcial, noutras passagens, terá evocado os inofensivos versos fesceninos, 

destinados a louvar o triunfo do Imperador, na defesa dos seus versos, assumindo que estes 

são para os que gostam de assistir aos Ludi Florales, e até mesmo evocando o espírito dos 

Saturnalia, apresentando os seus versos como Saturnalicii295. Assim sendo, admitindo a 

similitude entre a poesia de Marcial e os rituais de fertilidade, é lícito considerar que a sua 

obscenidade tenha uma “positive social function”, e que a sua obra, graças ao tratamento 

de específicas particularidades (quase sempre referentes a práticas sexuais ou ao desejo 

libidinoso de algumas personagens), consiga servir a “magical and apotropaic function”296. 

Isto pressupõe um recuo ao primitivo espírito romano e um reencontro com aquilo que, na 

nossa perspectiva, terá estado na base desse mesmo espírito, a festivitas e a dicacitas, e a 

partir dos quais se delinearam o espírito burlesco e o espírito satírico, o que de facto se 

torna importante, porque permite a defesa do carácter inofensivo do espírito inerente aos 

seus versos, mas também sugere a intenção satírica e moralizadora das suas palavras, ou 

pelo menos o seu desejo de expor ao ridículo no sentido de uma possível reflexão por parte 

dos visados e dos leitores.  

Contudo, mesmo que não exista na linguagem obscena de Marcial qualquer 

“positive social function”, e que o seu propósito seja apenas o de defesa da sua linguagem 

                                                        
295 cf. 11.2.5 e 11.15.12.  
296 cf. SULLIVAN (1991) 67: “Obscenity is out of place in the presence of the sacrosanctity of the emperor, 
but it is traditional, and even expected, in the writing of epigram, just as it is appropriate in mime and 
hymeneal song, and in the lewd Fescennine jesting of the triumph (1.4.3-4), where it serves also as 
aprotropaic magic. This obscenity element is an appropriate therefore to Martial’s poetry as the phallus or 
mentula is to Priapus, whose cult, both for fertility and apotropaic purposes, demand such sanctified 
indecency. Martial’s obscenity has a positive social function, since there are proper occasions when moral 
and social norms are reversed for religions and other reason.”.  
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licenciosa, para que esta não seja confundida com ditos simplórios, sórdido dente ou 

infames injúrias de uma língua apropriada a um charlatão297, já que isso constituiria motivo 

de ofensa para o Homo, é necessário ter-se em conta o contexto específico em que os 

vocábulos obscenos são mais usados, e, no decorrer deste trabalho, verificaremos que estes 

são sobretudo empregues no contexto de invectiva contra as práticas sexuais que divergem 

daquilo que pode ser aceite como norma, ou seja, daquilo que constitui um insulto à 

virilidade e masculinidade romana. Neste sentido, de novo se retoma a importância do falo 

enquanto amuleto, nos primitivos rituais religiosos, e a presença da mentula na estátua do 

deus da fertilidade,  agora no sentido de se criticar a vulgaridade a que os Romanos 

votaram a sua sexualidade298.  

 Além disso, se pensarmos que Priapo é o deus capaz de propiciar a fertilidade, mas 

também de espantar as aves e os ladrões dos jardins onde está colocado, é lícito afirmar 

que o uso de termos obscenos alcança uma função similar à do deus. Pois assim como o 

deus consegue espantar aves e ladrões, também as palavras de Marcial espantarão a 

hipocrisia de todos os que ousarem criticar ou plagiar a sua poesia, assim como ferirá e 

picará os que pensam que a depravação exposta apenas é motivo de riso e de chacota para 

os outros. E assim, da mesma forma que Priapo propicia a fertilidade, também os versos de 

Marcial incitarão a consciência social dos seus leitores e, por conseguinte, despertarão na 

sua mente a noção do certo e do errado, ou pelo menos do ridículo. 

 Contudo, à comparação com o deus Priapo, pensamos que ainda se poderá 

acrescentar uma última interpretação: privar os versos de Marcial da lasciva verborum 

veritas, para além de significar um desrespeito para com as exigências estilísticas do 

género epigramático, e de não atrair a atenção dos que estavam habituados à licenciosidade 

dos primitivos rituais e dos espectáculos teatrais, como o mimo, seria o mesmo que 

emudecer a matéria poética. Se não mesmo tornar vegetativo um assunto que se pretende 

ser a representação da vida quotidiana, com todos os sentimentos, costumes e relações que 

a vivência humana implica, o que não permitiria aos Homens conhecer os seus costumes, 

nem a página de Marcial ter sabor a Homo, já que os comportamentos sexuais fazem parte 
                                                        
297 cf. 10.3.1-2: vernaculorum dicta, sordidum dentem, / et foeda linguae proba circulatricis… 
298 Quando se comenta o papel que a linguagem obscena assume na poética de Marcial, não se pode 
negligenciar, de forma alguma, os sugestivos grafitti que ornamentavam os muros pompeios, e que, privados 
de qualquer crítica acérrima, eram entendidos como formas de arte, embora menos elegante e mais explícita 
do que a literatura. O que significa que também assim poderá, e deverá, ser entendido o uso de vocábulos 
obscenos em Marcial: uma arte capaz de conter uma fina e irónica crítica à vulgaridade a que os Homens são 
capazes de votar a sua sexualidade.  
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da natureza humana e mais ainda no contexto histórico do séc. I d.C., um tempo 

habitualmente conhecido pelos seus excessos e prazeres. 

 

Mas a necessidade de fazer a representação do homo e de a colocar ao serviço do 

conhecimento, ou reconhecimento, de todos os que lêem a sua poesia terá também 

justificado o afastamento de Marcial em relação a determinados cânones literários, como 

seja a brevitas, ditada pela tradição epigramática, ou o cânone estético da aequalitas, como 

impunha o retorno do classicismo tradicional na época flávia.  

 Sendo certo que a brevitas terá sido apenas muito pontualmente afastada por 

Marcial, a verdade é que os poucos epigramas longos da sua obra, para além de serem 

legitimados pelo facto de as críticas advirem de invejosos plagiadores299, foram 

justificados pelo poeta com a necessidade de este não pretender fazer dos seus versos 

simples mattea ‘acepipes’, mas antes panis capaz de saciar300. Relativizando Marcial, com 

esta comparação, aquilo que pode ser tomado por breve ou longo, o poeta remete a 

dimensão do poema para a natureza do conteúdo. E, de novo, a metáfora da comida surge 

associada aos seus versos, como algo que permite alimentar os Homens, e, por 

conseguinte, dar-lhe os ‘alimentos’ (conhecimentos) necessários para que possam apreciar 

e ajuizar melhor sobre aquilo que lhe está a ser exposto. Desta forma, os seus versos 

representam a rica diversidade da realidade quotidiana, povoada de uma panóplia de 

situações e figuras que, permitindo ao leitor conhecer os seus costumes, ultrapassam o puro 

entretenimento e alcançam um fim utilitário. Ou, parafraseando a comparação usada por 

Marcial, não servem de aperitivo, mas antes de alimento substancialmente nutritivo. O que 

nos leva a perceber a razão pela qual não podem ser considerados longos os poemas que 

nada têm para cortar301, pois afinal, tudo faz parte da vida e dos costumes dos Homens, 

                                                        
299 A crítica que os seus poemas mais longos mereceram foi desde logo desvalorizada pelo facto de ser 
emitida por maus poetas invejosos, como Velox (cf. 1.110) ou Coscónio (cf. 2.77). Em relação ao primeiro, a 
própria escolha do nome Velox ‘rápido’, ‘veloz’ terá constituído uma crítica velada a quem deseja ser 
demasiadamente rápido, ao ponto de acabar por não fazer nada bem feito. Quanto a Coscónio, tão 
deselegante e privado de sentido quanto os versos que escreve, será com certeza o nome atribuído a este 
crítico plagiador.  

Além disso, ainda que os poemas extensos não fizessem parte dos cânones do epigrama, a repetição 
e o jogo de palavras criado em torno das formas verbais solet e licet, no epigrama 6.65, mostram que Marcial 
se sente no direito de aplicar regras próprias aos seus epigramas. 
300 cf. 10.59. Esta passagem será retomada mais à frente, a propósito do paladar dos leitores e da influência 
que este tivera nas escolhas do poeta. Por agora, a sua referência serve apenas para justificar o facto de 
Marcial nem sempre respeitar o preceito da brevitas.  
301 cf. 7.77.7. 
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mesmo aquilo que, aparentemente, possa parecer insignificante e frívolo. Além disso, 

quantas vezes não terá sido precisamente a trivialidade dos comportamentos humanos a 

real causa de denúncia dos seus vícios e valores?302 

 

 Quanto à crítica que é feita a Marcial relativamente ao incumprimento do princípio 

estético do liber aequalis, este responde que o seu cumprimento significaria fazer um liber 

malus303. Escrever dois livros, ou apenas dois versos iguais seria não só alhear-se da 

variatio, mas acima de tudo deixar de tomar o homo como matéria poética e padronizar 

uma realidade que se apresenta abundantemente diversificada. Confessando Marcial que 

librum scribere difficile est304, deixa bem claro que, mesmo quando alguns dos seus livros 

parecem ser aequales, pela temática presente, sempre o tom e a qualidade será 

inaequalis305. Até porque, acrescentaríamos nós, não há dois Homens iguais, por mais 

parecidos que possam ser.   

 

Ciente das críticas que podem ser feitas à sua poesia, mas suficientemente convicto 

das razões que o levaram a afastar-se do insanus syrma306 e a não se identificar na 

plenitude com a tradição do género escolhido, a singela avena de Marcial consegue vencer 

a tuba da poesia épica, conforme atesta a própria musa Talia307. Pela singularidade e pelo 

valor artístico que a sua poética foi capaz de alcançar, é certo, mas sobretudo porque a 

matéria que canta é feita de vida e não de barro inanimado, como a dos grandíloquos 

poetas: 

 nos facimus Bruti puerum, nos Langona vivum: 

 tu magnus luteum, Gaure, Giganta facis. (9.50.5-6)308 

                                                        
302 Tenha-se no entanto em conta que a oferta de epigramas mais longos ou mais breves permitirá também 
abarcar um público mais diversificado, e, por conseguinte, alcançar um maior reconhecimento. 
303 cf. 7.90.4.  
304 cf. 7.85.4. 
305 cf. 10.46. 
306 cf. 4.49.8.  
307 cf. 8.3.21-22: augusta cantare licet videaris avena, /dum tua multorum vincat avena tubas. 
308 cf. 9.50.3-4: …sed tu bis senis grandia libris / qui scribis Priami proelia, magnus homo es? 

Ainda que a expressão bis senis ...libris (v. 3) possa aludir a Estácio e à sua Tebaida, ou representar 
tão-só o número clássico do poema de imitação virgiliana, conforme atesta CITRONI (1968b) 296, nª25, 
parece-nos que Marcial quer essencialmente evidenciar a ridícula contradição que existe entre o peso físico 
de algumas obras grandíloquas e a pequenez e insignificância do seu conteúdo, pois nesta relação entre 
significado e significante, Marcial alcança vantagem: embora possa ter um ingenium pusillum (v. 1) e os seus 
poemas agradem apenas por serem breves (v. 2), a verdade é que a sua matéria é capaz de dar vida a estátuas 
notáveis (v. 5). 
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E, além disso, os seus livros conquistam o afecto do leitor, que não se limita a lê-lo, 

mas que os manuseia: 

‘ille ego sum... 

 quem non miraris sed, puto, lector, amas  

maiores maiora sonent: mihi parva locuto 

sufficit in vestras saepe redire manus. (9 pref.5-8)  

  

Com certeza porque a pequenez do assunto (parva), mais facilmente tolerada pela 

mente e suportada pelas mãos do que as matérias expostas nos pesados livros dos poetas 

grandíloquos, satisfaz melhor os interesses de um público, a quem agradam as sangrentas 

lutas das arenas e a ligeireza das lascivas representações teatrais, isentas de qualquer 

profundo e denso enredo.  

Se críticas existem à sua escrita, com certeza muitas para quem tão orgulhosamente 

reconhece uma fama inigualável, terá sido apenas porque Marcial não se limitou a reagir 

contra a realidade do seu tempo, nem tão-pouco a seguir fielmente as directrizes seguidas 

pela tradição epigramática, mas antes soube fazer uma obra humanamente discutível, ou 

seja, um espaço que, em nada semelhante aos vana ludibria dos já gastos e sem interesse 

temas mitológicos309, terá permitido a identificação do Homem e o conhecimento dos seus 

costumes, com toda a variedade e complexidade que possa implicar este reconhecimento 

individualmente colectivo.   

Capaz de dar resposta às mudanças literárias que urgem ser feitas num tempo de 

mudanças sociais e culturais, mas também capaz de satisfazer a diversidade, quase 

antagónica de gostos, que caracteriza a época flávia310, consideramos que terá sido, 

essencialmente, a representação do homo e o reconhecimento que essa mesma 

proporcionou a todos os homines que lêem e manuseiam a obra de Marcial que terá 

singularizado determinantemente a complexa variedade que assiste aos versos deste poeta.  

Além disso, não poderíamos deixar de frisar o facto de a matéria dos seus 

epigramas não ser apenas resultante da observação directa da realidade circundante, mas 

também das suas próprias vivências pessoais: da amizade sincera que trava com alguns, 

                                                        
309 cf. 10.4.7. 
310 cf. BARDON (1962) 746-747 considera que a falta de uniformidade de Marcial se enquadra no 
antagonismo que caracterizava a época flávia. 
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ainda que poucos amigos; das obrigações sociais que a sua condição de cliente lhe exige, e 

que quase sempre converge no desprezo pelos patronos avarentos; da necessária adulação 

que faz aos Imperadores e também da própria condição de homem dividido entre a sua 

terra natal, Hispânia, e a terra que lhe serve de inspiração. E isto porque estas vivências 

terão proporcionado à persona poetica um conhecimento mais rico e profundo da condição 

humana e contribuído para uma maior diversidade temática e formal, mas também uma 

maior sensibilidade e humanismo ao material social, histórico ou até mesmo literário sobre 

o qual assentou a sua obra. E desta forma, não será o realismo de Marcial pura 

representação do homo, mas antes a intelectualizada e sensível captação dos 

comportamentos, atitudes e vivências deste, nominalmente desconhecido, mas 

humanamente reconhecido.  

 Em suma, ainda que Marcial deixe para as recitationes e para os géneros maiores o 

privilégio de serem lidos com voz rouca por um qualquer tumidus magister311 e que o 

professor, na escola, não possa praelegere os seus versi parum severi312, estes conseguem, 

porém, ultrapassar a frivolidade das narrativas míticas e épicas e conter um ensinamento 

que supera os grandes exempla. Aliás como convém a um género realista como o 

epigrama, e que Marcial soube converter no género mais adequado à representação da 

experiência quotidiana do homo, enquanto figura concreta e quase palpável. 

 

 2.2.2. Juvenal:  … nostri farrago libelli est… (S. 1.86) 

Perante uma sociedade pouco habituada a reflectir sobre as condições reais em que 

vive, acostumada aos mais copiosos vícios e a gostos algo perversos (pelo menos na 

perspectiva do satírico), e até mesmo desenquadrados das urgentes mudanças pelas quais o 

Império tem de passar, Juvenal sente necessidade de esclarecer na sátira primeira, 

habitualmente classificada como sátira programática313, os motivos da sua escrita, e 

                                                        
311 cf. 8.3.15. 
312 cf. 1.35.1-2. 
313 Vários estudos consideraram a sátira 1 de Juvenal como uma sátira programática e neste sentido não só 
procuraram nela as linhas orientadoras das restantes sátiras como pontos de contacto com outras sátiras 
programáticas, nomeadamente as de Horácio e Pérsio. HELMBOLD (1951) 49, debruçando-se sobre The 
Structure of Juvenal I terá sido um dos primeiros a afirmar explicitamente que “…first of all, this program 
poem modeled in general on the somewhat similar pronouncements of Horace Sermones II.i and Persius I”-. 
Nesta perspectiva, seguiram-se outros estudos como o de KENNEY (1962) 29-40, ou mais tarde, os de 
FREDRICKSMEYER (1990) 792-800, cujo artigo se intitula “An observation on the programmatic satires of 
Juvenal, Horace and Persius”, ou de WEHRLE (1992), que se centra sobretudo sobre The satiric voice, 
program, form and meaning in Persius and Juvenal.  
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particularmente a razão pela qual escolhera um género literário que, afastado da realidade 

literária contemporânea e dos gostos fúteis do leitor, se tende a aproximar das necessidades 

da sociedade.  

Começando por descrever a situação real dos gostos literários e o visível desajuste 

entre a realidade e as matérias tratadas nas recitationes, Juvenal anuncia, de imediato, a 

causa que o motiva a escrever: não pode pactuar com as estéreis recitationes onde 

abundam as referências mitológicas, trágicas e épicas, inteiramente desajustadas da 

realidade e cujos poetas tendem a cair no esquecimento. E, por isso, manifesta o seu 

intento de seguir por outro caminho: 

                  … stulta est clementia, cum tot ubique 

 vatibus occurras, periturae parcere chartae. 

cur tamen hoc potius libeat decurrere campo 

per quem magnus equos Auruncae flexit alumnus,…  (S. 1. 17-20)  

 

Tendo em conta os versos que antecedem esta afirmação, verifica-se que os 

primeiros vinte versos desta sátira 1 são inteiramente dominados por um estilo que o 

estudioso Scott  terá denominado de “grand style”314, já que os seis primeiros versos são 

constituídos por indignadas perguntas de retórica, seguindo-se alusões mitológicas e o 

reconhecimento da própria familiarização do poeta com a arte declamatória, por causa da 

sua educação, e terminando-se com a referência a Lucílio, por meio de uma imagem 

épica315. Isto significa que aquilo que  Juvenal rejeita não é propriamente o estilo  oratório 

das recitationes, mas a esterilidade  dos exercícios de retórica, inteiramente isentos de 

conteúdo e,  por conseguinte, indiferentes à matéria real da  sociedade que  urge  ser  
                                                                                                                                                                        

Entre outros estudos igualmente importantes, embora mais especificos sobre a estrutura interna da 
sátira, destaca-se o de ANDERSON (1957) 197-254, que tive em conta a evolução e as mudanças que as 
restantes sátiras tiveram em relação aos propósitos ditados na sátira 1. Alguns autores prefiram ainda 
debruçar-se particularmente sobre determinados versos em específico, imagem ou nomes como: 
HERRMANN (1966) 258-264, que se centrou na figura de Cluviaenus; BALDWIN (1967) 304-312, que 
analisou os Cover-Names and Dead Vitims in Juvenal ou BERTMAN (1968) 265-266, que explorou 
particularmente o simbolismo de algumas expressões e vocábulos, nomeadamente ignis (cf. 1.35) ou ardeo 
(1.45 e 156), no sentido de evidenciar o carácter emocional e psicológico da matéria. 
314 A expressão usada por SCOTT (1927) constitui mesmo o título do seu estudo The grand Style in the 
satires of Juvenal, onde se aborda a abundância de perguntas de retórica, de frases exclamativas, de 
hipérboles, de repetições, de prosopopeias ou, entre outros recursos, de sententiae. Para uma visão genérica 
destes diferentes tipos de artifícios retóricos presentes pelo menos no primeiro livro de sátiras de Juvenal 
(Sátiras 1-5), consulte-se uma listagem elaborada na edição de BRAUND (1996) 24-29, que apresenta as 
principais passagens textuais onde tais artifícios predominam.  
315 E assim se compreende porque é que, conforme se afirma na edição de BRAUND (1996) 17, “indignation, 
rhetoric and epic are the keys to understanding the early Satires of Juvenal”. 
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tomada como matéria poética316. Até porque, as suas sátiras denunciam uma vasta 

influência da retórica e da declamatória do seu tempo, visível na escolha das matérias, na 

forma como estrutura as ideias, e, sobretudo, na apresentação das diversas matérias sob a 

forma de exempla ou ainda pelo recurso aos loci communes. Ainda que os primeiros, 

contrariamente ao que é habitual no discurso da oratória, sejam quase sempre exempla 

negativos, já que exemplificam os extremos da má conduta dos Homens e os segundos 

sejam apenas aqueles que melhor conseguem manifestar a luxúria, a crueldade e a 

decadência desses mesmos Homens e, por conseguinte, mais se adequam à manifestação 

da indignatio do satírico317.  

E assim se compreende que Juvenal anuncie nos versos supra citados um sublimado 

desejo de imortalidade e reconhecimento literários, pois afinal, o que na verdade ambiciona 

é elevar a realidade quotidiana da sociedade de Roma pelo uso de um estilo oratório 

eloquente, de forma a conciliar o realismo que caracteriza a matéria da sátira com a riqueza 

e a autoridade que o discurso oratório contém. E isto porque assim o exige a grandeza da 

depravação e dos vícios que assolam a sociedade imperial e particularmente a falta de 

valores manifestada nos comportamentos dos homines que constituem a matéria da sua 

obra. Com este propósito, torna-se compreensível que escolha seguir pelos mesmos 

caminhos por onde o magnus Auruncae alumnus guiou os seus cavalos, Lucílio, pois o 

modelo a seguir possui um estilo arrojado e ousado, suficientemente capaz de denunciar a 

realidade circundante sem qualquer receio. Além disso, a apresentação do seu modelo, por 

meio de uma laudatória metonímia épica, sugere-nos, de imediato, a intenção de Juvenal 

incutir ao género representado por Lucílio, a sátira, uma eloquência, digna de 

reconhecimento e de respeito por parte do leitor/ouvinte, pois a referência ao espectáculo 
                                                        
316 Segundo GÉRARD (1976) 61, para além de Juvenal “dénonce l’excès du formalisme dans la méthode et 
le ridicule des sujets…”, aquilo que aponta como defeitos da declamação dos seus contemporâneos “s'en 
prend à leurs ambitions.” E acrescenta: “Pour reste, la formation oratoire lui paraît toujours digne d’ intérêt.”. 
317 KENNEY (1963) 707, num estudo onde coloca precisamente a questão: “Juvenal: satirist or rhetorician?”, 
considera mesmo que as sátiras não são apenas influenciadas pela retórica formal, mas “specifically of the 
schools of declamation.”. Esta questão foi abordada por vários autores, nomeadamente por DECKER (1913), 
que, no seu estudo Juvenalis declamans, analisa em detalhe a presença da retórica nas sátiras de Juvenal, a 
nível da composição e da expressão. Também CAINS (1972), incluíndo Juvenal no seu estudo sobre Generic 
composition in Greek and Roman poetry, abordou a expressão retórica deste, no sentido de evidenciar a 
influência da retórica e da declamatória na escolha de determinadas expressões.  

No entanto, não obstante a educação retórica e a presença de um vasto conjunto de elementos que 
denunciam essa mesma formação, Juvenal tende a afastar-se das tendências declamatórias do seu tempo, por 
dois motivos: por um lado porque recorre à retórica controversia apenas com o propósito de expor a sua 
indignação, e por outro lado porque selecciona desta técnica apenas os temas que possam servir de exempla à 
degenerativa sociedade. 
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das corridas de cavalos (decurrere campo) e à competição (equos...flexit) proporcionada no 

campo de Marte, além de conter a sonoridade e a grandiosidade habitualmente presente nas 

imagens épicas e, por conseguinte, sugerir um estilo eloquente, também anuncia a 

impetuosidade que as suas palavras poderão vir a alcançar na sociedade romana. Numa 

leitura menos directa, é-nos também possível ver na alusão ao espectáculo e à competição 

um anúncio da matéria da sua poética: a realidade concreta de Roma, com toda a sua 

azáfama na luta pelo poder, pela riqueza e pelo prazer. 

Contudo, contrariamente ao seu antecessor, a opção pela sátira não será resultante 

de uma reacção imediata e pessoal que visa essencialmente denominados inimigos pessoais 

ou políticos: por um lado, porque a escolha do género resulta da imperiosa necessidade de 

não poder ficar indiferente à realidade exterior; por outro lado, porque a indignatio que 

sente e que o impele a escrever não se identifica com qualquer sentimento individual.   

Advertido por um interlocutor imaginário, que não será mais do que a voz da sua 

própria ratio, Juvenal toma consciência dos perigos que correrá, caso opte por nomear 

directamente os visados, apontar o dedo, dizendo ‘hic est’ (S. 1.161) e desembainhando um 

ensis strictus contra os crimes, ou provocar a ira et lacrimae daqueles, como terá feito 

Lucílio318. E, por isso mesmo, para além de optar por atacar apenas os mortos319, Juvenal 

também toma Horácio como modelo a seguir, quando questiona o leitor sobre o facto de a 

matéria exposta não ser digna da Venusina lucerna320. Não obstante as discussões em torno 

da interpretação da metáfora usada321, consideramos que a alusão a Horácio contém desde 

logo uma advertência importante: a denúncia de Juvenal terá a ousadia e a força de Lucílio, 

mas a libertas, ou seja, a agressividade política, que caracteriza a obra deste será 

substituída pelo estilo mais elegante, culto e tranquilo de Horácio, onde a presença de 

características da diatribe grega, nomeadamente provérbios, fábulas e alegorias, exemplos 

mitológicos, personificações ou paródias se tornarão favoráveis à voz crítica e indignada 

de Juvenal. Além disso, a proverbial máxima horaciana criada a partir da conhecida 

questão: ridentem dicere verum quid vetat? (Hor. S. 1.1.24-25) provavelmente não terá 

sido indiferente a Juvenal, sobretudo nos momentos em que demonstrou ser capaz de 

criticar e censurar os vícios dos Homens de uma forma jocosa e risível.  

                                                        
318 cf. S. 1.165-168. 
319 cf. S. 1. 170-171. 
320 cf. S. 1. 51: Haec ego non credam Venusina digna lucerna? 
321 Para um entendimento global da discussão em torno desta metáfora, veja-se VITORINO (2003a) 50-53. 
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De facto, perspectivando-se desde logo uma grande variedade e riqueza estilística 

nas sátiras de Juvenal, é notória a preocupação deste em não ser confundido com a figura 

de um acusador ressentido, pois isso seria certamente motivo de retaliação e causa de 

temor ou ira, o que seria bastante prejudicial à cumplicidade que se pretende alcançar com 

o leitor. E, desta forma, a opção de tomar por matéria apenas aqueles cujas cinzas estão já 

enterradas, afasta, de imediato, a figura do homo fisicamente concreto e denominadamente 

identificável. Assim, o que, efectivamente, constituirá a matéria da sua obra serão os 

receios, os desejos, os prazeres e as ocupações dos homines que se tornaram responsáveis 

pelo facto de os vícios terem atingido o seu ponto máximo no tempo representado por 

Juvenal: 

quidquid  agunt homines, votum timor ira voluptas 

gaudia, discursus, nostri farrago libelli est.  

et quando uberior vitiorum copia? (S. 1. 85-87) 

 

nil erit ulterius quod nostris moribus addat 

posteritas, eadem facient cupientque minores 

omne in praecipiti vitium stetit. – (S. 1.147-149) 

 

O vocábulo farrago, num primeiro sentido, pode significar ‘mistura de diversos 

cereais que se cortam ainda verdes para alimentar os animais’322. Todavia, o mesmo termo 

também pode ter a acepção de ‘macedónia’ na linguagem culinária, e de ‘miscelânea de 

assuntos, timbres e versos métricos’ na linguagem literária e musical. E estas diferentes 

acepções têm sido habitualmente usadas como forma de atestar as afinidades entre a sátira 

de Juvenal e as antigas interpretações do vocábulo satura, registadas pelo gramático 

Diomedes, onde o termo surge intrinsecamente associado à ideia de mescla, seja ela uma 

miscelânea poética - composta por uma colecção de poemas com diversos conteúdos e 

esquemas métricos - ou uma espécie de alimento composto por vários ingredientes. No 

entanto, ainda acrescem a estas acepções o sentido atribuído por Pérsio como ‘coisa de 

pouco valor’, ‘bagatela’323. O que de facto torna um pouco dúbia a interpretação do termo 

farrago e da própria intenção de Juvenal: se se tiver em conta o sentido de alimento, pode-

                                                        
322 cf. GAFFIOT (1934) 653 ‘forragem misturada para alimentar os animais’. Assim o usa Varrão (cf. R. 
1.31.1) Virgílio (cf. G. 3. 205) e também Plínio-o-Velho (cf. Nat.18.148). 
323 cf. Pers. 5.76-77: …hic dama est non tressis agaso, / vappa lippus est in tenui farragine mendax. 
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se entender que a diversidade dos comportamentos humanos (a mistura) não só constitui a 

matéria do livro de Juvenal, como lhe serve mesmo de alimento. E nesta perspectiva, o seu 

livro poderá ser entendido metaforicamente como “um animal” que se alimenta da grande 

diversidade de comportamentos e atitudes humanas324. No entanto, se associarmos o 

vocábulo farrago ao diminutivo libelli, parece-nos que a frase suporta uma interpretação 

ainda mais ambígua e, em nosso entender, bastante mais pejorativa do que inicialmente 

poderia parecer. Pois levanta-se-nos a questão: serão as sátiras um livrinho de pouca 

importância ou serão os alimentos que fazem sobreviver o seu livro um alimento pouco 

nutritivo e de pouco valor? Não esqueçamos que, segundo Pérsio, farrago é usado com o 

sentido de ‘bagatela’, ou seja, ‘coisa de pouco valor’. Não nos quer parecer que o livro de 

Juvenal seja de pouco valor, até porque o estilo que o autor lhe incute não nos permitiria 

admitir tal suposição325, mas sim que a sua obra é fruto de uma variedade de ingredientes 

humanos tão vulgares e triviais que, por não conseguirem dignificar a natureza humana, 

fazem com que o seu liber tenha pouco de que se orgulhar. É que a matéria que o constitui 

nunca fará dele um grande exemplum de virtudes humanas, mas tão-só o reflexo de uma 

natureza humana degradada que tem muito de que se envergonhar. Diante desta realidade 

compreende-se cada vez melhor a dificuldade do poeta em não escrever sátiras. Pois 

quando a realidade não tem exempla suficientemente dignos de serem cantados e louvados 

na poesia épica, mas apenas homines cujos comportamentos infames e vergonhosos 

denunciam um grau de tragicidade muito superior à representada nas narrações míticas e 

trágicas, só pode o poeta entregar-se a um género que, entre várias definições, é “defined 

as a mode of censure whose purpose is not only to ridicule absurdity but to show the way 

to a better order.”326. 

Na obra de Juvenal, as Medeias tornaram-se reais327 e os corruptos e viciosos 

homines andam agora solenemente vestidos como convém à tragédia328. O que significa 

                                                        
324 Esta ideia apoia-se na primeira acepção do termo farrago, ou seja, aquela que, provavelmente Juvenal 
teria tido em conta quando o usou neste momento de apresentação da sua matéria.  
325 Ainda que o uso do diminutivo libellus pareça, de alguma forma, evidenciar uma certa modéstia. 
326 cf. FREDERICK (1984) 851. 
327 VITORINO (2003b) interpreta, em nosso entender, muito bem a intenção de Juvenal nos versos 655-656 
da sátira 6, quando declara que, em Juvenal, “as Medeias da sátira não pertencem ao mito, mas à realidade”. 
328 ANDERSON (1957) 203 terá considerado que “Juvenal is tragic, in the sense that he depicts the downfall 
not of the whole human race but of the once-great Rome, the symbol of this country”. Não obstante a 
veracidade que esta afirmação contém, torna-se, porém, demasiadamente redutora: por um lado, porque a 
tragicidade da sátira juvenalina resulta da capacidade que a realidade tem em alcançar ou até mesmo 
ultrapassar a trágica teatralidade; por outro, porque a ruína representada não incide apenas sobre os 
representantes de uma sociedade específica, mas sobre todos aqueles que violam os princípios morais. 
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que a trivial condição humana não só terá alcançado a honra de poder ser representada no 

palco da tragédia, como também o privilégio de servir de exemplum, capaz de alcançar 

“protreptic and apotreptic purposes”, em muito semelhantes àqueles que habitualmente as 

imagens mitológicas e históricas costumam alcançar nos discursos retóricos dos 

oradores329. E desta forma, a escrita de Juvenal, ainda que não dignifique a natureza 

humana, não estará destinada a perecer (cumprindo-se assim o seu desejo expresso no 

verso18330), porque a matéria exposta é demasiadamente séria para que o leitor lhe fique 

indiferente e não se torne cúmplice da voz indignada do satírico. Pois quem poderá ser tam 

patiens e tam ferreus diante de uma sociedade em crise de valores e de uma total 

deturpação da ordem natural das coisas, visivelmente patente na inversão dos papéis 

sociais e até mesmo sexuais dos Homens?  Enquanto um eunuco efeminado quer casar, 

uma matrona masculiniza-se e desce à arena para lutar contra javalis, enquanto os patrícios 

são obrigados a pedir esmola, um escravo oriental torna-se em pouco tempo, por meio de 

delações ou de qualquer actividade comercial desonesta, numa pessoa distinta, material e 

socialmente331. Sem que o catálogo das aberrações que a sociedade evidencia se esgote aos 

exemplos apresentados na sátira programática, mas se estenda a uma grande diversidade de 

tipos que serão sucessivamente focados ao longo das suas dezasseis sátiras332, o que todos 

têm em comum é o facto de servirem de exempla e fundamento à indignação de Juvenal.  

Em suma, os comportamentos, as atitudes, os desejos e as ambições dos Homens 

não constituem apenas a farrago do livro de Juvenal, mas permitem simultaneamente 

caricaturar e parodiar a matéria dos grandíloquos géneros consagrados pela tradição e 

evidenciar a superioridade da representação do homo real e concreto sobre as fantasiosas 

declamações retóricas.  

 

                                                        
329 cf. edição de BRAUND (1996) 19.  

Sendo os exempla uma das matérias próprias da educação declamatória, estes permitem a 
aproximação entre o poeta e o leitor, na medida em que este os reconhece por força da tradição, que os fez 
passar de geração em geração (cf. KENNEY (1962) 39). 
330 Recorde-se que Juvenal tinha afirmado que stulta est clementia, e que ele não desejava seguir por 
caminhos que estavam destinados a perecer. (cf. S. 1.17-18). Assim sendo,  a sua opção pelo género satírico 
talvez o conseguisse afastar do eventual esquecimento a que estavam vetados os autores de narrações épicas e 
mitológicas. 
331 cf. S. 1.22-30. 
332 Na continuidade do desfile de tipos viciosos e corruptos incluem-se ainda: advogados desonestos, 
caçadores de testamentos, clientes submissos, tutores hipócritas, magistrados que saqueiam as províncias, 
maridos que recebem dinheiro dos amantes, descarados pervertidos, adúlteras ou mulheres que envenenam 
maridos e enteados.  
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2.3. Conclusão 

Ainda que Marcial e Juvenal estejam conscientes da importância e do 

reconhecimento que os géneros consagrados pelo cânon assumem no espaço cultural da 

época, o propósito que move a sua escrita obriga-os a empenharem-se na defesa de géneros 

considerados “menores”. E, por isso mesmo, se o intuito primordial de Marcial (ou pelo 

menos o que mais sobressai nos seus versos) é agradar ao público e obter o 

reconhecimento da sua escrita, torna-se compreensível que insista na crítica à estrutura, 

sobretudo formal, da tradição antiga, pela fastidiosa sensação que provoca no público333. Já 

Juvenal, movendo-o o propósito de denunciar a abundância de vícios que terá alcançado no 

presente o seu ponto máximo - omne in praecipiti vitium stetit. (S.1.149) -, insiste na 

monotonia, futilidade e desajuste das matérias poéticas da tradição literária334 que motivam 

a evasão fútil da realidade. E isto porque, diante de uma panóplia de situações e figuras 

dominadas pela ambição do poder, do dinheiro ou simplesmente do prazer carnal, seria 

para Juvenal stulta … clementia cultivar um género que, além de o destinar ao 

esquecimento, implicaria o seu alheamento da realidade circundante e, por conseguinte, a 

sua indiferença e tolerância para com situações que conseguem mesmo ultrapassar a 

dramática tragicidade dos géneros “maiores”.  

Movidos por um realismo que se impõe ao seu olhar, pela sua perspectiva mais 

cómica ou viciosamente mais corrupta, os poetas não se poderiam entregar ao cultivo de 

géneros que não se proporcionassem à representação da vida real de homines, cujos rostos, 

sem um nome próprio identificador, mas apenas com um indicador contextual335, são 

comuns a todos os tempos e lugares. E assim sendo, poder-se-á afirmar que terão sido 

precisamente estes homines os verdadeiros responsáveis pela escolha literária dos poetas: 

                                                        
333 O leitor lê a sua obra porque o modus como as grandíloquas obras são recitadas não é apreciado por moças  
e rapazes (cf. 8.3), nem a prolixidade destes versos consegue alcançar o agrado dos leitores (cf. 9.50).  
 Ainda que muitos aspectos da reacção de Marcial, inclusive à estrutura formal, possam estar 
alicerçados na herança da tradição das recusationes dos poetas neotéricos, aquele não entende a brevitas 
estilística apenas como garantia da pureza e leveza do estilo, mas como a melhor forma de adesão “ad una 
uita quotidiana che non richiede, per essere rappresentata, la misura del poema epico”, onde só a recolha do 
maior número de breves momentos consegue “constituire una rappresentazione pie complessa e articolata 
della realtà” (cf. CITRONI (1968b) 282). Desta forma, o conceito de brevidade de Marcial, bem diferente dos 
poetas que pensam agradar só porque escrevem em dísticos (cf. 7.29), não se refere apenas à brevidade da 
forma, mas estende-se à substância rica e intensamente humana do seu conteúdo e à possibilidade de cada 
epigrama poder ser considerado como um liber uno, independente e finito (cf. 10.1; 14.2). 
334 Entre os géneros rejeitados por Juvenal está a épica, exemplificada pela Teseida de um raucus Cordo, a 
fabula togata, a elegia e também a tragédia, evocada pelos nomes de Télefo e Orestes.  
335 Será certo que muitos nomes usados, ainda que fictícios, não deixarão de ser certeiros na identificação de 
determinadas figuras.  
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seja pela necessidade de expor e denunciar os vícios e a falta de valores daqueles, como 

acontece no caso de Juvenal; seja pela necessidade de oferecer ao público um espectáculo 

que satisfaça a sua sede de divertimento, mas que simultaneamente lhe permita o 

reconhecimento do seu modo de viver, como se regista em Marcial. Neste sentido, 

enquanto este incide a sua matéria sobre os comportamentos e atitudes que melhor 

possibilitam a caricatura burlesca do homo, de forma a que todos se riam, sem ninguém se 

sentir ofendido, Juvenal inteira-se fundamentalmente daquilo que constituem as causas 

motivadoras de tais comportamentos humanos, o que faz com que o realismo de Marcial 

resulte de uma representação mais concreta e objectiva, embora empenhada em garantir o 

conhecimento, ou reconhecimento, dos mores dos homines, para que estes possam chamar 

sua à poesia que lêem, enquanto o de Juvenal, inteiramente impregnado de juízos 

sentenciosos e de interpelações retoricamente indignadas, o resultado de uma 

representação mais intelectualizada e moralimente mais comprometida com as nefastas 

consequências dos vícios e costumes dos Homens.  

E diante desta diferenciação fundamental, descortinam-se os motivos que levaram 

os poetas a optar por géneros que, assentes na mesma matéria, se diferenciam pela forma 

como observam, sentem, expõem e projectam a realidade: Marcial tinha de optar por um 

género onde fosse admitido o uso da lasciva verborum veritas, do latine loqui e da Romana 

simplicitas, pois só assim poderia garantir a plena adesão da sua poesia à vida concreta e 

despida de quaisquer preconceitos; Juvenal deveria escolher um género que fosse capaz de 

atacar os vícios, como fizera Lucílio, mas que, ao jeito dos Sermones de Horácio, 

fomentasse o ambiente conversacional com o leitor336, no sentido de garantir o 

compromisso entre a voz indignada e a audiência. O resultado obtido - mais doloroso em 

Juvenal e maliciosamente mais certeiro em Marcial -, não deixará, no entanto, de ser 

semelhante: a exposição dos vícios humanos e a consciencialização por parte do leitor da 

viciosa e mesquinha futilidade que cerca a realidade quotidiana de Roma.  

 E assim se compreende que os propósitos que orientam as escolhas dos poetas se 

movam inevitavelmente por uma exigência realística que, de todo contrária ao argumento 

mitológico, deverá ser entendida como a representação da humanidade real, ou seja, do 

                                                        
336 Este tom conversacional deve ser entendido como uma estratégia discursiva em que o satírico, por meio 
da ironia, se expõe diante do leitor de uma forma muito directa e sincera, revelando as suas próprias faltas, 
apetências, esperanças e até fraquezas, no sentido de o “desarmar” da sua posição de possível adversário (cf. 
HIGHET (1974) 321-337).   
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homo, na sua maneira de ser, estar e de se relacionar. Neste sentido, entende-se que a 

reacção dos poetas aos géneros consagrados pelos cânones literários não será tanto contra 

os moldes literários em si, mas tão-só contra o uso de formas que não respondem às 

exigências da realidade presente: seja pelos gostos e entretenimentos cada vez mais 

apreciados pelo público em geral, seja pelo grau de tragicidade que os comportamentos 

corruptos alcançaram e que ultrapassam em muito os argumentos mitológicos.  

  

Em conclusão, se os versos de Marcial e de Juvenal conseguiram dignificar os 

géneros escolhidos diante dos cânones literários, terá sido, sobretudo, porque conseguiram 

fazer com que a trivialidade da vida real e concreta da sociedade romana superasse, em 

interesse e conteúdo, a grandiosidade e o esplendor das narrativas míticas.  

 

  

3. Diferentes apelos … semelhante cumplicidade.  

Embora a escolha literária de Marcial e Juvenal se tenha pautado pelo mesmo 

desejo de converter a realidade circundante em matéria poética, a verdade é que, como já 

referimos anteriormente, os apelos motivadores desta escolha são diferentes. Marcial é 

impelido, sobretudo, pelos gostos de um público que encontra no riso a melhor forma de 

ultrapassar a instabilidade sócio-política vivida, e pelas próprias circunstâncias pessoais 

que lhe proporcionaram uma visão mais autêntica e concreta da realidade do seu tempo, 

enquanto Juvenal é movido pela indignação que a realidade provoca em si e nefastas 

consequências que a perda de valores provocou na sociedade romana.  

Além disso, Marcial toma como matéria poética o Homem no seu todo, com os seus 

costumes, gestos, tiques, objectos, indumentária e actos em concreto, sejam eles de 

natureza social, política ou até mesmo sexual. É certo que as suas palavras sugerem as 

motivações e os valores que estão por detrás da movimentação das figuras representadas, e, 

por vezes, até tecem juízos de valor suficientemente providos de um espírito crítico e 

reflexivo, por meio de máximas sentenciosas ou de repreensões directas aos alvos em 

questão337. Contudo, não é nesta realidade moral que o poeta alicerça a sua obra, mas antes 

                                                        
337 Algumas vezes Marcial manifesta a sua repugnância em relação a certas tendências, gostos ou práticas 
sexuais de uma forma demasiadamente directa, como acontece, por ex, no epigrama 1.32, onde se reduz o 
conteúdo do epigrama à expressão: non amo te,  ou no epigrama 1.34, onde se lança uma veemente proibição 
a Lésbia: veto te… .Note-se, no entanto, que Marcial não a proíbe de ser fodida, mas de ser surpreendida. 
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na observação imediata, concreta e partilhada da vida quotidiana do seu tempo, no desejo 

imediato de querer alcançar o reconhecimento literário, na necessidade de não despertar a 

censura política em vigor e ainda de retratar uma realidade tal e qual como ela é. Em 

Juvenal, porém, o facto de o tempo real, em que escreve, e o tempo histórico, sobre o qual 

escreve, não ser coincidente, ter-lhe-á permitido um maior discernimento na avaliação dos 

comportamentos dos Homens e particularmente daquilo que poderá ter constituído a causa 

do afrouxamento do mos maiorum e da decadência dos valores e dos costumes. E assim se 

compreende que aquilo que constitui a matéria da sua obra sejam os sentimentos, os 

desejos e as ambições humanas e o que inspira os seus versos seja a indignatio, pois a ele 

não interessam os actos em si das personagens, ou até mesmo os contextos concretos em 

que determinadas atitudes se desenrolam, mas antes aquilo que está por detrás das 

mudanças dos comportamentos e, por conseguinte, do afrouxamento de alguns valores que, 

na sua perspectiva, constituíam os alicerces fundamentais da hierarquia social e da própria 

dignidade humana.  

Contudo, não obstante os diferentes apelos que motivam a entrega de Marcial e 

Juvenal a uma escrita que toma como mote a realidade em si e os seus intervenientes, os 

homines, os poetas aproximam-se na medida em que suas obras conseguem ser o resultado 

de uma artística intelectualização, que, embora mais visível em Juvenal, também está 

presente em Marcial. O primeiro alcança-a pela forma eloquente e retórica como expõe a 

sua indignatio e alcança a cumplicidade do leitor, a qual lhe garante a autoridade moral 

necessária à sua condição de satírico. O segundo pelo temperamentum e reverentia que 

assume impor à sua obra338, e sobretudo pela forma como elaborou cada epigrama, no 

sentido de melhor conduzir o leitor ou o próprio alvo de ataque ao efeito pretendido339. 

Assim consegue denunciar e até criticar sem, no entanto, se expor à censura ou suscitar o 

queixume da vítima. Ainda que se tenha considerado que o epigrama de Marcial “es 

picadura de abeja ática que levanta ampollas, veneno de víbora envasada, lengüeta de 

estilete o de banderilla, que se hunde para ya nunca más desasirse de las fibras del 

alma”340, e que, de facto se reconheça a presença de um aculeus irónico e aguçado quase 

sempre presente no último verso dos seus epigramas, tudo terá sido pensado no sentido de 

                                                        
338 cf. 1. pref. 1-4. 
339 Marcial conseguiu levar à perfeição alguns dos aspectos essenciais da técnica do epigrama, 
nomeadamente no que concerne ao efeito certeiro do remate do epigrama.  
340 cf. DOLÇ (1947) 180. Esta forma de caracterizar o epigrama de Marcial torna-se, em nosso entender, 
demasiadamente pejorativa e até motivadora de uma desvalorização da obra do epigramista.  
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não se provocar qualquer tipo de “ferida aberta” na vítima. Além disso, embora Marcial 

não esteja suficientemente afastado da sua matéria, de forma a que os seus juízos de valor 

resultem de uma intelectualização consciente e privada de qualquer receio censurador 

político imediato, como acontece em Juvenal, a permanente inclusão da 1ª pessoa do 

singular, por entre as figuras que preenchem o espaço e o tempo representado na sua obra, 

terá conseguido alcançar dois fins importantes: por um lado, conceder maior autenticidade 

à matéria representada e garantir um registo quase exacto do mais ínfimo pormenor; por 

outro lado, assegurar a imparcialidade necessária à obra artística. Pois, sem se fazer 

acompanhar, certamente, de lápis e papel sempre que circula pelas ruas de Roma, Marcial 

parece escrever o que está a ver naquele preciso momento. O que significa que, não tendo 

tempo suficiente, nem a liberdade necessária para intelectualizar aquilo que observa e 

avaliar sentenciosamente os comportamentos dos Homens, expõe tal e qual aquilo que 

qualquer um observaria se ali estivesse, sem que isto implique, no entanto, um descuido 

artístico na exposição daquilo que se deseja servir de reflexão até às mentes mais 

distraídas.   

Desta forma, parece-nos possível concluir que, se a obra de Juvenal é o resultado de 

uma intelectualização consciente, suficientemente distanciada da matéria representada, e, 

por isso, capaz de olhar mais para além dos simples gestos e comportamentos imediatos 

dos Homens, a de Marcial, sem tempo para ver mais do que aquilo que o instante presente 

permite, acaba por projectar no leitor esta mesma consciência de intelectualização, pela 

perspicácia e habilidade artística inerente à escolha de cada vocábulo, à criação de cada 

personagem, à elevação irónica do próprio sermo quotidianus e à edificação de cada 

epigrama. E, no fim, embora a intelectualização de Marcial se situe sobretudo a nível 

estrutural, o resultado obtido torna-se igualmente primoroso e suficientemente capaz de 

alcançar um fim semelhante: o discernimento do leitor, o reconhecimento e a autoridade 

moral do poeta, e, por conseguinte, a cumplicidade necessária à representação de uma 

matéria real e concreta.  

 

 

3.1. Marcial: exigente paladar 

 Conseguir a imortalidade literária, n a representação da vida real, com os seus 

vícios e costumes, sem, no entanto, nomear e ofender ninguém, e, sobretudo, satisfazer e 
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agradar o leitor são propósitos reiteradamente proclamados por Marcial. No que concerne a 

este último desígnio, o poeta conhece bem os cuidados que deve ter em relação ao difícil 

paladar do público do seu tempo: 

… nimium Martia turba sapit. 

 maiores nusquam rhonchi: iuvenesque senesque 

     et pueri nasum rhinocerotis habent. (1.3.4-6) 

 

Até porque, não será fácil agradar e ser reconhecido entre um público cujo aguçado 

e impetuoso sentido crítico se pode representar metaforicamente através do nariz de um 

rinoceronte. No entanto, não obstante os seus queixumes por só conseguir agradar de 

graça, o poeta sabe que a maior retribuição que pode alcançar é a sobrevivência e a fama 

do seu nome e da sua poesia para além das suas próprias cinzas. E isto declara já o ter 

alcançado:  

Hic est quem legis ille, quem requiris, 

toto notus in orbe Martialis  

argutis epigrammaton libellis  

cui, lector studiose, quod dedisti 

 vivendi decus atque sentienti, 

 rari post cineres habent poetae. (1.1) 

 

Assumindo, com pouca ou sem nenhuma modéstia, ser conhecido em todo o 

mundo, a sua obra ser lida por todos, e ter alcançado a fama que só depois de mortos os 

poetas conseguem alcançar, ou seja, sem ter de esperar pela pira, como afirma noutra 

passagem341, é ao lector studiosus que Marcial atribui a fama alcançada, ou seja, ao leitor 

conhecedor e culto342. Assim, o leitor que aprecia e reconhece a obra de Marcial não é um 

iletrado, interessado apenas no prazer imediato ou ligeireza das coisas jocosamente fúteis, 

mas antes alguém que, ‘no seu perfeito juízo’ (decus sentienti), lhe concede a glória ainda 

em vida. Noutras passagens, Marcial anuncia também que a sua musa não agrada apenas 

                                                        
341 cf. 3.95.7-8: Ore legor multo notumque per oppida nomen /non expectato dat mihi fama rogo. 
342 Noutra ocasião, Marcial terá também confessado que a responsabilidade de escrever coisas divertidas, 
ainda que pudesse escrever sérias, se deve às preferências do seu lector amicus, ou seja, alguém que é tido 
em consideração (cf. 5.16.1-2). 
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aos urbana otia, nem os seus versos se dirigem a vacui aures343, mas antes deleitam 

raris...auribus344. E razão existe para que assim seja, já que os seus epigramas, apesar da 

lasciva e jovial espontaneidade que exibem e do pouco tempo que o poeta confessa ter para 

se dedicar à poesia (por culpa do cumprimento das cansativas obrigações sociais a que está 

sujeito), são o resultado de um contínuo e incansável trabalho de correcção, conforme 

confessa ao seu próprio livro: totiens domini patiare lituras345. 

Não obstante a possível contradição que possa existir entre o reconhecimento da 

sua falta de tempo para escrever e a declaração de que o seu livro está sujeito às constantes 

rasuras do seu dono, a alusão à qualidade do leitor acaba por ser a melhor defesa e 

validação para a sua obra, diante das dificuldades que, com certeza, Marcial encontraria em 

ser reconhecido pela crítica oficial e no círculo literário346. No entanto, tendo em conta que 

ser apreciado por um leitor que apenas se regesse pela erudita avaliação estilística, como 

acontecia nos críticos literários, significaria ter um público reduzidíssimo, já que estes 

círculos eram acessíveis a poucos, parece-nos ser motivo suficiente para Marcial não estar 

muito preocupado com a crítica347. E é por isso mesmo que, deixando para os outros aquilo 

que só consegue ser lido e louvado pelo deus dos Oráculos, Apolo, deseja que os seus 

livros: grammaticis placeant ut sine grammaticis (10.21.6). Ou seja, que os seus escritos 

agradem a todos aqueles que, sendo suficientemente conhecedores da matéria, não 

precisem de se entregar a ensinamentos exaustivos e minuciosos para compreenderem a 

sua poesia. Nesta perspectiva, entendemos que a referência ao studiosus lector ou aos 

rarae aures alude particularmente à capacidade que os leitores têm (ou devem ter) para 

absorver a realidade que Marcial representa, como um ensinamento (e não como puro 

divertimento), agradavelmente servido em jeito de festim: 

Lector et auditor nostros probat, Aule, libellos 

                                                        
343 cf. 11.3.1-2. As expressões citadas foram pronunciadas por Marcial com o propósito de evidenciar a 
vastidão da sua fama, mas sobretudo de alcançar um possível Mecenas.  
344 cf. 2.86.12.  
345 cf. 1.3.9.  
346 Depois de nos dois primeiros versos deste livro, Marcial ter manifestado uma grande confiança em relação 
ao reconhecimento obtido por parte dos leitores, agora mostra-se, no epigrama 1.3, bastante mais modesto, 
mas também mais inseguro na aceitação dos seus escritos (cf. CITRONI (1970) 81-91). Ainda que ele 
escreva para ‘raros ouvidos’, ou seja, para aqueles a quem não agradam as difficiles nugae ou as ineptiae, a 
verdade é que o reconhecimento dos círculos literários vai para outros como Palémon (cf. 2.86).    
347 Na crítica que Marcial faz à erudição e à elaborada estrutura formal dos poetas do seu tempo, não se insere 
apenas a poesia de argumento mitológico, mas também a própria poesia neotérica, enquanto portadora de 
uma excessiva erudição. Como seria o caso de um Licínio Calvo, político, orador e afamado poeta neotérico, 
amigo de Catulo, cuja poesia melhor seria que nadasse nas próprias águas que toma por matéria (cf. 14.196). 
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    sed quidam exactos esse poeta negat. 

 non nimium  curo: nam cenae fercula nostrae 

     malim convivis quam placuisse cocis.(9.81) 

  

 Colocando-se em oposição o consentimento dos seus livros pelo concreto lector e 

auditor, com a crítica feita por um certo poeta, cujo determinante indefinido quidam o 

reduz à insignificância e desconhecimento total, Marcial atesta o seu propósito de preferir 

agradar ao público (convivae) em vez de os seus colegas de ofício (coci). A metáfora usada 

para evidenciar este seu desejo acaba, no entanto, por reduzir a erudição do suposto lector 

studiosus à categoria de conviva e a discussão literária ao contexto do banquete, e por 

conseguinte ao trivial ambiente dos espaços sociais. E neste discurso metafórico, onde a 

gastronomia se torna um excelente artifício poético, Marcial continua a referir-se à sua 

obra como um alimento substancial, capaz de satisfazer aquele que ‘sem pão, não fique 

saciado’: 

 Consumpta est uno si lemmate pagina, transis, 

     et breviora tibi, non meliora placent. 

 dives et ex omni posita est instructa macello 

     cena tibi, sed te mattea sola iuvat. 

 non opus est nobis nimium lectore guloso; 

     hunc volo, non fiat qui sine pane satur. (10.59) 

 

Um leitor que não dispense da sua refeição aquele alimento simples, mas bastante 

nutritivo, e que, segundo declara Juvenal, era um alimento básico nos tempos onde 

predominava a sensatez campesina e onde a sua posse implicava o esforço do trabalho dos 

homens348.  

Depois de Marcial já ter identificado a turba de Marte como um povo de ‘um 

paladar assaz difícil’ (nimium Martia turba sapit 1.3.4), declara agora que os seus versos 

simples não pretendem ser meros ‘acepipes’ (mattea), frequentes nos jantares ricos, até 

porque isso implicaria ter um lector gulosus, mas antes panis. Além da crítica que a 

expressão lector gulosus contém a todos aqueles a quem agradam os tipos rebuscados e 

                                                        
348 cf. S. 14.181-182. 
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engenhosos de poesia, embora privados de conteúdo349, a identificação da sua matéria 

poética com o pão evidencia, em nosso entender, a natureza substancial dos seus versos, 

onde todos os “nutrientes” necessários ao pleno reconhecimento dos costumes dos Homens 

são fornecidos. Além disso, para além do pouco modesto elogio que Marcial faz à sua 

própria obra, já que esta sabe aliar a simplicidade do alimento à satisfação das 

necessidades básicas do Homem, a alusão ao contexto do banquete enquanto realidade 

social e cultural, onde o pão não é dispensado, sugere-nos também a importância que a 

obra de Marcial alcança (ou pretende alcançar) na vida quotidiana de Roma: por entre as 

inúmeras e ricas iguarias dos banquetes, os versos do poeta estão lá, a servir de alimento 

aos convivas. Embora seja uma refeição pobre em termos de elaboração, e por conseguinte 

demasiadamente árida para merecer o reconhecimento dos círculos literários, a obra de 

Marcial contém todos os nutrientes necessários: à satisfação do leitor studiosus, que sabe 

reconhecer a diferença entre aquilo que é inútil e supérfluo, entre o que é bom e mau; ao 

alcance da imortalidade que poeta e leitor podem e devem alcançar através da poesia, 

sempre que, através dela, vêem o seu nome ser honrado350; e, acima de tudo, ao 

conhecimento completo dos vícios e dos costumes dos Homens, ou seja, convertendo-se no 

alimento de que estes precisam para que seja despertada nas suas mentes uma consciência, 

ou pelo menos um discernimento, social e moral.  

 

Em conclusão, a obra de Marcial não se destina  a um  qualquer tipo de leitor que 

não sabe o que quer e que prefere o mau ao bom351, nem  àquele que escolhe a  brevidade  

                                                        
349 Ainda que o banquete seja luxuoso e os alimentos servidos advenham dos vários mercados, a verdade é 
que ao leitor guloso só agradam os acepipes (te mattea sola iuvat), o que significará, em nosso entender, que 
a ele só interessarão os artifícios estilísticos privados de argumento, bem ao gosto dos círculos literários da 
época. E assim sendo, compreende-se porque é que Marcial não o deseje ter como leitor dos seus versos, mas 
antes prefira um leitor que saiba apreciar um alimento mais substancial, ou seja, mais rico em conteúdo. Não 
obstante esta interpretação metafórica da expressão citada, poder, obviamente, aceitar outras leituras, parece-
nos, no entanto, que a tradução portuguesa de Paulo Sérgio Ferreira, in Marcial – Epigramas IV (2004) 48, 
poderá suscitar uma interpretação pouco clara: ‘Servem-te um jantar de luxo, fornecido / por todos os 
mercados, mas só os acepipes te sorriem.’ A tradução da forma verbal iuvat por ‘sorriem’ traz-nos à 
memória outros epigramas em que o cliente, embora seja convidado para partilhar um banquete com o seu 
patrono, no fim, nada consegue comer, por força da avareza e da mesquinhez deste último. Ora se o tradutor 
teve em mente este contexto de crítica social que assiste a outros epigramas, não nos parece que Marcial 
designasse o conviva de leitor guloso, até porque, contrariamente a Juvenal que, de facto, insiste na 
humilhante gula do conviva, o epigramista sempre manifestara um profundo humanismo e respeito pelo 
conviva que é desrespeitado à mesa. E, por isso, não o dispensaria como leitor, mas, quanto muito, recusaria 
apenas ser o alimento parco e insípido que é servido a este conviva. 
350 cf. 5.15.6. Segundo o próprio poeta, todos os nomes que estiverem confiados às suas páginas alcançam, tal 
como o poeta, a fama para além das cinzas (cf. 7.44.7-9). 
351 cf. 10.45. 
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à qualidade e que não sabe apreciar as verdadeiras iguarias352. Mas antes ao leitor 

conhecedor da realidade, ou seja, àquele que circula pelas ruas de Roma, que está 

familiarizado com o fervilhar da Urbe e que, portanto, é capaz de reconhecer e de se 

identificar com a realidade representada.  

Criticado pelos doutos grammatici que consideraram a sua poesia puro 

entretenimento, caluniado por poetas invejosos que não hesitavam em plagiar os seus 

versos353, e desapreciado por aqueles que se saciam com muito pouco, até pode ser que os 

seus poemas sejam apenas bons para embrulhar o peixe, como afirma Marcial354. No 

entanto, é aos velhos amigos que o seu livro se deve dirigir quando o seu dono, já cansado, 

não puder ir pessoalmente355, e isto porque o poeta sabe que pode encontrar nos seus 

velhos amigos o discernimento e a sabedoria suficientes para ser entendido, apreciado e 

saboreado como, de facto, merece.  

 

 

 3.1.1. Quando o paladar de alguns leitores se torna favorável 

Saciado o leitor com a imortalidade que a poesia de Marcial com certeza lhe 

concederá e satisfeito o poeta por conseguir o reconhecimento do público, o seu panis 

ainda consegue satisfazer o libidinoso apetite de algumas mulheres, que, cada vez com 

mais frequência, acedem aos estudos e à leitura. O poeta sabe que o acesso das mulheres à 

instrução poderá atrair para a sua poesia mais leitores, e por isso usa, estrategicamente, a 

sexualidade como “isco” de leitura. 

Alertando a matrona de que aquilo que vai ler, a partir de agora, já não será 

apropriado à sua condição de mulher honrada, porque coisas desonestas surgirão e nada 

será dito por meias palavras356, Marcial cria uma hábil e inteligente estratégia de 

marketing, como se diria nos dias de hoje, enquanto, simultaneamente, sugere a crítica à 

educação das mulheres, que encontram na matéria sexual o único motivo para se 

entregarem à leitura.  

                                                        
352 cf. 10.59. 
353 cf.7.12. Além daqueles que plagiam os seus epigramas e dos que criticam os seus versos, Marcial também 
tem de se defender dos que fazem circular, sob o seu nome, poemas venenosos.  
354 cf. 13.1. 
355 cf. 10.104. 
356 cf. 3.68. 
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Tal como Juvenal, também Marcial considera que a aprendizagem da língua grega é 

desaconselhada às mulheres, pois esta está associada a comportamentos sexuais ilícitos357. 

Porém, enquanto o satírico, fazendo assentar na instrução da figura feminina uma das 

causas dos abusos e perversidades da mulher, se torna demasiadamente crítico em relação 

ao papel desta como leitora, Marcial atrai-a para a leitura dos seus epigramas, o que se 

compreende, pois se o seu propósito é proporcionar aos leitores o conhecimento dos seus 

próprios vícios e costumes, como poderia deixar de fora uma das protagonistas desses 

mesmos vícios?  

A partir do momento em que o poeta declarou, logo no prefácio ao seu primeiro 

livro, que a sua obra estava destinada a quem assiste habitualmente aos Ludi Florales, 

assumiu de imediato a possibilidade de a mulher poder ler os seus versos, uma vez que 

também ela estava habituada a assistir aos espectáculos de Panículo e de Latino358. Porém, 

talvez porque a sua consciência assim lho dite, ou porque a mulher poderia já estar a ficar 

cansada com a leitura dos seus versos (hipótese mais provável), Marcial alerta a mulher 

para a necessidade de interromper a leitura, quando a realidade representada não se parecer 

coadunar com os seus costumes de mulher casta e de pudor inflexível. E para isso, 

informa-a de que, doravante, a nudez será completa359: nus estarão os homens e 

desnudadas estarão as palavras, porque serão o ginásio, as termas e o estádio que irão ser 

descritos. Marcial conhece suficientemente bem a mulher para saber que o cansaço já se 

tinha apoderado dela e que estava pronta para pôr de lado a leitura. É que a esta, tal como a 

muitos outros leitores, cansam os poemas longos. Assim sendo, alcançara a recomendação 

de Marcial o efeito contrário àquele que seria provável, mas não contrário àquilo que era 

esperado pelo poeta. Pois sabe que a mulher encontrará, no anúncio feito, um novo alento 

para ler todo o livro. 

Revelando ser um óptimo promotor da sua obra, mas também um poeta com o 

sentido prático da vida, que sabe que o fruto proibido sempre foi e será o mais apetecível, 

Marcial foi capaz de tirar proveito dos motivos que despertam a mulher para a leitura, 

numa dupla vertente: por um lado, provou como conseguem os seus versos ser lidos por 
                                                        
357 cf. Mart. 10.68 e Juv. 6.184 e sg. Juvenal torna a crítica à mulher mais explícita quando atribui ao 
conhecimento da língua grega a responsabilidade de ter pervertido os valores morais femininos.  
358 cf. 3.86. 
359 cf. 3.68. Uma vez que este epigrama voltará a ser objecto de análise no capítulo 5, limitamo-nos apenas a 
citá-lo, sem o transcrever, até porque o que efectivamente importa neste momento é evidenciar a preocupação 
de Marcial em querer satisfazer o paladar de todos aqueles que, por serem visados na sua obra, não podem 
ser esquecidos como leitores.    
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um público tão diversificado; por outro lado, mostrou como é possível fazer transparecer 

os vícios e os costumes dos homines sem precisar de os denunciar directamente, nem 

sequer de os censurar indignadamente, como fez Juvenal. Afinal, foi precisamente o efeito 

contrário da recomendação que conseguiu fazer a crítica sentenciosa ao falso pudor de 

algumas castas matronas na época imperial.  

 

Inegável a força e o papel que o leitor desempenhou na obra de Marcial, pela 

cúmplice responsabilidade que tivera na reacção aos géneros consagrados pela tradição 

literária e na escolha do género epigramático, não podemos, porém, deixar de frisar que 

foram sobretudo os contextos circunstanciais, com toda a mesquinhez, frivolidade e humor 

que a vida quotidiana é capaz de conter, que efectivamente dominaram a pena de Marcial. 

A realidade que dá sabor à sua página é, na verdade, o homo, na sua maneira de estar, de 

conviver com os outros e com o próprio meio físico que o rodeia.  

 

 

3.2. Juvenal: quando a realidade o exige e a natura o nega  

Iniciada a obra poética de Juvenal com a clara identificação da voz poética com o 

auditor, descortina-se de imediato uma intencional cumplicidade entre o leitor e a 

indignação do satírico, que depressa alcança a dimensão da responsabilização. Pois, 

conforme já foi explorado, imediatamente depois de o poeta afirmar ser difícil não escrever 

sátiras, este interpela o leitor através de sucessivas questões retóricas que se estendem ao 

longo de toda a sátira 1, e que, introduzindo praticamente todos os assuntos merecedores 

de crítica, impelem o leitor a definir uma posição diante de tais absurdidades. E desta 

forma, sem que a identificação do poeta com a condição de auditor implique um 

rebaixamento do poeta à habitual conduta do leitor/ouvinte do seu tempo, o que se 

pretende é alcançar a cumplicidade com seu receptor, no sentido de o responsabilizar pelo 

estado da Urbe, assim como também garantir a veracidade das denúncias e dos 

sentenciosos juízos possíveis de virem a ser proferidos. 

Apontada a corrupta realidade circundante como o irrecusável motivo que impele 

Juvenal a escrever sátiras, não será este, porém, um argumento suficiente para justificar a 

sua actividade poética, até porque, segundo reconhece, não possui a necessária e exigida 

natura. Assim sendo, algo mais profundo move a sua acção: a indignatio: 
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 si natura negat, facit indignatio versum  

 qualemcumque potest, quales ego vel Cluvienus (S. 1. 79-80)  

 

O facto de a indignatio surgir como alternativa à ausência de dotes naturais 

demonstra que a entrega de Juvenal à escrita ultrapassa mesmo a sua própria capacidade 

poética. Além disso, a referência a um poeta menor, quase desconhecido, Cluvienus, como 

forma de mostrar que a indignatio é capaz de inspirar os poemas de qualquer poeta, reforça 

a ideia da inevitabilidade da escrita de Juvenal, mas também da indignação que a realidade 

é capaz de despertar em qualquer Homem360. Contudo, ainda que só isto pudesse constituir 

motivo suficiente para cativar o leitor, Juvenal tem consciência de que este sentimento que 

o move pode ser entendido como uma reacção imediata, privada de uma intelectualizada 

reflexão crítica. E, por isso, além de manifestar o seu distanciamento em relação à 

agressividade pessoal e directa de Lucílio, encontra uma forma inteligente de garantir a 

autoridade da sua indignatio, sem deixar que esta se confunda com aquilo que Quintiliano 

tinha considerado ser motivo de má literatura: 

… sed cum sint alii veri adfectus, alii ficti et imitati, veri naturaliter erumptunt, ut 

dolentium, iascentium, sed carent arte, ideoque sunt disciplina et ratione formandi. 

    (Quint. Inst. 11.3. 61)  

 

Pois, porque a sátira requer a presença de um humor cuidadosamente doseado na 

denúncia e na crítica, a identificação com o auditor e a cumplicidade que se cria com este 

conseguem ser a melhor forma de mostrar que a escrita, fruto da reacção que a realidade 

corrupta provoca em si, é, contudo, resultante de um processo de uma intelectualização, ou 

talvez melhor de uma “intelectualizada cumplicidade”. Neste sentido, a indignatio de 

Juvenal consegue ser interiorizada pelo leitor, como uma intelectualizada percepção da 

viciosa conduta humana. O poeta não poderia ficar indiferente e muito menos calado diante 
                                                        
360 Embora HIGHET (1954) 290, n.5 tenha entendido que o nome Cluvienus se refere a um mau poeta e, 
habitualmente se tome esta referência para mostrar que a indignatio é capaz de inspirar os versos de qualquer 
poeta, por mais insignificante que seja (como aliás, nós mesmos tomámos por base de interpretação), há no 
entanto outras interpretações que consideram tratar-se de uma referência a Helvídio Prisco, o filho, 
provavelmente o autor de um exodium satírico, que mereceu a acusação e a condenação de Domiciano. E se 
assim for, a interpretação destes versos torna-se mais sarcástica do que inicialmente poderia parecer, já que 
também Juvenal discorrerá por um caminho incomodativo e até mesmo merecedor de crítica por parte dos 
lesados, que, embora, já mortos, provavelmente terão representantes bem vivos. Sobre esta última 
interpretação veja-se o artigo de LaFLEUR (1976) 79-84, MAcKAY (1958) 236-240 e GÉRARD (1976) 27-
32. 
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de tão corrupta realidade. No entanto, para que a sua voz fosse mais bem aceite e 

alcançasse uma maior projecção, teria de partilhar a sua experiência e o seu julgamento 

moral com o próprio leitor, para que também este se apercebesse da falta de valores, da 

corrupção e da degradação que assiste à sociedade do seu tempo. Assim, embora o tempo 

representado não seja coincidente com o tempo da escrita e os visados já estejam mortos, é 

porém concordante o tempo do poeta com o do leitor, o que significa que ambos estão em 

condições de olhar, com o afastamento necessário, para a realidade, e de intelectualizar as 

causas que estiveram na origem das mudanças sociais e ético-morais ainda visíveis no 

presente., o que faz com que, algumas vezes, o leitor possa sentir dificuldade em saber se a 

realidade representada ao longo das dezasseis sátiras se remete sempre e apenas para um 

tempo cronologicamente diferente do seu, ou se o poeta, sob o pretexto do passado, tem os 

olhos postos no presente e o toma (ao leitor) precisamente como modelo para a 

representação do homo. Contudo, não obstante as dúvidas que o propósito de Juvenal de 

atacar apenas os mortos possa suscitar361, as mudanças são evidentes e notam-se até 

mesmo na forma como alguns vícios são representados: se na Diatribe Cínico-Estóica o 

rico avarento era visto como uma figura atormentada pelo receio e inquietude que o 

dinheiro lhe provocava, agora, o único tormento que o pode afligir será o de não possuir 

ainda mais fortuna. O que significa que já não é a posse do dinheiro que causa o mal, mas é 

a própria procura do dinheiro que é um mal e um vício em si362.   

Diante das evidentes mudanças, a cumplicidade entre a voz indignada de Juvenal e 

o leitor torna-se, de facto, fundamental, na medida em que confere autoridade moral a um 

sentimento que, eventualmente, poderia ser considerado irascível e demasiadamente 

pessoal, e torna o processo de denúncia num feito cada vez mais intelectualizado. E esta 
                                                        
361 O levantamento e análise das passagens que eventualmente possam ser vistas como reflexo do tempo 
político, social e ético-moral do próprio tempo da escrita de Juvenal foram detalhadamente estudados por 
GÉRARD (1976).  
362 A consciência da presença de uma multiplicidade de vícios é uma realidade presente em todas as épocas e, 
por isso, ainda que Juvenal duvidasse ser possível encontrar tempos piores do que os do presente (et quando 
uberior vitiorum copia? S. 1.87), a verdade é que muitos outros autores manifestaram a sua indignação pelos 
vícios e pela fragilidade da condição humana diante do poder e propagação destes, considerando mesmo que 
as suas próprias épocas terão sido as piores em termos de vícios. Nesta denúncia dos vícios, a crítica à 
avareza e a condenação dos avarentos sempre terá ocupado um lugar central, porque acentua as 
desigualdades sociais e atesta o luxo excessivo das minorias, mas porque associada à avareza estão outros 
vícios igualmente criticáveis relacionados com a intemperança e os excessos, sobretudo em termos 
alimentares (cf. CASCAJERO (1996) 11-51). 
 Nesta perspectiva, a abordagem que Juvenal faz da avareza, não sendo nova, distancia-se da tradição 
anterior na medida em que deixa de ser uma patologia individual do avarento, para passar a ser uma 
característica generalizada de todo aquele que deseja ser rico. Neste sentido, a crítica deixa de se dirigir ao 
avarento em si, para se estender ao próprio vício, que a todos parece dominar.  
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será, quanto a nós, a principal razão da mudança de tom das últimas sátiras de Juvenal. Se 

a voz do satírico se tornou cada vez mais serena diante da viciosa sociedade (ainda que não 

mais conformada) e se aquilo que inicialmente lhe provocara ira e indignação se 

transformou em matéria de riso terá sido porque o leitor já se tinha tornado suficientemente 

capaz de entender e até de se responsabilizar pelas denúncias feitas363.  

Contudo, ainda que se possa afirmar que o sentimento da indignatio foi 

paulatinamente perdendo intensidade psicológica364, é importante frisar que Juvenal nunca 

deixou de incutir aos seus versos um sentido crítico e moralizador, e muito menos de 

suscitar no leitor a reflexão crítica, mas apenas se limitou a reiterar muitas críticas já feitas 

de uma forma mais moderada e irónica. Neste sentido, ainda que Juvenal pareça ter 

esquecido, senão mesmo abandonado a causa que motivou a sua escrita, ou seja a 

indignatio, a verdade é que nunca negou, nem se opôs à maneira de pensar das sátiras 

anteriores, mas apenas se direccionou para a aproximação de um pensamento e de uma 

forma de expressão mais familiar a Horácio ou a Séneca365. 

   

 

3.3. A inevitabilidade de uma linguagem, de um estilo e de um humor diferentes   

Como se verificou, o leitor/ouvinte assume um papel relevante na obra de Marcial e 

Juvenal: seja porque garante o reconhecimento de um género que os círculos literários 

teimam em considerar menor; seja porque, partilhando da indignatio do poeta, assegura a 

autoridade das denúncias que estão a ser feitas e igualmente garante a escolha literária 

deste.    

É certo que Marcial também recorre várias vezes à voz do leitor/ouvinte para 

validar graves insinuações acerca da conduta imoral de determinadas personagens, 

impelindo-o, assim, a olhar para a realidade representada, numa perspectiva crítica. E que a 

própria forma como expõe as situações e as figuras, ou seja, como escolhe a técnica de 

                                                        
363 Vários autores tomaram a mudança de tom das sátiras de Juvenal como matéria de estudo, mas foi 
ANDERSON (1962) 287 que mais se debruçou sobre o assunto.  
364 Depois de ter pronunciado que a ira e o furor lhe queimam o fígado cada vez que assiste a determinadas 
situações na sociedade romana (cf. S. 1.45- 48), Juvenal declara, na sátira 10, que já esqueceu a ira (cf. S.10. 
360: nesciat irasci). 
365 A propósito da evolução que as sátiras de Juvenal sofreram, SAINT-DENIS (1952) 9 considera que 
também se verificou uma evolução no próprio uso da ironia por parte do autor, afirmando que: “L’ironie 
deviendrait plus sérene au fure t’á mesure que le poète, en vieillissant, semble avoir pris son parti des 
injustices sociales et de la démoralisation universelle.” 
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construção do epigrama mais apropriada ao tema, como recorre a certos jogos antitéticos e, 

sobretudo, como faz a selecção das situações mais caricatas e risíveis se torna 

suficientemente esclarecedora da mesquinhez e futilidade dos visados e, por conseguinte, 

capaz de conduzir o leitor a alcançar um juízo crítico que, no fim, é sempre coincidente 

com aquele que apenas foi insinuado pelo poeta. No entanto, esta comunicação que se cria 

entre poeta-leitor não tem como propósito primordial (ainda que possa existir) garantir a 

autoridade de possíveis juízos de valor formulados pelo poeta, mas o confronto directo 

com a realidade que está ali mesmo atrás, no sentido de ser o próprio leitor a fazer a 

avaliação das situações expostas. Pois o que se pretende é que este assista à realidade da 

vida quotidiana, como se se tratasse de um espectáculo teatral, onde, supostamente, pelo 

menos na perspectiva do público, as figuras envolvidas são meros actores com nomes 

fictícios. Além disso, envolver demasiado o leitor no processo de exposição seria 

espicaçar-lhe de uma forma muito directa o sentido crítico, o que poderia levá-lo a sentir-

se ofendido ou a desinteressar-se por uma obra que não lhe permitia abstrair-se do clima de 

repressão política e de instabilidade social em que vivia. E isto terá feito com que Marcial 

apurasse o seu sentido crítico numa vertente mais humorística, mas também mais ágil e 

viva, de forma a quase ultrapassar o simples código verbal escrito e a tomar uma dimensão 

próxima do espectáculo teatral, onde o cenário é a própria realidade envolvente, os actores, 

os transeuntes das ruas de Roma, os tiques, gestos, práticas sociais e até mesmo sexuais, 

vestimentas e objectos, que esses actores evidenciam, a instrumentalização da sua maneira 

de ser, estar e conviver com os outros. O que justifica o uso do sermo vulgaris e de uma 

linguagem mais lasciva, assim como a temática em torno da vivência urbana trivial366.  

Desta forma, facilitando-se a compreensão de todos e tornando-se a leitura dos 

versos mais leve e agradável, o leitor (na condição de espectador) estará mais predisposto a 

aceitar as críticas jocosas. E para isso muito terá contribuído a forma cuidadosa e bastante 

perspicaz como se construiu cada epigrama e utilizou os processos estilísticos, próprios do 

                                                        
366 Sobre os elementos mímicos dos epigramas de Marcial e, particularmente do livro 12, veja-se dissertação 
de GAFFNEY (1976). 

A presença da linguagem licenciosa, justificada pela tradição epigramática e pelo apreço que os 
Romanos tinham pelos Floralia, onde mimos licenciosos eram representados, foi reiteradas vezes tomada 
como objecto de estudo de vários autores, nomeadamente RODRIQUEZ (1981) 91-117 que abordou a 
linguagem de Marcial à luz da tradição de Catulo e dos Priapea e teve em atenção o facto de alguns termos, 
quando usados em contextos diferentes, poderem adquirir um sentido mais obsceno do que erótico.  

Para um estudo geral do vocabulário sexual latino veja-se o estudo de ADAMS, J. (1982) ou, para 
uma abordagem mais especifica dos aspectos lexicais e literários do latim erótico, até ao séc. I d.C., o estudo 
de MONTERO CARTELLE (1991).  
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discurso epigramático, mais apropriados a cada situação367. Assim, entre trocadilhos, 

objectos identificadores e ricos em conotações sexuais, sociais e morais368, hápax369, 

sinestesias e acumulações, cujo efeito musical estimula a atenção do leitor e o obriga a 

“ver”370, nomes próprios, metafóricos e certeiros, verbos e atributos adjectivais371 e 

sobretudo, a agudeza da farpa pontiaguda no remate dos seus epigramas372, a obra de 

Marcial adquire uma carga de expressividade e de subjectividade só por si capaz de criar 

um quadro bastante pitoresco e suficientemente risível para todos aqueles que quiserem 

olhar com atenção para ele. Mesmo quando recorre a procedimentos estilísticos mais 

elaborados ou mais próximos da retórica, a sua escolha é sempre no sentido de conseguir 

captar determinados detalhes de uma forma mais viva e real373, mas também mais 

estética374, para que assim consiga ser tão mordaz quanto o necessário, para ridicularizar 

sem ofender, e lascivo o suficiente, para retratar a vida quotidiana com toda a 

licenciosidade que aquela contém. Nesta perspectiva, se a linguagem se tornou demasiado 

obscena e muitos dos seus quadros quase atingiram a dimensão do grotesco, terá sido 

porque as atitudes sexuais dos Homens do seu tempo assim lho ditaram, mas sobretudo 

porque, mostrando-se contrárias ao que seria esperado na estrutura hierárquica do seu 

                                                        
367 Sobre os diferentes processos de composição do epigrama de Marcial e os diversos processos estilísticos 
usados veja-se LAURENS (1989) 215-249. 
368 SALEMME (1976 e 1987) foi quem mais analisou a questão do objecto e das suas potencialidades na obra 
de Marcial. Segundo o estudioso, é possível falar-se de “poesia della memoria, ma non memoria di stati 
d’animo, quanto memoria di cose, di oggetti che, a loro volta, possono rimandare a eventi, situazioni, 
rievocazioni umane e ambientali” (1987) 48. 
Veja-se também LA PENNA (1992a) 7-9. 
369 cf. FORTUNY PREVI (1983) 17-18 
370 cf. PICÓN GARCÍA (1988) 204-228. Para uma documentação mais profunda sobre a cumulatio em 
Marcial veja-se SALEMME (1987) 18, nª3. 
371cf. ADAMIK (1975b) 169-176; (1979) 71-85 e FORTUNY PREVI (1979) 5-33. Este último estudo analisa 
o vocabulário de Marcial enquanto reflexo da sociedade romana da sua época.  
 No confronto entre Catulo e Marcial e a influência que o primeiro exerceu sobre o segundo, 
FERGUSON (1963) 15 atesta precisamente a importância que as palavras têm em Marcial, afirmando o 
seguinte:“The influence of Catullus on Martial was considerable. Above all Catullus live in a world of 
people, Martial in a word of words. Catullus is a living artist, Martial a literary one”. Contudo, em nosso 
entender, terá sido por meio deste word of words que Marcial terá conseguido alcançar o world of people, não 
só porque a escolha das palavras implica a representação viva das pessoas, mas porque foram essas palavras, 
dispostas de forma a criarem um efeito de surpresa, humorístico ou satírico, que conseguiram cativar a 
atenção do leitor.  
372 Segundo ADAMS, A. (1975) 92, o “point” é aquilo que “best brings the poem to a clear, neat, and, in 
most cases, humorous conclusion.”.  

Sobre as diferentes nuances desta “pointe” final e dos efeitos alcançados, mais satíricos, 
humorísticos ou até panegíricos, veja-se LAURENS (1989) 361-372. 
373 cf. edição de ESTEFANÍA (1996) 28-29. 
374 LAURENS (1989) 323-348, procedendo à análise da estrutura retórica da poesia de Marcial, considera 
que o uso de determinados processos retóricos é justificado pelas possibilidades estéticas e alcança um valor 
arquitectónico.  
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tempo, eram uma excelente matéria de comicidade, sobretudo pela riqueza metafórica que 

a linguagem sexual comporta. Neste ponto Marcial mostrou-se de facto original, não tanto 

porque soube tirar partido de um grande número de metáforas sexuais ou até mesmo 

porque foi capaz de usar vocábulos obscenos e de descrever a sexualidade romana sem, no 

entanto, cair na vulgaridade e grosseria, mas antes porque conseguiu alcançar um humor 

sofisticado, onde tudo se expõe, apenas pela simples insinuação e reconhecimento. Afinal 

quantos efeminados, impotentes ou adúlteras não foram apenas denunciados pela forma 

como exibem algumas partes do seu corpo, pelo odor que exalam ou apenas pelas suas 

preferências sexuais, seja em termos de escolha de parceiro ou de posição, mais ou menos 

activa, durante a prática sexual? 375 

A poesia de Marcial é assim o resultado de uma certa consciência do decoro que 

deve haver entre a necessidade de agradar ao público do seu tempo e o propósito de dar a 

conhecer os costumes dos Homens com tudo o que de risível e crítico isso possa implicar. 

E é precisamente a sua habilidade em conseguir picar sem fazer doer que garante o carácter 

inofensivo dos seus epigramas e, por conseguinte, a cumplicidade do seu leitor. Pois este, 

convencido de que se ri apenas da chaga do outro, acaba também por se rir de si próprio.  

Um pouco à semelhança do que ocorreu com o teatro plautino, podemos concluir 

que Marcial consegue combinar de uma forma harmoniosa várias intenções: a lúdica, a 

moralizadora e até mesmo a documental, ainda que as situações criadas ou os caracteres 

desenhados façam prevalecer a função lúdica: a mais apreciada pelo público e a mais 

favorável a quem não quer despertar a censura política ou deseja alcançar o 

reconhecimento literário. Porém, a forma como as pancadas da ridicularização e da crítica 

são dadas deixa adivinhar sempre por detrás desta função lúdica um juízo moral 

aguilhoado e certeiro, que mesmo quando não está literalmente explícito está astutamente 

presente: seja através de uma simples insinuação ou alusão ou tão-só de um entendimento 

comum entre poeta e leitor. 

                                                        
375 Segundo RICHLIN (1992[1983]) 58 “Roman sexual humor at its most sophisticated on the mechanism of 
humour in recognition…” e nesta perspectiva, o humor de Marcial é de facto um dos mais sofisticados, na 
medida em que tira proveito de todos os mecanismos que possam permitir o reconhecimento dos vícios e dos 
valores que assistem ao comportamento sexual dos Romanos.  



Capítulo 2 | Apologia pro opere suo 

 140 

 Em suma, evocando a sempre imortal expressão horaciana ut pictura poesis, 

consideramos que a melhor forma de definir a obra de Marcial será tomando, como ponto 

de confronto, o elogio que o próprio poeta fez ao realismo da arte de Fídias376: 

Artis Phidiacae toreuma clarum 

pisces aspicis: adde aquam, natabunt.   (3.35) 

 

 No entanto, se aos peixes de uma taça cinzelada será necessário juntar água para 

que estes tomem vida e nadem, ao quadro vivo pintado por Marcial nem sequer precisa o 

leitor de juntar nada para contemplar o movimento vivo de um infindável número de 

figuras humanas que deambulam freneticamente pelos espaços de Roma. E isto só se torna 

possível porque Marcial fez da vida quotidiana do Homem a matéria dos seus escritos e 

tomou como ideal poético “il riprodurre la vita, tutta la vita nei suoi veri aspetti e nelle sue 

reali manifestazioni”377. 

 

 

A Juvenal, no entanto, exige-lhe a sua condição de homem indignado que esteja 

atento à reacção do seu leitor, certificando-se de que este partilha das críticas que vão 

sendo feitas. E para isso incutiu às suas palavras um tom mais sério e mais retórico, mas 

também mais próximo do discurso épico e trágico, para que ficasse garantida a 

superioridade da matéria representada.  

No entanto, independentemente deste seu propósito de alcançar a autoridade moral 

para as suas palavras e a cumplicidade do leitor, a verdade é que o olhar indignado do 

satírico diante da degradação ético-moral da sociedade o obrigava a afastar a simplicitas da 

sua linguagem e a recorrer ao verso pesado e com uma textura bastante profunda. São os 

vícios que ditam ao poeta que não resista à hipérbole378, que use um estilo grandíloquo e 

um discurso forte e indignado. E desta forma, encontrando Juvenal, na própria realidade, 

alguns dos tópicos que Cícero, no De inventione, apresenta serem favoráveis ao discurso 

                                                        
376 Trata-se da descrição de uma taça cinzelada segundo a técnica de Fídias (Phidiaca ars), conhecida pelo 
seu extremo realismo.  
377 cf. PARRELLA (1945-6) 42. 
378 cf. Quint. Inst. 8.6.76: tum est hyperbole virtus, cum res ipsa, de qua loquendum est, naturalem modum 
excessit. ‘a hipérbole é permitida quando o tema é algo que excede os limites naturais’. 
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do orador, para alcançar a indignação ou a piedade da audiência, usa-os na contestação que 

deseja fazer e na autoridade que pretende incutir aos seus juízos de valor379. 

A poesia de Juvenal, escrita numa época possível de ser denominada de “post-

traumatic”380, talvez ainda não estivesse em condições de fazer uma avaliação criteriosa da 

realidade histórica-política que o antecedeu, até porque ela própria é o resultado de um 

conjunto de mudanças ético-morais que, embora se repercutam no tempo representado 

acabam por ter os seus reflexos no tempo presente. E desta forma, devendo a sua 

linguagem ser mais apelativa do que meramente expositiva, já que importava comprometer 

o leitor com a matéria representada, será possível aceitar-se a existência de “un singolare 

pathos sarcástico costruito com un abile dominio della strumentazione retorico-

declamatoria381. Sem se pretender entrar na discussão sobre o facto de Juvenal ter 

desejado, ou não, adoptar o estilo da tragédia e o tom solene e elevado da épica para a sua 

sátira, o que efectivamente está em causa é a dessacralização das matérias mitológicas e a 

ridicularização da figura dos viciosos e criminosos.  

Contrariamente a Marcial, o objectivo de Juvenal não é o de agradar ao público, 

mas de o obrigar a comprometer-se com uma realidade que, podendo até provocar o riso 

pelo exagero que a sua dimensão trágica comporta382, deve ser merecedora de uma reflexão 

atenta e, se possível, reformadora. Além disso, o que está em causa é mostrar que o 

carácter mitológico e fantástico dos géneros elevados está desadequado à sociedade 

contemporânea, não tanto por falta de correspondência entre as realidades, mas pela 

capacidade que os monstra da vida real têm em superar os representados na tragédia, ou, 

melhor ainda, em superar as vazias superficialidades e artificialidades dos géneros 

“maiores”. 

Assim sendo, se em Marcial o discurso retórico cumpriu uma função 

essencialmente estética, em Juvenal ter-se-á colocado nitidamente ao serviço da indignada 

contestação383 e, por conseguinte, da crítica de valores. E sem que a força que move o 

                                                        
379 cf. BRAUND (1999[1996]) 5-9. 
380 cf. FREUDENBURG (2001) 252. 
381 cf. CITRONI (1989) 334-335. 
382 Pondo em discussão a relação que a sátira de Juvenal tem, ou pode ter, com a tragédia, SMITH (1989) 
811-823 considera que as vestimentas trágicas dos criminosos contemporâneos pretendem suscitar o riso do 
leitor. No entanto, a nós parece-nos que a indignação de Juvenal neste momento o leva a desejar muito mais 
do que o simples riso, pelo menos se se tratar de um riso descomprometido.     
383 cf. BRAUND (1997) 147-165. 
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satírico seja “révolutionnaire”, como alguns quiseram mostrar384, pois o que está em causa 

não serão exactamente reivindicações sociais, as suas reclamações são fundamentalmente 

de natureza ético-moral, e pressupõem uma consciência moral385 que deve ser extensiva ao 

leitor. 

Contudo, nem sempre as palavras de Juvenal possuem uma dimensão densamente 

trágica ou eloquente, até porque isso tornar-se-ia demasiado fastidioso para o leitor e 

aproximaria o poeta daquilo que ele próprio, no início da sua sátira 1, desprezou: as 

recitationes. Além disso, poderia ainda correr o risco de a sua indignatio ser entendida 

como puro ressentimento pessoal e a sua sátira confundida com a agressividade presente 

no seu precedente Lucílio. Por isso, existem algumas passagens onde o burlesco e o humor 

se fazem notar com grande expressividade386. Aqui se inserem, por exemplo, alguns passos 

da sátira 5, referentes ao banquete oferecido por Virrão ao cliente Trébio ou a própria sátira 

4 que, descrevendo o aparato da preparação de um enorme rodovalho para um banquete 

imperial, alcança o cómico pelo contraste entre a solenidade da linguagem utilizada e a 

mesquinhez do assunto.  

A indignatio e a ira que motivaram o tom agressivo e trágico das primeiras 

denúncias, e que foram responsáveis pela forte dor sentida no  poeta387, foram também 

capazes de conter a ratio suficiente para suscitar o riso das misérias dos Homens388, e  de, 

por meio da paródia e da ironia, garantir a cumplicidade do leitor389.  Pois  Juvenal  ri-se da 

                                                        
384 cf. BARDON (1965) 515. 
385 Sobre a presença de uma consciência moral em Juvenal veja-se, por exemplo, MARMORALE (1950) 30 
ou VIONI (1972-3) 240-271. Tomando como reflexão este mesmo assunto, MASON (1963) 93-176 põe em 
destaque a qualidade do entretenimento retórico de Juvenal, negando o seu interesse moral, enquanto 
WIESEN (1963) 440-471 apela às suas máximas individuais. DECKER (1913), como já referimos 
anteriormente, dá particular destaque ao carácter retórico da sua poesia. 
386 A presença do humor e do riso torna-se bastante proveitosa no género satírico. Segundo Horácio, o humor 
consegue mesmo ser mais proveitoso do que a invectiva, enquanto arma satírica (cf. Hor. S. 1.10.14-15). 
Além disso, é por meio do riso que se dizem as verdades (cf. Hor. S. 1.10.24: ridentem dicere verum).  
387 cf. S. 1.45. 
388 Concordando com a interpretação que ANDERSON (1962) 288 faz da expressão: ridebat curas nec non et 
gaudia vulgi, / interdum et lacrimas… (S. 10.51-52): “in curas Juvenal summarizes the emotions of 1.85, 
which now are laughable, not infuriating”, entende-se que a tranquilidade que Juvenal expressa nas últimas 
sátiras não entra de forma alguma em contradição com o furor das sátiras iniciais. O que Juvenal fez foi 
estabelecer a plena harmonia entre duas realidades aparentemente contraditórias: ardere e ridere, sendo que 
em determinados momentos optou por desenvolver mais uma ou outra realidade, conforme a necessidade de 
garantir a autoridade das suas censuras ou tão-só de alcançar a cumplicidade do leitor. 
389 Juvenal parodiou a banalidade e a prolixidade fútil das matérias cultivadas pelos poetas contemporâneos 
(cf. S. 1.1-14); o espírito bélico dos soldados, quando se referiu à hipocrisia dos falsos moralistas (cf. S. 2.64-
65); a grandiosidade dos poemas mitológicos (cf. S. 7.10-12) e a da musa que os inspira, Calíope (cf. S. 4. 34-
36). 

Ainda que o uso da ironia por parte de Juvenal possa, de facto, ser entendido como uma forma de 
sarcasmo (cf. SERAFINI (1957) 296-297), aquela consegue alcançar diferentes efeitos de acordo com o 
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dessacralização e desmistificação da solene e grandiosa matéria épica e arrepia-se com o 

facto de as figuras humanas poderem ser elevadas à categoria de maus exempla, ou seja, de 

extremos da má conduta. Outras vezes, ri-se ainda o leitor da forma habilidosa como 

Juvenal transferiu para a boca da própria vítima as possíveis censuras que a voz indignada 

poderia fazer. Uma estratégia que permitiu ao satírico suavizar a sua indignação e conferir 

algum humor à crítica.   

Há ainda as passagens em que o humor de Juvenal se restringe à simples escolha de 

uma palavra “estrategicamente situada al principio o al final de un verso”, conforme 

atestou Kenney. Contudo, contrariamente à opinião deste autor que considera que no 

humor de Juvenal “no hay nada especialmente intelectual” 390, pensamos que tudo em 

Juvenal é minuciosamente pensado no sentido de alcançar o seu propósito satírico. A 

escolha dos alimentos servidos na cena oferecida por Virrão a Trébio, na sátira 5, 

conforme teremos oportunidade de confirmar, é de facto uma boa prova disso mesmo. Pois 

afinal, um pouco à semelhança de Marcial, cujos objectos se tornam denunciadores dos 

vícios e comportamentos dos Homens, também em Juvenal os alimentos se tornaram 

indicadores das críticas que devem ser feitas aos intervenientes.  

Além disso, quando Juvenal coloca a má poesia recitada debaixo de um sol 

abrasador acima dos muitos horrores que perpassam a vida da cidade391, ou quando 

considera o crime de Nero pior do que o de Orestes, só porque este nunca cantou em cena 

ou escreveu um texto épico, o poeta não só está a proceder à caricatura e humorística 

paródia da falsa grandiosidade das narrações mitológicas, mas a suscitar o riso do leitor.     

 

                                                                                                                                                                        
propósito pretendido, conforme demonstrou ANDERSON (1962) 277-292 e, por conseguinte, alcançar mais 
facilmente a cumplicidade do leitor de acordo com a matéria tratada.  

A propósito da paródia usada por Juvenal, CÈBE (1966) 320 afirma o seguinte: “les parodies 
juvénaliennes … n’ont pas pour seul motivation de dérider le lecteur; elles cherchent en plus, à rendre mieux 
perceptible la marge qui separe les Romains de l’Empire des hommes éminents, des héros légendaires ou 
grands ancêtres dont la haute poésie perpetue la mémoire, autrement dit à faire voir combien la réalité 
contemporaine est éloignée de l’idéal…” 

Sobre a ironia em Juvenal veja-se o estudo de ROMANO, A. (1979), intitulado precisamente Irony 
in Juvenal. Depois de uma abordagem teórica sobre os diferentes tipos de ironia, seus efeitos e intenções, e 
da relação que esta estabelece com a sátira (20-37), a autora apresenta exemplos de ironia em cada uma das 
sátiras de Juvenal (66-199), concluindo que “A large proportion of Juvenal’s poetry hás a distinct ironic 
content (40% of the total)”.  
 Ainda sobre a presença do humor em Juvenal veja-se o artigo de MARACHE (1964) 474-478 
intitulado Rhétorique et humour chez Juvenal, ou de SAINT-DÉNIS (1952) 8-14. 
390 cf. KENNEY (1989[1982]) 671. 
391 cf. S. 3.5-9. 
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Distintos na escolha dos vocábulos, na simplicidade e/ou grandiosidade com que 

tratam a matéria, inegável é a presença do humor na obra de ambos os autores. No entanto, 

enquanto Marcial primou por um humor mais imediato e mais próximo do entendimento 

do público, habituado aos espectáculos de circo ou às representações teatrais e, por 

conseguinte à linguagem simples, não raras vezes lasciva e licenciosa, Juvenal recorreu a 

um humor mais adequado à sua educação retórica e, por isso, mais refinado e 

intelectualizado, no sentido de alcançar a crítica pretendida.   

 Comum a ambos é também uma mesma cumplicidade que conseguem alcançar com 

o leitor, no sentido de o levarem a tomar consciência da realidade exposta. E se em Juvenal 

esta relação entre a voz poética e o leitor se torna mais evidente, a verdade é que a forma 

como Marcial “fragmenta sus censuras en sus más de mil epigramas, los cuales forman un 

corpus de enorme signification”392 e como selecciona as técnicas de construção de cada 

epigrama, evidenciando o ângulo mais caricato e risível da sua vítima, conseguem levar o 

leitor a ver aquilo que, de facto, deve ser visto com particular cuidado, porque merecedor 

de crítica e desaprovação.   

 

   

4. Conclusões finais 

Juvenal olha para a realidade circundante, intelectualiza-a através da indignatio, e o 

resultado acaba por ser o retrato crítico, censurador e moralizador da realidade observada. 

Sempre o seu pincel escolhe as cores que melhor lhe ditam o seu indignado conspecto. 

Enquanto Marcial, olhando para uma mesma realidade, se limita a retratá-la com tudo o 

que de ridículo, incongruente e feio possa ser visto nela. Porém, não é Marcial um simples 

fotógrafo, mas antes um pintor que atribui a cada pormenor a cor que melhor consegue 

captar a atenção do leitor, diverti-lo, espicaçar nele a curiosidade ou até mesmo um sentido 

crítico.  

Desta forma, o que efectivamente distingue as obras de Marcial e Juvenal não será 

exactamente o fim alcançado, já que este acaba por ser similar, mas antes a forma como 

cada um alcança esse fim: olhando ambos para uma mesma realidade, Juvenal destaca dela 

os valores, os sentimentos, os desejos e os hábitos que a orientam, enquanto Marcial, a 

vida material e corporal que a compõem. Além disso, diferente é a reacção dos poetas à 
                                                        
392 Segundo HERRERA ZAPIÉN (1997) 23, é precisamente isto que faz de Marcial uma espécie de “satírico 
em miniatura”. 
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realidade observada: enquanto Juvenal é interiormente consumido pela chama da 

indignação; Marcial, parecendo mesmo algumas vezes compreender a loucura dos 

Homens, é absorvido pela teatralidade do espectáculo apresentado.  

Assim sendo, alicerçando Juvenal o produto final do seu trabalho num pilar 

intelectual e moralizadoramente crítico, enquanto Marcial o faz ao gosto do seu leitor, os 

poetas não deixam de alcançar um duplo objectivo: por um lado, a denúncia da corrupção 

que povoa Roma e os seus habitantes e, por outro, a cúmplice responsabilização do leitor 

do seu tempo, seja quando se ri dos outros e de si próprio, seja quando não tolera os vícios 

do seu tempo. E isto porque, numa ou noutra situação, o leitor acaba sempre por partilhar 

do juízo pessoal dos poetas. Assim sendo, sem que haja exactamente uma causa moral nos 

versos de Marcial, contrariamente ao que acontece em Juvenal, o realismo da sua obra 

acaba por conter um espírito moralista, pela forma como rebaixa, materializa ou 

ridiculariza os comportamentos, os gestos, as roupas ou os objectos das suas personagens, 

ou tão-só pela força e realismo que incute à sua linguagem393. E nesta perspectiva, a 

comunicação que mantêm com a sua audiência torna-se semelhante e igualmente eficaz. 

Ainda que a relação entre Marcial e o seu interlocutor e/ou leitor não seja regida por um 

propósito intencionalmente moralizador, a forma como estrutura o seu epigrama, onde 

sempre se descobre no final dos seus versos um aguilhão certeiro, e o realismo que incute à 

sua representação, conseguem alcançar a consciencialização do leitor para a viciosa 

corrupção e degradação que medeia a sua forma de estar, de agir e de pensar.  

No que concerne à escolha do género mais adequado aos seus propósitos, Juvenal 

opta por um género que tende a tornar-se mais sério, mais acérrimo e capaz de comportar 

em si uma dimensão, senão mais reformadora, pelo menos, mais censuradora e mais 

moralista. Enquanto Marcial prefere um género que, estabelecendo fortes afinidades com a 

apreciada dramatização do seu tempo, o mimo, lhe permite agradar ao leitor, obter dele o 

seu reconhecimento, e simultaneamente garantir a viva representação dos costumes e 

vícios dos homines. Assim sendo, um pouco à semelhança das representações mímicas, 

onde se alternam as máximas sérias com os versos grosseiros e lascivos, assim aplaude o 

populus os versos de Marcial e se diverte a assistir a um espectáculo que não é mais do que 

                                                        
393 BARDON (1965) 515 considera mesmo que “la violence des mots est, parfois encore, une reivindication 
de l’être qui, en face des lois ou de l’opinion publique, afirme son droit à ne pas mentir, pas même a soi”. E 
neste sentido, concordando com a declaração proferida, acrescentaríamos que desta forma Marcial consegue, 
tal como Juvenal, alcançar a superioridade exigida a quem deseja censurar, ou pelo menos expor, os 
costumes dos outros.  
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a encenação dos seus próprios defeitos. Desta forma podemos dizer que as obras de 

Marcial e Juvenal se completam pelo menos na representação que fazem do homo e das 

misérias humanas que este representa: Marcial apresenta-o através da “ricchezza e vivacità 

dell’osservazione fenomenica del comportamento, del dettaglio, dell’oggetto”394, Juvenal 

penetra nas causas motivadoras dos seus comportamentos e atitudes. O alcance deste fim 

semelhante exige, no entanto, a necessidade de os poetas não atraírem para si a retaliação 

por parte do poder político ou os queixumes das vítimas. E por isso mesmo é também 

comum aos vates o propósito de não nomear nem atacar directamente as pessoas 

representadas, como fizeram os seus antecessores, até porque isso limitaria o seu campo de 

acção a uma dimensão demasiadamente individualizada e susceptível de crítica.  

Em conclusão, cumprem as obras de ambos os poetas o mesmo preceito horaciano 

do castigat ridendo mores: Marcial com um aguilhão certeiramente mais afiado, Juvenal 

com uma ferroada profundamente mais dolorosa, porque mais censuradora.  

                                                        
394 cf. CITRONI (1989) 340. 
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SEGUNDA PARTE  

 A VIDA QUOTIDIANA EM ROMA 
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CAPÍTULO TERCEIRO 

MODUS VIVENDI ROMANI: PRAZERES E DISTRAÇÕES EM ROMA  

 
 
1. A imagem que os poetas projectam de Roma  

Alvo de muitos estudos, a vida quotidiana dos Romanos da época imperial, seus 

hábitos, costumes e prazeres tem vindo a ser, ao longo dos anos, pormenorizadamente 

trabalhada, assim como a cultura dos divertimentos de massa continuamente usada para 

matéria cinematográfica. Olhados, por uns, pela grandiosidade arquitectónica dos edifícios 

e poderio que a civilização romana representava na época, por outros, pela coragem ímpar 

de algumas figuras que conseguiram sobreviver aos horrores dos espectáculos nas arenas, 

os Romanos são algumas vezes identificados com as imagens das horripilantes cenas de 

gladiadores ou com a afamada frase de Séneca: Vomunt ut edant, edunt ut vomant395. Pois, 

tal como na Antiguidade Clássica, sempre o insólito, o imoderado e a tentação de desafiar 

a morte são as melhores formas de atrair o interesse do leitor/espectador, e, por 

conseguinte, garantir o sucesso do livro ou filme.  

Para a recriação do modus vivendi dos Romanos terão contribuído, em muito, os 

escritos de Marcial e Juvenal, não só pelo realismo que as suas obras comportam, mas 

acima de tudo pelos pormenores que exibem sobre a vida quotidiana romana. 

Continuamente reiterada e quase convertida em cliché, a expressão de Juvenal panis et 

circenses, que algumas vezes serve de título a estudos sobre a cultura do divertimento em 

Roma, projecta a imagem de uma civilização parasita que vive do alimento gratuito e do 

divertimento. Em Marcial, tantas vezes associado à figura do repórter, do cronista ou do 

fotógrafo capaz de captar o pormenor mais ínfimo396, descortinam-se perfis de personagens 

históricas, identificam-se lugares, atenta-se sobre a organização da sociedade e suas classes 

constituintes e, acima de tudo, procuram-se detalhes sobre os hábitos quotidianos dos 

Romanos, na tentativa de recriar o ambiente da época o mais real possível.  

                                                        
395 Era frequente ver-se, no fim da cena, os preciosos mosaicos manchados com vómitos e a opção de 
provocar a indigestão num quarto ao lado, por exemplo através de ervas (cf. Mart. 10.48.10), era uma 
hipótese aceitável para quem não queria dispensar as iguarias de uma refeição. Este hábito está atestado de 
uma forma bastante grotesca por Marcial num epigrama dedicado a Filénis, uma mulher que tem tanto de 
macho quanto de feminil (cf.7.67.9-12:…nec cenat prius aut recumbit ante / quam septem vomuit meros 
deunces; / ad quos fas sibi tunc putat redire, / cum coloephia sedecim comedit). 
396 Segundo FORTUNY PREVI (1979) 17, Marcial é um “reportero gráfico de la vida ciudadana”. 
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Contudo, ainda que as obras de Marcial e Juvenal constituam um documento 

histórico pertinente na recriação do modus vivendi dos Romanos, a abordagem que os 

autores fazem da vida quotidiana romana e, particularmente, dos espectáculos públicos, 

dos banquetes privados, das idas às termas e até mesmo dos aspectos mais triviais da 

vivência dos Romanos, vale, acima de tudo, pela reflexão que sugerem sobre a condição 

humana. E este será, pois, o motivo pelo qual a imagem de Roma, projectada através das 

suas obras, continua a ser, hoje tal como ontem, fonte de inspiração para todos os que se 

interessam pela história humana. 

Nesta perspectiva, a compreensão da afamada expressão panis et circenses, 

impregnada de juízos avaliativos, depreciativamente críticos e censuradores, próprios de 

um satírico que escreve motivado pela indignatio, mais do que projectar a futilidade 

parasita da sociedade romana, denuncia, sobretudo, as causas da degeneração dos valores e 

ideais dos Romanos, em particular, e do Homem em geral, pois quase sempre a decadência 

da humanidade se deve à ambição do dinheiro, poder e prazer. 

Quanto a Marcial, ainda que a representação da vida quotidiana romana assente, 

sobretudo, na apresentação divertida da fútil e atribulada vivência dos Romanos e que ao 

poeta não pareçam interessar as causas por detrás dos gestos, a verdade é que este sabe que 

os actos reflectem a formação do indivíduo e, por conseguinte, os seus valores, vícios e 

virtudes. E, por isso, a falta de valores (ou a substituição deles por outros mais 

proveitosos), os vícios e as ambições desmedidas e humilhantes dos Romanos estão 

implícitas na forma como se descrevem os seus gestos, os seus comportamentos e as suas 

infrutíferas azáfamas, desde o nascer do sol até ao anoitecer. E mesmo quando a adulatio 

exige a Marcial que seja lacónico na descrição de alguns aspectos, como seja, por exemplo, 

o agrado que a atrocidade e a crueldade provocam no Imperador e no povo romano, o 

poeta não deixa de sugerir aquilo que motiva determinados comportamentos. 

De facto, ainda que a representação do modus vivendi dos Romanos assente em 

perspectivas diferentes, conflui numa similar reflexão sobre a vulnerabilidade humana. E 

assim sendo, a imagem que os poetas projectam de Roma, mais impregnada de juízos 

avaliativos, ou mais atenta aos pormenores risíveis do comportamento humano, é acima de 

tudo a representação da condição humana, com tudo o que lhe possa causar prazer, mas 

também dano.  
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1.1. Juvenal: … panem et circenses 

Sem olvidar que a enunciação da sentenciosa frase de Juvenal - …duas tantum res 

anxius optat / panem et circenses! (S. 10.80-81) - está dependente, como já se referiu, dos 

juízos de valor de um satírico indignado, senão mesmo encolerizado, sobre os valores e os 

costumes que dominam a sociedade romana, a verdade é que é inegável a importância que 

a expressão alcança no esclarecimento da política imperial romana, e, sobretudo, na 

compreensão do modus vivendi dos Romanos da época imperial.   

Se a subsistência da sociedade romana foi, desde cedo, assegurada pelos 

governadores, que se encarregavam da distribuição do alimento quotidiano, o divertimento 

estava garantido pelo carácter festivo das primitivas cerimónias religiosas que os Romanos, 

cada vez menos conscientes do sentido religioso das solenidades, não deixavam de 

cumprir. Todavia, com o apogeu de uma época que, grosso modo, se situa entre os 

princípios de Nero, ou talvez um pouco antes, nos finais de Cláudio e meados do século I 

d.C - aproximadamente até início de Adriano (117-118) - vive-se um conjunto de 

mudanças fundamentalmente alicerçadas numa realidade de exageros e desequilíbrios: o 

poderio e a prosperidade de uns confundem-se com a pobreza parasita de outros. Nesta 

perspectiva, quando Juvenal afirma que o povo, desde que deixou de vender o sufrágio e 

de distribuir o poder, as insígnias, as legiões, e muito mais, apenas se interessa por duas 

coisas: panem et circenses397, não está apenas a pôr em confronto o empenhamento do 

povo romano dos tempos idos (olim) com a inércia do tempo presente (nunc), mas também 

a sugerir uma nova interpretação para os termos panis e ludi, pois longe vai o tempo em 

que o povo se contentava com a simples distribuição do trigo398 ou com as representações 

oferecidas em recintos religiosos.  

                                                        
397 cf. S. 10.77-81. 
398 Defendida e elogiada por Plínio-o-Velho, a necessidade de assegurar o abastecimento público fora 
entendida já pelo grego Xenofonte como uma obrigação do chefe e tornara-se num ditame importante na 
época da República, e sobretudo na época imperial, a partir de Nero.  

Considerada uma forma de garantir o bem-estar físico e a estabilidade social, a distribuição gratuita 
de trigo está associada à promulgação da lex frumentaria pelo Tribuno Gaio Graco. 

No tempo da República, o governador deveria encarregar-se de manter o exército e oferecer 
alimentos à população civil de Roma. Júlio César distribuía entre os seus súbditos carne de porco, azeite e 
trigo. Na época imperial, o imperador Domiciano, segundo Suetónio (cf. Suet. Dom. 7.10-11), ‘aboliu a 
distribuição das espórtulas públicas entre o povo e restabeleceu o costume de oferecer justas refeições’. Esta 
foi uma medida tomada por Nero. Porém, Domiciano tentou, sem êxito, restabelecer o antigo costume do 
convite real para comer. E, segundo Marcial, a sportula, que consistia numa quantidade de dinheiro que o 
patronus entregava diariamente ao cliens, surgira como substituição de um convite para comer (cf. 1.49). 
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O panis, outrora conseguido com o esforço do arado para satisfazer as necessidades 

da mesa campestre399 e compatível com a bilha de barro400, passara a ser uma realidade 

passada. Agora tornara-se repugnante jantar numa vasilha de barro e uma afronta alguém 

sentar-se numa modesta, simples e campestre mesa sabina401. As conquistas e as expansões 

e, por conseguinte, a influência dos Gregos e de outros povos nos hábitos culinários 

provocaram um enriquecimento enorme sobretudo na alimentação das classes 

privilegiadas, mas também um intenso gosto das classes mais baixas de seguirem os gostos 

das primeiras. Porém, quando o pobre não pode acompanhar as excentricidades do rico, só 

lhe resta contentar-se com o pão que consegue obter da sportula402, ou que 

desesperadamente tenta trincar na esperança de não sair da mesa do rico sem nada 

comer403. O panis, distinto na cor404 e desprezivelmente servido por servos arrogantes, ao 

cliente que aceita ser humilhado na esperança de saborear as finas iguarias da moda, torna-

se o alimento daqueles que perderam a sua dignidade, como é o caso do cliente, mas 

também do miser que insiste em querer perpetuar a juventude há muito perdida405, e 

daquele que, obrigado a exilar-se por ter humilhantemente fugido da responsabilidade a 

que estava sujeito, se sujeita ao panis mendicatus406. Há porém quem o coma e o queira 

fervorosamente guardar, mesmo estando já bolorento (mucidus panis). Trata-se do 

avarento que, ao mesmo tempo que castiga o estômago dos escravos com uma dose de 

comida miserável, passa ele próprio fome, não admitindo que se consumam todos os 

pedaços de pão407. Sujeita-se este homem àquilo que os restantes Romanos recusam ou 

vergonhosamente são obrigados a aceitar, apenas por força de um vício que o domina a si e 

a muitos outros Romanos: a avareza.  

Renegada por uns, por causa da humilhante ambição que os persegue, e avidamente 

guardada por outros, por causa de uma avareza que os obriga a passar fome, a antiga 

farinha misturada com água ou leite, que outrora saciava tantas bocas, passara também a 

estar aliada à superficialidade e vaidade dos Romanos, concretizada no cuidado da beleza 

ou na camuflagem da total ausência de beleza.  
                                                        
399 cf. S. 14.181-182. 
400 cf. S. 12.60-61. 
401 cf. S. 3.168-169. 
402 cf. S. 1.120. 
403 cf. S. 5.67-69. 
404 cf. S. 5.74-75. 
405 cf. S. 10.200. Note-se que o passo não refere especificamente este tipo de velho, mas os velhos em geral. 
406 cf. S. 10.276-278. 
407 cf. S. 14.126-127. 
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A imagem do miolo de pão que serve de máscara ao rosto de uma mulher rica de 

aspecto repelente (foedus) e digno de riso (ridendus) torna-se ridícula, até porque esta 

precisa de muitas camadas de massa (multus panis) para esconder a sua fealdade, ao ponto 

de ficar com a cara inchada (…multo / pane tumet facies…)408. Igualmente risível é a 

imagem do pão que se presta ao cuidado da beleza de um efeminado, como é o caso do 

general Otão que, mandando assassinar Galba, cuida da sua pele estendendo miolo de pão 

amassado no rosto409. Neste caso concreto, o panis não só se torna num reflexo da 

efeminação de um suposto militar, como também cúmplice do acto cometido por este, já 

que se trata de um assassino.  

De facto, se a interpretação do vocábulo panis se limitasse a fazer referência ao pão 

quotidiano que o parasita procura com pouco ou sem nenhum trabalho, poderíamos até 

mesmo considerar que a crítica de Juvenal não seria assim tão mordaz, pois afinal estaria 

apenas o Romano a tirar proveito de uma política que lhe era favorável. Contudo, não é o 

simples alimento que satisfaz o Romano inerte, mas antes os faustosos banquetes, mesmo 

que isso implique situações de humilhantes sujeições. Desta forma, não está Juvenal 

apenas a criticar a inércia dos Romanos, mas também a sua gula e a sua desenfreada 

ambição. Além disso, se se tiver em conta que as referências ao panis, ao longo das suas 

sátiras, estão também associadas ao castigo, à efeminação, ao culto da beleza inalcançável 

e à avareza, então ter-se-á de admitir que, efectivamente, a alusão ao panis ultrapassa em 

muito a crítica à futilidade da sociedade que renegara o seu papel de intervenção na vida 

política e social de Roma.  

Se a tradução do vocábulo panis é capaz de dar conta de alguns costumes, modas e 

valores que predominam na vida quotidiana de Roma, não menos o consegue fazer a 

interpretação do vocábulo circenses, a começar pela abrangência do termo que está longe 

de incluir apenas os jogos por excelência, ou seja, os jogos de circo, mas que abrange tudo 

aquilo que diverte e ocupa os Romanos: as representações cénicas, cada vez mais lascivas 

e isentas de argumento; os combates de gladiadores, aparatosamente mais cruéis e 

rentáveis; as venationes, onde os homens se sujeitam a lutar com animais ferozes, apenas 

para caírem nas boas graças do Imperador, e muitos outros espectáculos. Até porque é 

comum a todos estes divertimentos o mesmo espírito: da parte do espectador, o 

divertimento; da parte dos Césares, a ocupação de uma massa populacional cada vez mais 
                                                        
408 cf. S. 6.460-463. 
409 cf. S. 2.104-109.   
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densa, mais desinteressada pelo trabalho ou simplesmente privada de participar na vida 

política.  

Segundo Juvenal, se o Romano fosse capaz de se arrancar dos jogos (si potes avelli 

circensibus)410, poderia, com o dinheiro que gasta num ano, no aluguer de um espaço 

tenebroso, comprar uma optima domus em qualquer pequena cidade do Lácio, em redor de 

Aquino. A utilização da forma verbal avello enfatiza a força que os jogos conseguem ter 

sobre os Romanos e a violência psicológica que seria se estes se afastassem de tais 

divertimentos. A dependência dos jogos é tão forte que a única tristeza (solus dolor) que o 

Romano sente, quando tem de se afastar de Roma, é ficar um ano inteiro sem os jogos de 

circo411. Assim sendo, preferem fazer parte daquele grande número de pessoas que, em 

Roma, preferem morrer sem ter onde dormir e o que comer, a terem de se afastar dos 

jogos, tal é a força que estes exercem sobre eles.  

Roma é uma massa de gente que, indiferente ao seu papel de intervenção política, a 

favor dos espectáculos, fica tão abatida e assombrada com a perda da sua facção preferida, 

como quando foram derrotados os cônsules na poeira de Cannas (veluti Cannarum in 

pulvere victis / consulibus)412. A comparação é bastante sugestiva: as derrotas militares 

reduzem-se a uma mera corrida de cavalos que encontra o obstáculo à vitória na poeira do 

recinto.  

Corroborando o que já afirmámos noutra ocasião, nomeadamente numa 

comunicação intitulada a “Linguagem gastronómica nas sátiras de Juvenal”413, não se deve 

perder de vista que a distribuição de alimentos e sobretudo os divertimentos constituem 

intencionalmente um boletim de voto ou metaforicamente aquilo que poderíamos 

considerar como a ‘bagette mágica’ do tirano que, com esta, alimenta o seu povo e o 

diverte, com o intuito de o afastar das suas funções cívicas e acima de tudo de o fazer 

esquecer as desigualdades sociais. E assim se deixa o caminho livre para que os 

governadores possam obter autonomia política suficiente para governar de acordo com os 

seus propósitos.  

                                                        
410 cf. S. 3. 223. 
411 cf. S. 11. 52-53. 
412 cf. S. 11. 199-201. 
413 cf. BAPTISTA (2001) 51-58. 
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Porém, se ao poder político convém entreter a ignorância, evitando assim uma 

possível “revolução”414, ao povo interessa preservar aquilo que se impõe como valores 

primordiais e que quase se elevam à categoria de deuses: a Gula e o Divertimento, 

responsáveis pela efémera felicidade, mas também pela crescente ignorância e baixeza 

moral, ética, social e até mesmo económica dos Romanos. Estes instituíram a Gula e o 

Divertimento como os dois deuses mais adorados, e os imperadores parecem ter 

consciência de que a adoração e admiração do povo para com eles próprios está 

dependente da satisfação que estes deuses proporcionam. Todavia, desengane-se quem 

pensa que a adoração destas novas divindades é apenas feita pela turba desocupada e 

incógnita de Roma. Pior são aqueles que, indignos da classe a que pertencem e do nome 

que têm, não só se entregam à idolatria dos novos deuses, por causa do dinheiro ou do 

prazer, como também se expõem publicamente ao ridículo, servindo de diversão aos seus 

próprios subalternos: assim é o caso de alguns nobres como Laterano, que se entrega aos 

prazeres mais baixos das tabernas e se mistura com pessoas indignas da sua condição415; 

Damasipo que, depois de consumir os seus bens, alugou a sua voz à representação 

cómica416; Graco que, exposto ao reconhecimento de todos, se sujeita à condição de 

gladiador417 e ainda o próprio imperador Nero que, com agrado, se expôs com o seu 

horrível canto nos palcos gregos418.  

Promotores e protagonistas desses mesmos espectáculos, também estas figuras se 

tornam alvo da crítica de Juvenal, que só aparentemente se dirige ao povo parasita que vive 

do alimento alheio e que é indiferente aos seus direitos em função do divertimento. Afinal, 

mais criticáveis serão aqueles que, renegando a sua condição social e alheando-se das suas 

responsabilidades políticas e militares, de livre vontade se expõem publicamente à desonra, 

auto proclamando os seus próprios vícios e valores, ou falta deles.  

 Muito mais abrangente a sentença de Juvenal do que inicialmente se poderia 

pensar, pelo facto de se direccionar a todos os estratos sociais e políticos, acresce ainda à 

interpretação do vocábulo circenses a realidade dos espectáculos privados, como sejam os 

banquetes, os banhos, ou ainda aqueles que, assentes no pretexto religioso, eram autênticas 
                                                        
414 CARCOPINO (1994) 255 considera que “…na estrada para a autocracia, os espectáculos constituíam um 
obstáculo à revolução.” E acrescenta que “Os espectáculos foram a grande diversão para a desocupação dos 
seus súbditos, e por consequência o seguro instrumento do seu absolutismo.”. 
415 cf. S. 8.172-178. 
416 cf. S. 8.185-188.  
417 cf. S. 8.200-210. 
418 cf. S. 8.211-226. 
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exibições de depravação, de efeminação e prova da dessacralização da religião. Assim é o 

exemplo de uma festa em honra da Bona Dea, que, embora esteja interdita ao sexo 

masculino, é, precisamente, celebrada por homens que se apresentam feminilmente 

vestidos, e presidida por um Sumo Pontífice, identificado como modelo de uma insaciável 

glutonaria419.  

Numa cidade desocupada por causa do circo e do teatro,420 onde tudo tem um 

preço, porque a Fortuna é considerada uma deusa e colocada no céu, e onde, entre todos, 

sem excepção, reina a ambição, o prazer e a depravação, a interpretação da frase juvenalina 

ultrapassa a simples crítica à política de sobrevivência e divertimento, e acaba por se 

estender a todos aqueles que partilham dos vícios que assolam Roma. Assim sendo, à 

semelhança do que terá acontecido com alguns exempla históricos que encontraram a sua 

ruína nas suas próprias aspirações, também estes serão vítimas dos seus desejos. E esta 

leitura poderá ser feita a partir das próprias palavras de Juvenal que, depois da enunciação 

da sentenciosa frase, afirma: “Perituros audio multos.” / “nil dubium, magna est 

fornacula.”421. Retomando a metáfora nos versos 61-63 desta mesma sátira, Juvenal sugere 

que, do mesmo modo que arde e crepita no fogo a imagem, outrora adorada pelo povo, de 

Sejano422, também arderão as cabeças dos muitos que perecerão num forno que, sendo 

pequeno, é intensamente grande e ardente: grande, porque serão muitos os que hão-de 

arder nele e descomedidos os vícios a queimar, nomeadamente a ambição, o poder e o 

prazer; pequeno, porque será sempre fisicamente pequeno o forno que tiver de acomodar 

tantos viciosos.  

Para enfatizar a certeza de que os Romanos serão vítimas das suas fúteis aspirações, 

o poeta não só usa a primeira pessoa do verbo audio, assumindo-se como testemunha 

conhecedora da situação, como emprega a expressão nil dubium, para afastar qualquer 

possível dúvida do castigo que estará destinado aos Romanos.   

 

Em conclusão, a imagem que se descortina por detrás da expressão panis et 

circenses não constitui de forma alguma uma interpretação simplista e redutora da política 

                                                        
419 cf. S. 2. 82-98. Este passo será posteriormente explorado no capítulo 4 da (A)Masculinidade romana .  
420 cf. S. 8.117-118: parce et messoribus illis / qui saturant urbem circo scaenaeque uacantem; cf. S. 3.183-
184: omnia Romae / cum pretio; cf. S. 10.365-366: nos te, / nos facimus, Fortuna, deam caeloque locamus 
421 cf. S. 10.81-82.  
422 cf. S. 10.61-64: …iam strident ignes, iam follibus atque caminis / ardet adoratum populo caput et crepat 
ingens / Seianus, deinde ex facie toto orbe secunda / fiunt urceoli pelves sartago matellae. 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
  

 

 157

social da época imperial, mas uma realidade complexa e profunda sobre os prazeres e as 

distracções em Roma. Integrada numa sátira bastante pessimista, onde apenas nas últimas 

linhas se vislumbram algumas palavras de esperança e encorajamento423, a referência ao 

alimento e ao divertimento, para além de visar a sugestão do castigo que espreita os 

Homens, denuncia assim os valores, vícios e ideias em que assenta o modus vivendi dos 

Romanos.  

 

 

1.2. Marcial: sugestivo roteiro humanístico 

Contrariamente a Juvenal que procura as causas por detrás dos comportamentos, 

Marcial concentra a sua atenção na exterioridade dos actos das pessoas que vivem 

desocupadamente ocupadas. O poeta sabe que o leitor será capaz de ler, nesta 

superficialidade, os valores, os vícios e os costumes que dominam e caracterizam a vida 

quotidiana em Roma da época imperial. Além disso, Marcial parece estar consciente de 

que o ridículo dos comportamentos humanos constituirá um argumento de sucesso para a 

sua obra.  

Assim sendo, considera-se que a imagem que o epigramista projecta da vida 

quotidiana romana, não menos séria ou profunda do que a de Juvenal, é semelhante a um 

roteiro, onde os lugares a visitar, as pessoas a descobrir, os divertimentos a procurar e os 

hábitos a seguir são apresentados num tom hilariantemente divertido e sugestivo. Contudo, 

ainda que seja, inegavelmente, possível traçar um roteiro turístico e logístico de Roma, a 

partir da sua obra, em nosso entender o que efectivamente sobressai é a criação de um 

roteiro tipológico ou humanístico, onde os espaços valem sobretudo pelo concretismo e 

realismo que conferem às situações apresentadas e nomeadamente ao modus vivendi dos 

Romanos.  

Roma é, pois, projectada através da maneira de ser, estar e pensar daqueles que nela 

vivem e que dela dependem. Assim sendo, não se assiste à criação de uma imagem 

estática, mas antes a uma sequência de movimentos, gestos e comportamentos que 

permitem ao leitor acompanhar o deambular de um Romano pelas ruelas e pelos locais 

mais ínfimos de Roma, no sentido de o conhecer melhor.  

                                                        
423 cf. PORTELA (2000) 51-57. 
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Além disso, o facto de Marcial não ser um excursionista que apenas admira a 

azáfama da vida quotidiana em Roma, mas alguém que vive e depende daquilo que 

contempla, faz com que em determinados momentos a hilariante representação da 

realidade se mescle com uma certa repulsa pessoal e com juízos de valor mais ou menos 

sarcásticos sobre os costumes e as modas que dominam a vida quotidiana em Roma. 

Contudo, as exigências da adulação não lhe permitem exibir um tom tão indignado como o 

de Juvenal ou até mesmo manchar a imagem de Roma com o ensanguentado espectáculo 

das arenas. Dita-lhe assim o seu bom senso, forçado pelas necessidades, que determinadas 

situações sejam apresentadas com uma maior comicidade. Pois Marcial sabe que é pelo 

riso que melhor se castigam os costumes. 

Dando o poeta cumprimento à publicitada afirmação dos nossos dias: “Faça turismo 

cá dentro”, com tudo o que de bom e mau isso possa implicar, acrescentaríamos nós, 

começa Marcial a sua espécie de roteiro com a descrição de um dia passado na Urbe: 

Prima salutantes atque altera conterit hora, 

    exercet raucos tertia causidicos, 

in quintam varios extendit Roma labores, 

   sexta quies lassis, septima finis erit, 

sufficit in nonam nitidis octava palaestris, 

   imperat extructos frangere nona toros: 

hora libellorum decima est, Eupheme, meorum, 

   temperat ambrosias cum tua cura dapes 

et bonus aetherio laxatur nectare Caesar 

   ingentique tenet pocula parca manu. 

tunc admitte iocos: gressu timet ire licenti 

   ad matutinum nostra Thalia Iovem.   (4.8) 

 

Desgastantes as duas primeiras horas para os clientes, que têm de saudar, roucos 

estão já os advogados à 3ª hora. Iniciadas ainda agora as actividades e já tudo começa a 

cessar para tomar o prandium e descansar entre a 6ª e a 7ª hora. Findo o repouso, segue-se 

o tempo dedicado ao banho e aos exercícios físicos e à 9ª hora é já tempo da cena, 

momento em que, segundo Marcial, os Romanos estão em condições de se entregarem à 

leitura dos seus livrinhos.  
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Sucintamente retratado um dia passado em Roma, sobretudo com o objectivo de 

indicar a leitura dos seus livros a Domiciano, Marcial lança algumas pistas sobre a vida 

quotidiana em Roma. Num dia em que mais ou menos cinco horas são dedicadas ao 

trabalho e cinco ao otium, onde se inclui a sesta (meridiatio), a ida ao ginásio e a principal 

refeição do dia, a cena, destaca-se uma figura primordial na obra de Marcial: o cliente. O 

primeiro a dar início às actividades já está desgastado à segunda hora do dia, por causa da 

correria que tem de fazer para receber a sportula a que tem direito. Porém, já com poucas 

forças para continuar, o cliente ainda tem de procurar um sítio para jantar. E não se pense 

que é fácil. Veja-se o exemplo de Sélio: 

Nil intemptatum Selius, nil linquit inausum, 

   cenandum quotiens iam videt esse domi.  (2.14.1-2) 

 

Depois de a repetição da negativa (nil) sugerir que Sélio nada irá deixar de fazer 

para conseguir um convite para jantar, Marcial constrói este epigrama numa espécie de 

carta topográfica que vai dando conta de vários lugares que podem ser apreciados em 

Roma: desde o Campo de Marte, com os seus espaços de recreio e estátuas, passando pelo 

teatro de Pompeio até às termas, sem excluir os banhos mais miseráveis. Porém, longe 

estão os propósitos de Marcial de querer evidenciar a arquitectura romana, ou publicitar os 

espaços aprazíveis de Roma, porque a orientação topográfica é apenas determinada pela 

contínua esperança de Sélio encontrar alguém que o convide para comer. Desta forma, 

construído o epigrama através de uma contínua sequência de conectores que termina com a 

sarcástica prece de Marcial a Júpiter, para que convide Sélio para jantar (ad cenam Selium 

tu, rogo, Taure, voca. 2.14.18), talvez na esperança de o ver desaparecer, o percurso deste 

Romano representa a necessidade de jantar em casa alheia e as poucas probabilidades de 

um cliente conseguir comer. Quanto às sucessivas referências espaciais, estas acompanham 

os ininterruptos momentos temporais exigidos a quem não tem tempo a perder424.  

 Multiplicando-se os epigramas em que a tentativa de jantar fora não afecta apenas o 

cliente, mas quase todos os Romanos, incluindo os próprios patronos (o que torna iguais 

àqueles que supostamente são socialmente diferentes), de facto, viver em Roma não parece 

ser nada fácil. E não fosse a necessidade de seguir a moda de sempre jantar fora de casa 

                                                        
424 Sélio deve ser a mesma figura do epigrama 11 do mesmo livro, cuja causa de tristeza era domi cenat (cf. 
2.11.10, 2.27 e 2.69). 
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uma dificuldade já por si complicada de ser superada, imagine-se quando se tem de 

praticar a salutatio logo ao romper da manhã sem se ter conseguido “pregar olho”.  

Os obstáculos ao descanso do pobre, envolto no meio de uma grande turbulência, 

ou melhor de uma quase estridente barulheira, são, de facto, muitos. Entre gritos 

castigadores, martelos fundidores e verborreicas vozes, é, porém, apenas o pobre que não 

consegue descansar em Roma, já que os ricos, possuindo um campo em plena cidade, 

conseguem controlar a própria entrada do dia na sua mansão425. Representada a riqueza de 

uns e a pobreza de outros na (im)possibilidade de descansar na urbe, o ócio torna-se para 

Marcial num elemento essencial não só para a sobrevivência do pobre que, sem lugar para 

pensar ou descansar, não pode viver, mas também para a sua própria produtividade poética. 

Em relação a si próprio, desabafa: 

             …nunc nos maxima Roma terit. 

hic mihi quando dies meus est? iactamur in alto 

   urbis, et in sterili uita labore perit,…   (10.58-6-8) 

 

A cidade, metaforicamente comparada ao alto mar - com certeza pela imensidão, 

mas também pela turbulência que essa imagem reflecte - torna difícil o domínio do poeta 

sobre o seu próprio dia. E isto porque, ocupado com um trabalho que se desdobra em 

obrigações materialmente pouco proveitosas e fisicamente bastante desgastantes, não lhe 

sobra tempo para mais nada. E mesmo que algum lhe sobrasse, nem sequer era suficiente 

para descansar, já que o descanso, como tudo o resto, está vedado aos pobres.  

Contudo, se, no caso pessoal de Marcial, a esterilidade da sua vida parece estar 

associada à turbulência da cidade e à falta de descanso e, por conseguinte, à falta de 

domínio sobre o seu dia, nem sempre o barulho da multidão, as desgastantes obrigações 

sociais e a vida sem descanso são responsáveis pelo facto de o Romano não conseguir ser 

produtivo e independente. É, sobretudo, o desejo de exibir uma condição social ou um luxo 

excessivo que, na verdade, não tem correspondência efectiva com a situação real da 

pessoa, o principal responsável pelo estado de dependência dos Romanos e, acima de tudo 

pela imagem ridícula de algumas figuras da sociedade romana: Há quem aprecie muito 

mais a exuberância dos recipientes do que a riqueza dos conteúdos426; quem seja capaz de 

                                                        
425 cf. 12.57. 
426 cf. 6.94. 
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empenhar o próprio anel distintivo da sua classe, para poder manter a aparência427; quem 

esconda a fome que realmente sente com uma súbita febre, só possível de ser curada com 

mimos interesseiros428 ou quem justifique a sua renúncia em adquirir seja o que for, com o 

facto de tais produtos não possuírem a qualidade, o bom gosto ou o requinte adequado à 

sua condição429. 

Todos eles têm em comum o facto de sobressaírem pelo ridículo que a sua vida de 

dependência parasita e de falsas aparências evidencia. E há também aqueles que, apesar de 

garantirem a sua subsistência com o esforço do seu próprio trabalho, se destacam pela 

degradante corrupção que exibem.  

Fixando-se Marcial especialmente sobre a entrada de um dos bairros mais 

populosos de Roma, a Suburra, o poeta centra o seu olhar sobre as mais diversas 

actividades e pessoas:  

Tonstrix Suburae faucibus sedet primis, 

cruenta pendent qua flagella tortorum 

Argique Letum multus obsidet sutor. 

sed ista tonstrix, Ammiane, non tondet, 

non tondet, inquam. quid igitur facit? radit.  (2.17) 

 

Lugar apinhado de pequenos comerciantes, artesãos, prostitutas e escravos, onde se 

pratica todo o tipo de comércio e de actividades, a forma verbal usada, intencionalmente 

colocada a finalizar o epigrama, não só insinua a verdadeira actividade da cabeleireira: a de 

prostituta que explora os seus clientes, como também, por uma extensão de sentido, atesta 

o ambiente corrupto, degradante e explorador que domina toda a urbe. Além disso, a 

proximidade semântica e fonética entre o verbo radere (‘cortar’ ou ‘esfolar’) e o nome 

radius (‘objecto pontiagudo’), que pode ser tomado como metáfora para pénis, acentua o 

sentido obsceno da passagem e confere ainda maior falta de pudor à atitude desta mulher e 

dos seus ‘clientes’. Pois afinal, esta tonstrix estava sentada logo à entrada da Suburra, 

exposta aos olhares de todos430. 

                                                        
427 cf. 2.57. 
428 cf. 2.40. 
429 cf. 9.59. 
430 O verbo radere pode significar ‘cortar a barba e o cabelo’, e neste sentido adequa-se à actividade praticada 
pela tonstrix, mas também pode significar ‘tosquiar’, ‘esfolar’, e, por conseguinte, sugere a actividade de 
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Mas se uns tiram proveito da sua actividade, outros tentam fazer-se passar por 

aquilo que, de facto, não são, como é o caso de Cecílio, contra quem Marcial lança uma 

aguçada invectiva. Ainda que esta figura se considere um urbanus, o desfilar de uma série 

de figuras que são precisamente o contrário daquilo que se esperaria de um urbanus não só 

permite caracterizar aquilo que realmente Cecílio é, um verna, mas também a maior parte 

da população mais humilde em Roma:  

Vrbanus tibi, Caecili, videris. 

non es, crede mihi. quid ergo? verna es, 

hoc quod Transtiberinus ambulator, 

qui pallentia sulphurata fractis 

permutat vitreis, quod otiosae 

vendit qui madidum cicer coronae, 

quod custos dominusque viperarum, 

quod viles pueri salariorum, 

quod fumantia qui thumatla raucus 

circumfert tepidis cocus popinis, 

quod non optimus urbicus poeta, 

quod de Gadibus improbus magister 

quod bucca est vetuli dicax cinaedi.    (1.41.1-13) 

 

Assente numa anáfora comparativa que ocupa 11 versos dos 20 que compõem o 

epigrama, a identidade de Cecílio é, gradativamente, associada às figuras mais vulgares e 

ridículas da sociedade. Começando por ser comparado a alguém que vive numa das zonas 

mais humildes, onde se sobrevive com as pequenas trocas comerciais, Cecílio é 

gradualmente associado a figuras cada vez mais afastadas da denominação de urbanus: ao 

guardador de animais repelentes e venenosos; aos escravos baratos; aos vendedores  de sal, 

ao cozinheiro que serve em tabernas; ao “poetastro urbano de fraco talento”; ao mestre das 

mal-afamadas bailarinas de Gades e, finalmente, ao velho amaricado portador de uma 

bocarra mordaz. Semelhante àqueles que cultivam o engano, a exploração, a falta de 

talento, a lascívia, a falta de masculinidade e a mordacidade vulgar, o nome urbanus, que 

Cecílio atribuir a si próprio, carece assim de autêntico conteúdo.  
                                                                                                                                                                        
prostituta que explora os seus clientes. Sobre a conotação sexual do termo radius consulte-se ADAMS, J. 
(1982) 15 e 23.  
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Exemplo da disparidade que existe entre as aparências - o exterior - e a realidade 

interior - a real -, a crítica contida nestes versos projecta-se também para a própria atracção 

e fascínio que a grandeza da Urbe causa em quase todos, mesmo que a realidade quotidiana 

seja mesquinha e vulgar.  

E por isso mesmo é que Marcial tenta aconselhar Fabiano a não vir para Roma, 

dado que a amizade e a lealdade que o caracterizam não lhe permitirá sobreviver num lugar 

apinhado de tipos cujas actividades são bastante corruptas e nada escrupulosas:  

Vir bonus et pauper linguaque et pectore verus, 

   quid tibi vis, urbem qui, Fabiane, petis? 

qui nec leno potes nec comissator haberi, 

   nec pavidos tristi voce citare reos, 

nec potes uxorem cari corrumpere amici, 

   nec potes algentes arrigere ad vetulas, 

vendere nec vanos circa Palatia fumos, 

    plaudere nec Cano, plaudere nec Glaphyro; 

 unde miser vives? “homo certus, fidus amicus – “ 

     hoc nihil est: nunquam sic Philomelus eris.  (4.5) 

 

Estrategicamente colocada a repetição anafórica do advérbio de negação nec entre o 

3º e o 8º versos, como forma de estabelecer o contraste entre aquilo que caracteriza 

Fabiano e o que é característico do Romano, e, por conseguinte, de evidenciar a 

incapacidade daquele para se adaptar a Roma, a anáfora converte-se também na denúncia 

da vulgaridade e do rebaixamento dos valores e princípios dos Romanos. Afinal, em Roma, 

o que efectivamente interessa é a riqueza que se exibe431, mesmo que seja necessário 

arruinar o património, explorar os mais humildes, esquecer a amizade ou subverter os 

valores e os princípios sociais e familiares.  

De facto, não admira que Marcial considere a vida em Roma verdadeiramente 

extenuante: nunc nos maxima Roma terit432. E, não fosse já a falta de tempo para 

descansar, por causa das desgastantes obrigações sociais, a impossibilidade de se dormir 

com tanto barulho, a necessidade de estar atento a tão grande número de burlões, larápios e 

a toda a espécie de actividades pouco escrupulosas, o Romano, fascinado pelos 
                                                        
431 cf. 9.22 e 1.37. 
432 cf. 10.58.6.  
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espectáculos, tem ainda de estar atento à forma como há-de conseguir ocupar as primeiras 

filas dos anfiteatros. Para isso, enquanto uns argumentam um estatuto que não possuem433 

e outros se arruínam na promoção de espectáculos como forma de propaganda política, de 

novo se denuncia a dependência do Romano, mas agora em relação ao prazer dos 

divertimentos. 

Cidade com pequenos bairros e vielas, sujeitas a roubos e a incêndios, onde o livre 

trânsito dos peões é difícil e o descanso e a própria sobrevivência do pobre quase 

impossível, mas fácil a exuberância de falsas riquezas, é esta a imagem que mais sobressai 

dos quadros representativos de Roma feitos por Marcial.  

Dita-lhe, porém, a necessária adulação ao Imperador que o poeta não deixe de dizer 

que Roma, antes da política intervencionista de Domiciano, era apenas uma grande 

taberna: 

Abstulerat totam temerarius institor urbem 

   inque suo nullum limine limen erat. 

iussisti tenuis, Germanice, crescere vicos, 

   et modo quae fuerat semita, facta via est. 

nulla catenatis pila est praecincta lagonis 

   nec praetor medio cogitur ire luto, 

stringitur in densa nec caeca novacula turba, 

   occupat aut totas nigra popina vias. 

tonsor, copo, cocus, lanius sua limina servant. 

   nunc Roma est, nuper magna taberna fuit.   (7.61) 

 

Depois de, no primeiro dístico, Marcial ter aludido à situação que antecedeu as 

reformas de Domiciano - que legislou a proibição do exercício de certas profissões 

realizadas na rua, por estarem a obstruir a via pública e os acessos a casa -, o poeta prepara 

a sententia final, através da acumulação de situações anteriormente vigentes nas ruas de 

Roma. E assim, provando que as vielas de Roma se tornaram em ruas, pois os 

comerciantes agora têm as suas casas onde podem exercer a sua actividade sem terem de 

obstruir a passagem, Marcial diz que Roma, que dantes era apenas uma grande taberna, 

agora existe.  

                                                        
433 cf. 5.14. 
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A interpretação deste verso final suscita alguma ambiguidade no que respeita ao 

elogio feito à política de Domiciano, pois, ainda que Roma deixasse de ser uma grande 

taberna, na qual todos tinham de entrar por questões logísticas, na verdade a Urbe continua 

a existir com a mesma essência. É que, apesar da negativa cumulatio ter conseguido 

evidenciar as mudanças físicas operadas nas vielas de Roma, o verso que prepara a 

sententia final sugere a conservação dos valores, dos costumes e hábitos inerentes às 

actividades existentes em Roma, enquanto taberna.  

Desimpediram-se pois as ruelas, mas mantiveram-se as mesmas actividades, as 

mesmas pessoas, a mesma degradação, e acima de tudo os mesmos valores434. E assim, 

mantém-se o roteiro humanístico de Roma inalterável, ainda que logisticamente esteja mais 

airoso e espaçoso. E desta forma Marcial terá concluído, de uma forma bastante graciosa, a 

sua crítica velada aos valores e preceitos que dominam a sociedade romana, antes e depois 

da política de Domiciano. Sem precisar de manisfestar indignação ou cólera, mas antes 

evidenciando um ilusório elogio, bastou-lhe traçar uma espécie de roteiro turístico para que 

o leitor se apercebesse dos valores degradantes que orientam os movimentos quotidianos 

dos Romanos.  

Como é hábito em Marcial, o elogio aparente converteu-se em denúncia, sem que 

ninguém precisasse de se sentir ofendido, ainda que não deixasse de se sentir referenciado. 

 

 

1.3. A sugestão de uma imagem alternativa  

Assente na azáfama da trivialidade quotidiana, a imagem que Marcial projecta de 

Roma resulta, grosso modo, num quadro mais ligeiro do que o de Juvenal, na medida em 

que o deste último se alicerça essencialmente na reflexão avaliativa dos vícios e costumes 

que movem “a massa de gente” que constitui Roma.  

Para Juvenal, os comportamentos triviais dos Romanos servem apenas de exempla 

da mediocridade que afecta Roma, por influência das modas estrangeiras, do afrouxamento 

do mos maiorum, da educação viciosa dos jovens e da divinização de novos deuses, como 

sejam o dinheiro, o poder e o prazer. Para Marcial, os comportamentos, os gestos, o 

próprio vestuário e forma de estar no dia-a-dia são a matéria principal da representação de 

                                                        
434 Em diversos momentos, Marcial manifesta uma certa ambivalência no tratamento que faz da legislação 
moral de Domiciano, já que alguns dos elogios que faz ao Imperador contêm uma grande carga de ironia (cf. 
GARTHWAITE (1990) 13-22). 
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Roma, pois só isto pode fazer com que as suas páginas consigam ter verdadeiramente sabor 

a Homem. Contudo, como já reiterámos várias vezes, mas nunca é demais lembrar, 

Marcial não deixa de sugerir a reflexão sobre as causas que estão por detrás dos 

comportamentos, nem de evidenciar a futilidade inerente a estes.  

Assim sendo, partindo-se das causas que motivam os comportamentos, como faz 

Juvenal, ou dos comportamentos que sugerem as causas, como atesta a obra poética de 

Marcial, é sempre a condição humana que é objecto de análise. E por isso mesmo é que, 

quer Marcial apresente Bílbilis como uma imagem alternativa a Roma, quer Juvenal 

encontre nos tempos áureos do passado a contra-imagem da viciosa urbe, é em Roma que 

Marcial deseja viver, pois lá vive o pulsar humano, e é a cumplicidade com o leitor do seu 

tempo que Juvenal deseja alcançar, porque só este pode ser responsabilizado pelos valores 

dominantes. 

 

 

1.3.1. Marcial: entre Bílbilis e Roma   

Descontente com a vida de obrigações que a condição de cliente lhe impõe e com 

as falsas amizades existentes em Roma, Marcial sugere reiteradas vezes Bílbilis, a terra 

que o viu nascer e morrer, como um possível lugar alternativo, onde o ócio e a qualidade 

de vida são possíveis. Porém, ainda que Bílbilis pareça, e possa mesmo, ser sugerida como 

lugar alternativo, na verdade é em Roma que reside a verdadeira essência humana, com 

todos os vícios, sentimentos, emoções e desejos que lhe estão inerentes. No final da sua 

vida, quando Marcial regressa a Bílbilis, é na Urbs que continua a residir o núcleo da sua 

obra e da sua própria existência:           

          …si quid est enim quod in libellis meis placeat, dictavit auditor: illam iudiciorum 

subtilitatem, illud materiarum ingenium, bibliothecas, theatra, convictus, in quibus studere 

se voluptates non sentiunt, ad summam omnia illa quae delicati reliquimus desideramus 

quasi destituti. (12. pref. 10-16) 

 

Sintetizado no adjectivo delicati tudo aquilo que, constituindo a matéria poética da 

sua obra, agrada aos leitores, Marcial reconhece não só a falta que sente de tudo aquilo que 

anteriormente renunciou, mas também o facto de ter sido enganado por uma imagem que 
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ele próprio criara da sua terra natal, a partir das memórias de infância, ao longo da sua 

vida, e que não corresponde à verdade.  

É certo que neste espaço não se conhece a toga435, o que significa a ausência das 

obrigações sociais, dos constrangimentos, da vida incómoda e da luxuosidade da Urbe. 

Ainda que esta realidade pareça ser bastante favorável ao poeta, porque lhe permite estar 

inteiramente disponível para a escrita, como tantas vezes reclamou436, a verdade é que, 

agora em Bílbilis, Marcial deixa entender a própria falta que lhe faz a realidade subjacente 

à toga.  

ignota est toga, sed datur petenti 

rupta proxima vestis a cathedra. (12.18.17-18) 

 

 

A presença da adversativa sed e a utilização do verbo  petere ‘pedir’, usado na 

primeira pessoa do singular, sugere a vontade, senão mesmo a necessidade, de possuir 

toga, pois se assim não fosse porque a pedia quando desejou abdicar dela várias vezes? 

Pede-a, não porque a deseje possuir ou porque sinta falta do estéril labor em que nela se 

esvai a vida - …in sterili vita labore perit,437 - e da qual ela é símbolo, mas porque a toga 

representa uma realidade fulcral na sua obra: a avareza e o despotismo dos patronos, a 

humilhação dos clientes, os falsos amigos e patronos, e a sua própria miséria. Ou seja, 

assuntos que se incluem entre aquilo que o poeta confessa, na citada epistemologia a 

Terêncio Prisco, livro 12, ter abandonado e do qual agora sente falta. 

Também é verdade que esta terra permite ao poeta concretizar aquilo que foi o seu 

maior desejo enquanto estava em Roma, dormire:438  

ingenti fruor improboque somno 

quem nec tertia saepe rumpit hora, 

et totum mihi nunc repono quidquid  

ter denos vigilaveram per annos.  (12.18.13-16) 

 

                                                        
435 cf.1.49.31-32: lunata nusquam pellis et nusquam toga / olidaeque vestes murice; Esta afirmação foi feita 
quando Marcial ainda estava em Roma e nutria um sentimento de saudade pela sua terra natal. 
436 cf. 10.70. 
437 cf. 10.58.8. A nossa interpretação pressupõe que o termo vestis poderá ser usado como metáfora de toga. 
438 cf. 10.74.12. 
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Todavia, as suas palavras não são convincentes do seu contentamento na realização 

deste desejo, pelo menos a avaliar pela escolha dos adjectivos que caracterizam o sono: 

ingens e improbus. Sem necessidade de sair de casa ainda às escuras para saudar os 

patronos avarentos439, e, por conseguinte, liberto das obrigações urbanas, agora parece-lhe 

‘excessivo’ o tempo que tem para repousar. E é-o de facto, na medida em que nem a 

terceira hora depois do sol nascer é capaz de acordar o poeta. Além disso, como tudo o que 

é excessivo, este sono não só é de ‘má qualidade’, porque motivador da preguiça e da 

solidão, como também ‘enganador’, na medida em que, proporcionando-lhe o descanso 

físico que tanto desejou, não o revitaliza para a criação literária. 

Mesmo que o sono de Marcial fosse suficientemente regenerador, com certeza que, 

mesmo assim, não seria o bastante para o poeta poder dar continuidade à criação poética 

iniciada em Roma. É que, continuando a amar Roma, tem consciência de que o seu livro só 

existe porque Roma existe. E é precisamente esta a razão que leva o poeta a, estando na 

Hispânia, não desejar que o seu último livro seja considerado um livro hispânico - 

Hispanus -, mas apenas um livro escrito na Hispânia - Hispaniensis liber -440.  

O seu livro é pois um Romano que, estando apenas a litigar em foro estrangeiro, ou 

seja, em Bilbilis441, quando regressar a Roma deverá ser recebido como um filho de Roma, 

cuja leitura de apenas dois ou três versos permitirá reconhecer de imediato o seu autor442.  

De facto, Bílbilis pode ter sido posta em contraste com Roma reiteradas vezes, pelo 

carácter bucólico que possuia, pela tranquilidade e disponibilidade que concedia a quem 

nela habitava, assim como pela ausência de luxo, de obrigações sociais vãs, humilhantes e 

cansativas, e de funções oficiais incómodas e fastidiosas443. Até mesmo apresentado como 

um lugar conveniente à concretização do desejo que Marcial confessa possuir - viver 

afastado dos urbana officia -444, satisfatório para o alcance daquilo que o poeta afirma ser o 

suficiente para si445, assim como favorável ao preenchimento dos requisitos que o poeta 

indica serem necessários para uma vida feliz446. Contudo, para além de a evocação de 

Bílbilis, enquanto imagem contrastante de Roma, poder ser entendida como uma “originale 

                                                        
439 cf. 10.70. 
440 cf. 12. pref. 30-31. 
441 cf. 12. pref.10: in alieno foro litigare. 
442 cf. 12.2. 
443 cf. 1.49. 
444 cf. 1.55. 
445 cf. 2.90. 
446 cf. 10.47. 
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rivisitazione si simboli oraziani”447 e como um topos literário, a verdade é que a imagem 

da terra natal de Marcial só aparece como lugar efectivo de concretização dos seus desejos, 

na parte final da sua obra, a partir do livro 10, somente quando o poeta reconhece que já 

não há lugar em Roma para si. Assim que se instala definitivamente em Bílbilis e a 

imagem da terra-natal deixou de ser apenas uma memória, para passar a ser uma realidade, 

é, de facto, em Roma que o poeta reconhece estar a essência da sua obra poética e o 

reconhecimento do seu valor literário. 

Quando Marcial ainda acreditava na estima que os seus livros e o seu nome eram 

capazes de alcançar, e tinha a esperança de, um dia, deixar de ser cliens, era na cidade de 

Venécia, perto da actual Veneza, estância de veraneio muito procurada, que o poeta 

desejava passar a sua velhice, e não em Bilbilis448. Além disso, quando, ainda seguro do 

seu lugar e do seu reconhecimento poético, se sentia cansado da atribulada vida que a 

cidade lhe exigia, não era em Bílbilis que ele pensava, mas apenas na sua rústica casa de 

campo, situada em Nomento, suficiente para lhe retemperar as forças.  

Bílbilis surge apenas como a única alternativa possível, num momento em que, para 

além da sua rudis uilla dar sinais de estar cada vez mais degradada449, da sua casa na urbe 

ser escassa em água450, da sua situação de adulator ser cada vez mais delicada451 e de 

Marcial deixar de ser “dono do seu dia” 452. É que, de facto, quando o seu reconhecimento 

não vai além daquele que conseguem os ídolos das corridas de circo - o cavalo do auriga 

Flávio Escorpo453 -, quando o dinheiro que aufere num dia inteiro está muito aquém 

daquilo que este mesmo auriga alcança numa só hora no circo454, quando os amigos já não 

retribuem a saudação (cada vez mais penosa, para Marcial)455, e sobretudo, quando o poeta 

deixara de ter tempo para escrever ou simplesmente dormir, deixara de fazer sentido viver 

em Roma.  

                                                        
447 cf. CITRONI (2002) 292. Sobre a alusão que o epigrama 1.49 faz ao II Epodo de Horácio veja-se 
DONINI (1964) 56-60. 
448 cf. 4.25. 
449 cf. 7.36. 
450 cf. 9.18. 
451 Depois do assassinato de Domiciano, a convivência com os novos senhores de Roma tornava-se difícil, 
dada a contínua adulação de Marcial ao Imperador. E ainda que o poeta reformule o livro que deveria ser de 
total louvor a Domiciano - o livro 8 - e polvilhe o livro 10 com alguns elogios à nova ordem política de 
Nerva e Trajano, a verdade é que o poeta já não parece ter a quem pedir a protecção dos seus escritos.  
452 cf. 10.58.7-8. 
453 cf. 10.9. 
454 cf. 10.74. 
455 cf. 10.70 e 10.82. 
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Afinal, aquele epigrama que apresentara Bílbilis como a contra-imagem de Roma, 

logo no livro 1456, e que se distingue dos restantes epigramas que compõem a obra poética 

de Marcial, quer pela estranheza do metro usado - trímetros e dímetros iâmbicos -, quer 

pela extensão que apresenta, e que tomara como referência a terra-natal do poeta na sua 

adolescência, apenas parece fazer parte da memória literária do poeta e dos leitores. Pois, 

quando se escasseiam as esperanças de viver tranquilamente em Roma, e o lugar de 

memórias de infância e adolescência que o poeta vai referenciando ao longo da sua obra se 

converte numa imagem real, onde apenas o tempo, os espaços e as pessoas ficaram 

imutáveis nas suas lembranças de infância, tudo se torna diferente457. Agora, aquela terra 

que Marcial confessara preferir, apesar da rusticidade que a caracteriza458 e que o poeta 

acreditava que, no futuro, haveria de proclamar o seu nome - nec me tacebit Bilbilis459 -, é 

apenas uma simples imagem literária, que se deseja real, para que a saída forçada de Roma 

seja suavizada. E, por isso, é que, quando a partida de Roma se aproxima, a certeza do 

poeta em relação ao orgulho que os seus conterrâneos teriam de si sente-se abalada, senão 

mesmo desmoronada, ao ponto de pôr a hipótese de voltar para Roma, mesmo antes de 

partir:  

Municipes Augusta mihi quos Bilbilis acri 

   monte creat, rapidis quem Salo cingit aquis, 

ecquid laeta iuvat vestri vos gloria vatis? 

   nam decus et nomen famaque vestra sumus, 

nec sua plus debet tenui Verona Catullo 

   meque velit dici non minus illa suum. 

quattuor accessit tricesima messibus aestas, 

   ut sine me Cereri rustica liba datis,  

moenia dum colimus dominae pulcherrima Romae: 

   mutavere meas Itala regna comas. 

excipitis placida reducem si mente, venimus; 

   aspera si geritis corda, redire licet.    (10.103) 

 

                                                        
456 cf. 1.49. 
457 Ainda que as referências a Hispânia como terra-natal de Marcial sejam escassas, é significativa a presença 
de cerca de 60 referências explícitas a esta região (cf. CITRONI (2002) 277). 
458 cf. 4.55. 
459 cf. 1.61.12. 
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Sendo a glória de Marcial laeta, parece certo que Bílbilis teria motivo para se 

orgulhar do seu poeta. Porém, o advérbio interrogativo ecquid e a sugestão de que Verona 

não deve mais a Catulo do que Bílbilis a ele e que aquela não quereria menos que Marcial 

fosse chamado seu sugerem a dúvida em relação à esperada resposta afirmativa por parte 

do poeta. E a dúvida é clarificada nos dois últimos versos com as conjunções condicionais 

- …si…si… -, que fazem depender o regresso do poeta a Bílbilis, ou o retorno a Roma, da 

forma como a cidade natal acolherá o seu vates: com placida mente ou com aspera corda. 

O facto de Marcial ter dito ao seu amigo Macro, uns epigramas antes, que rumaria aos 

Celtas e aos truces ‘selvagens’, ‘cruéis’ Iberos460 parece também validar a hostilidade dos 

corações dos seus conterrâneos, e, por conseguinte, a opção do poeta de ficar em Roma.  

Marcial não consegue, pois, esconder a tristeza e a saudade que Roma lhe irá 

deixar, pelo menos a avaliar pelos vocábulos usados para se referir a uma e a outra 

localidade, e sobretudo pela relação de aproximação/afastamento que o poeta estabelece 

com estas: a encosta onde são criados os concidadãos de Marcial é acris e, além disso, está 

cingida pelas rápidas águas do Salão, como se estivesse oprimida na sua pequenez; 

enquanto, Roma, onde Marcial vive, é cercada por muralhas admiráveis: moenia dum 

colimus dominae pulcherrima Romae. O adjectivo pulcher sugere a beleza, a nobreza e a 

glória que as muralhas comportam, e, por conseguinte, a grandeza intelectual, mais do que 

a logística, da cidade de Roma. 

Os seus conterrâneos, indiferentes a Marcial, conforme sugere a expressão - sine me 

-, fizeram durante trinta e quatro anos as oferendas dos rústicos bolos, enquanto ele vive 

(colere) entre as muralhas. Nestes versos sobressai a oposição entre a ausência de Marcial 

na sua terra natal, com certeza pouco significante para os seus conterrâneos, que procedem 

aos seus rituais religiosos com normalidade, e a sua presença bem marcada em Roma, 

atestada na própria forma verbal que não significa apenas ‘habitar’, ‘residir em’, mas 

‘cultivar’, ‘cuidar de’ ou ‘querer bem a’. Desta forma, o poeta evidencia a sua afeição e 

dedicação a Roma, mas também a partilha da nobreza que caracteriza as muralhas desta, já 

que ele não só vive dentro das fortificações, como também contribui para a sua 

grandiosidade. 

É certo que, noutros momentos, a decisão de partir para Bílbilis se tinha já 

apresentado como uma certeza: anuncia-a ao amigo; vendera já a sua pequena quinta em 

                                                        
460 cf. 10.78.9. 
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Nomento, dera as últimas recomendações ao novo dono461 e terá mesmo afirmado que 

Bílbilis será capaz de lhe dar tudo aquilo que um amigo não lhe dera em Roma: o merecido 

reconhecimento monetário462. Contudo, no momento da sua partida, não consegue 

esconder o seu desconforto em relação à terra natal. E por isso mesmo, quando, 

imediatamente a seguir, apressa o seu livrinho a partir através do vasto mar, mostra-se 

bastante relutante em relação a esta viagem: 

I nostro comes, i, libelle, Flavo  

longum per mare, sed faventis undae, 

et cursu facili tuisque ventis 

(…) 

       vale, libelle: 

navem, scis, puto, non moratur unus.  (10.104.1-3,18-19) 

 

Ainda que o seu livrinho parta na companhia de Flavo, identificado como comes, 

‘companheiro de viagem’, mas também ‘perceptor’ ou ‘mestre’, a adversativa sed, a 

introduzir o desejo de Marcial para que as ondas sejam propícias e os ventos de feição, 

admite desde logo a possibilidade de a viagem não ser fácil e sugere até mesmo o 

desamparo daquele que, supostamente, deveria ser o seu protector. Além disso, nos versos 

finais, o julgamento do poeta (puto) quanto à demora de um único passageiro, poderá 

insinuar que o reconhecimento que o seu livrinho possui em Roma não lhe confere o 

direito de se demorar, ou seja, o privilégio de se atrasar a partida por sua causa. O que 

poderá significará a falta de consideração por aquele que ‘vive’ e ‘quer bem’ (colere) a 

Roma e, por conseguinte, colocar algumas reservas à aproximação do poeta a Roma, pelo 

menos no que diz respeito à falta de reconhecimento da sua dedicação à Urbe.  

Esboçados nestes dois últimos epigramas do livro 10 uma paradoxal relação entre 

Roma e Bílbilis, onde a evocação saudosista desta terra dá lugar à amargurada constatação 

da realidade e esta à evocação saudosista de Roma, assiste-se, a partir daqui, 

paulatinamente, ao desmontar de uma imagem que, apesar de Marcial a apresentar como 

possível alternativa a Roma, no que concerne à ausência de obrigações humilhantes e 

desgastantes, à tranquilidade física e mental e, por conseguinte, à moderação e à ausência 

de ambição, na verdade não o consegue ser inteiramente, pelo menos para o poeta. Pois, 
                                                        
461 cf. 10.61 e 92. 
462 cf. 10.96. 
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ainda que Marcial encontre em Bílbilis os espaços desejados, a verdade é que lhes falta a 

diversidade tipológica e humanística que existia em Roma e que era a matéria-prima da sua 

obra poética. Isto porque, como vimos anteriormente, o que efectivamente mais interessa a 

Marcial não é a logística em si, nem sequer são as obrigações sociais e oficiais por si só, 

mas sim as actividades e as pessoas que estão ligadas a esses espaços, e as relações 

humanas inerentes a tais obrigações, assim como a actividade intelectual, presente em 

Roma. E embora Marcial tenha consciência de que também Roma não lhe conferira o 

reconhecimento literário merecido e as condições suficientes para não ter de regressar a 

Bílbilis definitivamente, a verdade é que é na Urbe que permanece tudo aquilo que, na 

epístola ao seu amigo Prisco, anteriormente citada463, confere valor à sua obra e sentido à 

sua vida: a subtileza dos juízos de valor, a inteligência dos assuntos, as bibliotecas e os 

teatros, lugares de actividade intelectual por excelência e a ‘convivência’, seja entre 

amigos, seja entre convivas, num banquete, in quibus studere / se voluptates non sentiunt. 

Para além de se deparar em Bílbilis com a robigo dentium ‘inveja das 

mordeduras’464, falta àquele lugar o fervilhar da vida humana com todos os seus defeitos e 

virtudes, aspirações e prazeres, ou seja, a dimensão humana que os espaços comportam. E 

será precisamente tendo em conta a importância que as relações humanas adquirem para 

Marcial que este, no final da sua obra, não deixa de ditar o seguinte conselho ao seu amigo 

Júlio Marcial:  

si vitare voles acerba quaedam  

et tristis animi cavere morsus, 

nulli te facias nimis sodalem:  

gaudebis minus et minus dolebis. (12.34.8-11) 

 

Estando Marcial a referir-se ao facto de se ter ligado em demasia aos amigos que se 

comportaram como meros patronos avaros, tornando por isso ténues as fronteiras entre o 

amicus e o sodalis, é a importância que as relações humanas adquirem para si que 

efectivamente mais lhe importa e, por conseguinte, à sua obra. 

 

                                                        
463 cf.12. pref. 10-16. 
464 cf. 12. pref.16-18: accedit his municipalium rodigo dentium et iudici loco livor, et unus aut alter mali, in 
pusillo loco multi. 
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De facto, nem sempre fácil de compreender a paradoxal relação que Marcial 

estabelece com Bílbilis e com Roma, parece-nos evidente a razão que o liga a Roma: a 

tipologia humana que dá sabor à sua página e que permite aos seus epigramas parcere 

personis, dicere de vitiis (10.33.10).  

 

 

1.3.2. Juvenal: entre a contra-imagem do passado e a cumplidade do leitor 

Menos directo do que Marcial na apresentação de uma imagem alternativa a Roma, 

mas também menos envolto num emaranhado de recuos e indecisões emocionais, Juvenal 

sugere, através de um discurso retórico e declamatório, uma imagem que, embora remonte 

aos tempos áureos do passado, não terá uma localização espacial específica. O que 

interessa é confrontar o leitor com uma imagem liberta dos vícios que, apesar de se 

reportarem a um passado já bem longínquo, de se prolongarem pelos tempos vindouros e 

de estarem presentes em todas as terras, terão encontrado um terreno favorável em Roma e 

alcançado o seu auge465. Segundo Juvenal, atendendo aos crimes e à natureza que assiste a 

esta época, que é pior do que a idade do ferro, nem sequer se terá encontrado um nome 

para a designar. Além disso, encontrar-se um homem simples, honesto e crente na justiça 

divina suscitará mesmo o riso entre as gentes466.  

Para Juvenal, o paradigma dos princípios e valores que estão ausentes da época 

presente deve ser encontrado na idade de Saturno, ou seja, na mítica Idade do Ouro467, não 

só porque é anterior à falsidade e perjúrio que domina os Homens e à cupidez que se 

apoderou dos próprios deuses, mas também, e sobretudo, porque se trata de um tempo 

anterior à retirada da Pudicitia468. Este era um tempo em que os naturais da terra 

                                                        
465 cf. S. 1.81: ex quo Deucalion… ; S. 10.1-2: Omnibus in terris, quae sunt a Gadibus usque / Auroram et 
Gangen,… ; S. 1.149: …omne in praecipit vitium stetit.  

Recorde-se que a referência ao presente não é tão linear em Juvenal como em Marcial, dado que o 
satírico, apesar de tomar o tempo de Domiciano como matéria da sua poética, na verdade “se trata realmente 
del presente ilustrado com casos concretos del passado” (cf. edição de Alma mater, SEGURA RAMOS 
(1996) XLVII).  
466 cf. S. 13. 28-37. 
467 Saturno, divindade itálica e romana, foi rei das tribos primitivas romanas e, por conseguinte, antepassado 
dos reis do Lácio. Durante todo o período em que ele reinou, os homens viveram a chamada Idade do Ouro, 
período mítico de felicidade. Considerado o deus daquilo que muito tempo depois viria a ser designado de 
Civilização, terá sido Saturno que ensinou os homens a cultivar a terra e sustentarem-se a partir dela.  
468cf. S. 6.1-18.  

A Pudicitia representava uma das qualidades morais e manifestava-se como uma das primeiras 
divindades na Cultura Romana. Além disso, segundo LANGLANDS (2006) 2 e 30 “Pudicitia is not the only 
Latin concept pertaining to sexual virtue; there is a cluster of such terms in the Latin vocabulary of related 
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(indigenae) viviam segundo o mos maiorum469, em que a inprobitas era considerada 

grande nefas e punida com a morte - pelo que um jovem não ousava desrespeitar um 

ancião-, em que a infância e a velhice eram respeitadas da mesma forma470 e onde era 

possível encontrar uma mulher casta e cumpridora das suas obrigações matrimoniais471.  

Esta é a imagem alternativa de Juvenal, aquela que, longe de ser uma imagem 

saudosista, apresentada por um moralista inconformado com as mudanças e influências 

estrangeiras é, em nosso entender, uma contra-imagem de Roma que visa uma melhor 

percepção dos vícios que a assolam. Pois o leitor tomará mais facilmente consciência da 

realidade presente (nunc), se for confrontado com uma imagem que, mesmo pertencendo a 

um período mítico (quondam), serve de exemplo a tudo aquilo que é, contrariamente ao 

que pensam os Romanos do presente, a verdadeira “civilização”.   

Alicerçado na dualidade verbal - presente-pretérito - e adverbial - nunc- 

olim/quodam -, a exposição dos vícios que afectam Roma alterna, sucessivamente, com a 

exemplificação daquilo que, num contexto similar, ocorria no passado. Trata-se, pois, de 

uma estratégia que, clarificando as causas que motivaram as mudanças na sociedade, visa a 

cumplicidade do leitor na denúncia da realidade. E assim, sem precisar o poeta de expor a 

sua indignatio e por conseguinte de comprometer a autenticidade das suas denúncias, é a 

imagem visivelmente contrastante do passado que leva o leitor a construir a sua própria 

imagem crítica do presente.   

Desta forma, o passado consegue fortalecer a crítica de Juvenal ao presente, 

nomeadamente no que concerne à dessacralização da religião472, ao aviltamento dos 

valores familiares, assim como também às influências nefastas dos estrangeiros e seus 

costumes473.  

Contrapondo o passado com o presente, pela falta de pudor que a condição humana 

evidencia, terá sido a idade do ferro o ponto de viragem para o aparecimento de todos os 

crimes. Há, porém, o adultério que, já remontando, segundo Juvenal, à época de Júpiter, 
                                                                                                                                                                        
and overlapping meaning: castitas, sanctitas, abstinentia, continentia, verecundia, modestia.”. E acrescenta 
ainda que a Pudicitia, podendo ter várias facetas, pode ser sumariamente entendida como “a moral virtue (in 
the particulary Roman sense of moral virtue) that pertains to the regulation of behaviour (either of oneself or 
of other people) specifically associated with sex.”. 
469 cf. S. 13.38-41. 
470 cf. S. 13.53-59.  
471 cf. S. 6.21-22.  
472 Agora, no presente, toca-se sem medo qualquer altar e interpreta-se o castigo apenas como casus fortunae 
(cf. S. 13.86). 
473 Juvenal faz questão de afirmar que, noutros tempos, eram os indigenae, ou seja, aqueles que ainda não 
tinham sofrido influências de outros povos, os que viviam segundo o mos maiorum. 
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não existia antes de os Gregos estarem dispostos a jurar pela vida do outro e antes de se  

temerem os ladrões474. O pormenor da explicitação exacta do tempo em que a Castidade475 

ainda figurava entre os Homens incide precisamente sobre aquilo que o satírico considera 

serem duas causas essenciais das mudanças operadas em Roma: a influência nefasta dos 

estrangeiros, e particularmente dos Gregos, e a cobiça, motivada pela ambição desmedida. 

Nesta perspectiva, o contraponto das imagens vale mais pelos preceitos que cultivam do 

que exactamente pelo tempo a que pertencem. E de tal forma assim é que Juvenal usa a sua 

própria vida (mos et res)476 não só para provar o hiato que existe entre o presente e o 

passado, mas também dentro do próprio presente. Assim, depois de ter descrito, na sátira 5, 

uma cena urbana, a propósito da exuberância dos ricos e da humilhação a que se sujeitam 

os clientes, na sátira 11, Juvenal convida o seu amigo Pérsico a tomar uma refeição que é 

gastronomicamente modesta e moralmente inocente e que obedece aos antigos preceitos, 

onde a conversa familiar e a sobriedade em termos de comida é a questão primordial477.  

Contrariamente aos seus contemporâneos, para quem a única razão de viver é o 

paladar, ele prefere a frugalidade dos alimentos, não possíveis de serem encontrados em 

mercado algum, preparados pela sua própria mão, com toda a simplicidade, servidos em 

vasilhas toscas e por aqueles que, sendo filhos do próprio pastor ou do vaqueiro, espelham 

honestidade e não possuem a voz efeminada dos moços que a todos os serviços se 

prestavam. Além disso, as frivolidades a que estão habituados os Romanos, ou seja, as 

bailarinas com danças eróticas e até obscenas que habitualmente apimentam os banquetes 

dos ricos, estão ausentes da casa humilde de Juvenal478, e é a nobre leitura de Homero e 

                                                        
474 cf. S. 6.14-18. 
475 Ainda que o termo Pudicitia tenha tido várias traduções e definições e esteja muitas vezes associado 
especificamente à ‘castidade feminina’ ou à ‘castidade da mulher’ (cf. PALMER (1974) 113; WALLACE-
HADRILL (1981) 322; MORE (1989) 122), à ‘pureza sexual’ (cf. FORBIS (1990) 83) ou à ‘integridade 
sexual’ (cf. WILLIAMS, C. (1995) 528), a tradução mais frequente è a de ‘castidade’ num sentido genérico 
(cf. EDWARD (1993) 43).  
 Recentemente, LANGLANDS (2006) 32 entendeu que o termo Pudicitia “is not adequately 
encompassed by systematic definition. It is multidimensional, appearing in the Roman sources as deity, as 
core civic virtue, as psychological state, as physical state; it is associated with shame and awareness of social 
boundaries, with honour and bravery, with reputation, with patriotism, with sef-control, with paternalistic 
authority over the sex lives of other people, with personal vulnerability, and with much more.”.   
 Tendo em conta a riqueza e complexidade do vocábulo, daqui para a frente tomaremos o termo 
latino Pudicitia ou a tradução ‘Castidade’ como uma virtude moral romana que abrange as várias facetas 
contempladas neste último estudo citado.  
476 cf. S. 11.56-59. 
477 A exploração da cena descrita na sátira 5 será feita posteriormente no capítulo 6, referente ao clientelismo, 
e esta passagem da cena oferecida por Juvenal ao seu amigo Pérsico será também retomada no capítulo 4, a 
propósito dos gostos que os Romanos nutrem pelos criados estrangeiros e efeminados.     
478 cf. S. 11.171: non capit nugas humilis domus. 
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Virgílio que anima esta cena. E como se a diferença não fosse já suficientemente 

esclarecedora da intenção de Juvenal, este ainda convida o seu amigo a entregar-se a uma 

agradável despreocupação e a ler sem se importar com a voz com que se lê, pois afinal: 

quis refert, tales versus qua voce legantur?479 Este apontamento da despreocupação com a 

voz, que realça a importância do conteúdo do poema, apresenta-se como a contra-imagem 

de tudo daquilo que fora descrito nos primeiros 55 versos, e que põe em evidência os 

gostos excêntricos dos seus contemporâneos, mas também da própria cena descrita na 

sátira 5. É que, contrariamente aos ricos que consideram as iguarias insípidas se as mesas, 

as vasilhas e os próprios servos não forem suficientemente exuberantes, o que importa para 

Juvenal é a qualidade do alimento, a partilha da refeição com alguém e o momento de 

conversa que a cena propicia.  

Em oposição aos copos onde é servido o vinho a Virro, que são feitos de ouro com 

incrustações de pedras, os copos servidos por Juvenal são simples e baratos e a loiça é 

tosca, pois, tal como nos tempos passados, a única prata que deve ser admitida no espaço 

das refeições deve ser aquela que resplandece nas armas480. A referência às armas, 

enquanto o único objecto que tinha o privilégio de ser feito de prata, alude ao passado 

heróico onde os verdadeiros ideais eram realçados. Agora a prata e o ouro perderam o seu 

valor heróico e passaram a exaltar valores tão vulgares e rotineiros como são os recipientes 

que sustêm os alimentos necessários para a subsistência do homem. 

Numa contínua oposição entre o tempo passado (illa tempora) e o presente (nunc), 

Juvenal também coloca em contraste a mesa que era feita da árvore abatida ao acaso com 

aquela que, na casa do rico, é apoiada em pés de marfim. Aos ricos, segundo Juvenal, o 

rodovalho ou a corça assada tornam-se insípidos e o próprio odor das rosas com que se 

perfumam parece infesto se as suas mesas espaçosas não forem suportadas por robustos 

pés de marfim ou por um prestigioso leopardo com os dentes bem abertos481. É pois a 

superficialidade dos ornamentos preferida ao essencial, ou seja, à comida salutar e à 

familiar e rica conversa durante a refeição.  

Modelo de simplicidade, mas também de despreocupações, o amigo de Juvenal 

deve deixar no umbral da porta todas os cuidados que o assolam:  

      Sed nunc dilatis averte negotia curis 

                                                        
479 cf. 11.182.  
480 cf. S. 11.109-110. 
481 cf. S. 11.120-129. 
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et gratam requiem dona tibi, quando licebit 

per totum cessare diem. … 

(…) 

protinus ante meum quidquid dolet exue limen, 

pone domum et servos et quidquid frangitur illis 

aut perit, ingratos ante omnia pone sodales. (S. 11.183-185 e 190-192) 

 

Não importará apenas que os alimentos, os utensílios e os criados sejam genuinos, 

ou que as obscenas frivolidades estejam ausentes desta refeição, pois, na verdade, o 

importante será que os convivas consigam esquecer agora (nunc), durante esta ceia, as 

preocupações que os assolam, como sejam os lucros, a ausência da esposa durante todo o 

dia, a casa, os criados, as perdas e os amigos ingratos. O seu amigo deve desprender-se de 

todas as preocupações, como serão os cuidados com os jogos no Circo Máximo, lugar onde 

toda a Roma se reúne,  assim como também o uso da toga e a hora apropriada para os 

banhos. 

Juvenal terá desta forma delineado um cenário que pode servir de alternativa 

perfeita à exuberância, à ambição e à futilidade a que se entrega a sociedade romana. No 

entanto, a sententia final desta sátira espicaça, no leitor, um entendimento diferente 

daquele que, até ao momento, poderia ser feito:  

       …facere hoc non possis quinque diebus 

continuis, quia sunt talis quoque taedia vitae 

magna: voluptates commendat rarior usus. (S. 11.206-208) 

 

É que o esquecimento da realidade e o consequente prazer que a despreocupação provoca 

causarão igual cansaço ao obtido pelas atribuladas preocupações e afazeres.  

 Para além de se verificar um ponto de contacto interessante com Marcial, na 

medida em que também a este a despreocupação total lhe trouxera uma sonolência 

improdutiva, este remate final sugere que a imagem alternativa que Juvenal propõe ao 

amigo não deverá implicar um total alheamento da realidade. Ou seja, não deverá ir além 

de cinco dias seguidos, já que poderá provocar o cansaço. E isto porque, como remata 

Juvenal: voluptates commendat rarior usus. Impõem-se assim a necessidade de uma 

temperança na busca do prazer, para que o homem não se alhei das responsabilidades que 
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tem na sociedade em que vive, nem renuncie às suas preocupações, como aliás tem 

demonstrado fazer há algum tempo482. Acresce também a esta leitura do conselho dado por 

Juvenal ao seu amigo uma alusão indirecta ao próprio leitor, que não se deve alhear da 

realidade em que vive, mas antes tornar-se cúmplice do poeta, na denúncia dos vícios da 

sociedade.  

Além disso, com a sua própria experiência, Juvenal mostra que é possível haver 

alternativa aos gostos excêntricos dos ricos, sem, no entanto, se deixar de obter deleite. E 

será precisamente neste sentido que o termo voluptas - incluído entre a farrago da sua obra 

e, por conseguinte, contribuindo para uma abundância de vícios -, terá sido escolhido para 

a sententia final desta sátira. É que aquilo que efectivamente Juvenal critica não será a 

voluptas em si, ou a busca de prazer483, mas antes a forma como os Romanos a procuram e 

a causa que os move. E assim se compreende que Juvenal critique o facto de o rico deixar 

de sentir prazer na gustação das iguarias, como seria de esperar, e de o sentir apenas na 

exuberância da ornamentação da mesa, como se só isso fosse capaz de lhe despertar o 

apetite e conferir forças ao estômago. Quanto à razão pela qual os prazeres do rico 

mudaram, encontra-a o leitor na seguinte frase:  

       …nam pes argenteus illis, 

anulus in digito quod ferreus. … (S. 11.128-129)  

 

A condição social do homem, ridiculamente associada à trivialidade de um 

ornamento - pela sugestão do anel no dedo, habitualmente distintivo da classe equestre-, e 

não à virtus que este possui, mostra que a voluptas do rico reside apenas na (e por causa 

da) exibição da riqueza.  

Mas não foi apenas o rico que modificara a sua relação com o prazer, também a 

mulher o sente quando se enamora da força e toma atitudes próprias dos homens, na 

arena484, quando tira proveito do um jovem eunuco, usufruindo de prazer sem ter de 

recorrer ao aborto485 ou quando assiste junto do seu marido às danças lascivas das 

                                                        
482 Com este conselho, Juvenal acaba por retomar a crítica que fizera ao povo romano de ter renunciado aos 
seus cuidados e de se interessar apenas por duas coisas: panem et circenses, mostrando que é possível 
conciliar o prazer com a responsabilidade.  
483 Juvenal não põe em causa a associação que pode existir entre a virtude e o prazer, como faziam os 
Epicuristas, que afirmavam que estes devem estar separados, mas antes apela à moderação do prazer.   
484 cf. S. 6.254. 
485 cf. S. 6.368.  



Capítulo 3 | Modus vivendi Romani: prazeres e distracções em Roma 

 180 

bailarinas durante as banquetes486. Deixando a integridade de proporcionar prazer à 

mulher, como seria de esperar487, esta encontra deleite na negação do seu sexo, mesmo que 

afirme que não se queira parecer com um homem, e naquilo que constitui um dos vícios 

mais criticados por Juvenal: o adultério.  

Igualmente o efeminado, movido apenas pelo desejo de satisfazer a sua libido, sente 

prazer no canto de um citarista, mesmo quando as enfermidades físicas e psicológicas 

trazidas pela idade lhe retiraram as forças488.  

O termo voluptas adquirira efectivamente acepções bastante diferentes daquelas 

que possuía no passado: sente o rico prazer na exibição das suas riquezas; goza a mulher de 

prazer precisamente a partir daquilo que mais a afasta do papel que lhe era próprio na idade 

de Saturno, o de esposa e de mãe489, assim como o homem naquilo que mais o afasta das 

aspirações dos exemplos do passado: a glória militar. E por isso Juvenal apela ao amigo 

um reencontro com a voluptas, tal como a entendiam os antigos, ou seja, obtida na 

simplicidade dos alimentos cultivados no seu próprio campo, na partilha da refeição com o 

amigo, na entrega do espírito à leitura e no afastamento das obrigações.  

E neste sentido, a contínua evocação do passado, mais do que fazer de Juvenal um 

saudosista inconformado com a mudança dos tempos, pretende espicaçar o leitor, para que 

compare e se aperceba dos perigos que as mudanças operadas em Roma trarão490.  

Juvenal não toma nenhuma época histórica em concreto como modelo, mas um 

tempo mítico, quase universal, comum a todas as civilizações, que vale pela genuidade de 

valores que representa e pelo contacto próximo com a natureza. A evocação deste tempo é 

                                                        
486 cf. S. 6.168-169. 
487 cf. S. 6.179. 
488 cf. S. 10.210.  
489 cf. S. 6.1-10. 
490 A imagem que Juvenal projecta de Roma no presente é reiteradamente posta em confronto com um tempo 
mítico primitivo, quase universal, onde o homem vivia num estado muito natural, muito próximo do contacto 
com a natureza. Porém, a este tempo acrescentam-se ainda os exempla concretos vulgarizados através da 
retórica declamatória ou outros historicamente mais recentes, que estavam presentes na memória do leitor. E 
assim, a contra-imagem da Roma do presente surge frequentemente através de paródias épicas - onde se 
estimula a imaginação do leitor e se acentua o ridículo do presente -, da acumulação de exempla históricos e 
mitológicos -representantes da virtus, da eloquência e do valor militar-, e da evocação de exempla que, apesar 
de terem ficado imortalizados pela violência ou pela decadência que comportam, conseguem, mesmo assim, 
ser superados pela degradação presente. É o caso, por exemplo, das mulheres, cuja depravação, segundo 
Juvenal, supera a das infames heroínas da poesia trágica e mítica.  

Envoltos quase sempre num tom trágico-patético, estes exempla pretendem essencialmente alcançar 
a cumplicidade do leitor, no sentido de este validar as denúncias feitas pelo poeta. Com a evocação dos 
filósofos Demócrito e Heraclito, na sátira 10, Juvenal pode suavizar o tom trágico dos exempla anteriores e 
alcançar a cumplicidade do leitor através do riso irónico e da zombaria (cf. LAWALL (1958) 25-31). 
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assim semelhante à que Marcial faz de Bílbilis, essencialmente quando pensa nela 

enquanto espaço da sua infância, onde os sonhos tinham esperança.  

O facto de Juvenal louvar a atitude do seu amigo Umbrício, que parte para a 

desocupada Cumas, de as razões que justificam a partida do amigo terem ocupado 

praticamente toda a sátira 3 e ainda de serem expostas em discurso directo, como se 

estivessem a ser pronunciadas a duas vozes, também revelam uma certa afinidade com 

Marcial, pelo menos no que concerne à mágoa sentida.  

Contudo, ainda que Juvenal admita compreender a atitude de Umbrício, e de ele 

próprio preferir Prócida, pequena zona balneárias de Baia à Suburra491, e de sugerir não 

haver lugar mais miserável e tão solitário como aquele, não deixa de se mostrar confusus 

com a partida do amigo492. E se é certo que a ausência da voz do poeta no remate da sátira 

possa ter a intenção de manter as palavras de Umbrício mais presentes no pensamento do 

leitor, a verdade é que o silêncio de Juvenal também poderá querer denunciar um certo 

desconforto em relação à saída de Roma: por um lado porque, enquanto Umbrício 

abandona Roma por sua livre vontade, Juvenal terá sido forçado a sair, pelo menos se 

tomarmos como certo o seu exílio; por outro lado, porque Juvenal não terá razões para 

fugir de Roma, no momento em que escreve, dado que a sua matéria se reporta a um tempo 

politicamente anterior493. Além disso, é importante não esquecer que, embora o discurso de 

Umbrício seja marcado pelo pensamento de Juvenal, é ao amigo que o poeta atribui a 

responsabilidade de denunciar os vícios que assolam a sociedade romana. E isto porque é 

necessário que o satírico se distancie das críticas que estão a ser feitas, para que o leitor 

                                                        
491 cf. S. 3.5. 
492 cf. S. 3.1-5. 
493 A especulação sobre o silêncio de Juvenal e a própria comparação de atitudes entre os poetas deve ficar 
salvaguardada pelo facto de existir um desfasamento entre o tempo da escrita de Marcial e o de Juvenal, pois 
enquanto o primeiro escreve sobre a época em que vive, o segundo reporta a matéria da sua escrita à época 
anterior.  

Sobre a intenção de Juvenal reportar a sua matéria a um tempo anterior, diante da cautela que um 
interlocutor fictício lhe recomenda, logo na sátira 1, existe uma larga discussão, nem sempre consensual. 
Podendo a opção de Juvenal ser uma estratégia usada no sentido de salvaguardar as suas críticas e indignação 
(cf. MARACHE (1989) 603), há também quem a interprete como “fiction rhétorique”, já que muitos vícios 
expostos se reportam ao tempo presente. E assim os que se encontram tombados ao longo da via Flaminia e 
da via Latina serão os ricos, os nobres (cf. BALDWIN (1967) 304-312). Sobre esta última hipótese há, 
porém, quem discorde afirmando que “any resemblance …is purely accidental” (LUTZ (1950) 115-120). 
HIGHET (1954) 57 afirma antes que “the name of a vicious aristocrat recently dead would serve instead of 
the name of a living example of vice. He has been told that it is dangerous to point out the living criminals”. 
Há ainda quem identifique no nome de cada exemplo do passado um nome do presente, por meio de uma 
associação da mesma quantidade métrica (cf. MACKAY (1958) 236-240) Sobre as diversas opiniões, veja-
se, por exemplo, a bibliografia indicada por VITORINO (2003) 48-63.  
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possa reconstruir a sua própria imagem de Roma e compreender mais facilmente a 

indignatio do poeta.  

E de facto considera-se que a sugestão de uma imagem alternativa a Roma, ou de 

uma contra-imagem, como lhe preferimos chamar na obra poética de Juvenal, permitiu a 

ambos os poetas um certo distanciamento da crítica do modus vivendi dos Romanos e, por 

conseguinte, a possibilidade de ser o leitor a completar, por si próprio, a imagem que os 

vates projectam de Roma.  

Além disso, a necessidade de voltar a Roma, por parte de Marcial ou a consciência 

de que o alheamento completo dos problemas da Urbe não é possível, na perspectiva de 

Juvenal, leva-nos a concluir que a alternativa à viciosa sociedade só pode ser encontrada 

dentro da própria sociedade e, precisamente, por aqueles que têm responsabilidade nela. E 

neste sentido, poder-se-á considerar que o pensamento de Marcial e Juvenal se mantém 

actual, na medida em que cabe a cada sociedade procurar dentro de si a resposta para o seu 

estado degenerado.  

 

 

2. As distracções enquanto espaços de prazer e depravação 

Segundo a imagem que os poetas projectam de Roma, esta vive dominada por um 

conjunto de valores e vícios que, visivelmente identificados por Juvenal ou apenas 

jocosamente sugeridos por Marcial, são responsáveis pelos comportamentos e atitudes dos 

Romanos, mas também pelas suas preferências em termos de entretenimentos. 

Entre as ocupações oficiais494 e as horas destinadas ao levantar, com particular 

destaque para o preparo matinal495, os Romanos ocupavam grande parte do tempo com os 

espectáculos, os passeios, os jogos, as termas e os banquetes. Até porque estas distracções 

eram muitas vezes formas diferentes de satisfazerem as suas necessidades e realizarem as 

suas ocupações oficiais, nomeadamente as de clientelismo. 

Entre os divertimentos mais aprazíveis para os Romanos estavam, sem dúvida, os 

Ludi ou Spectacula públicos. Os jogos por excelência eram os que se realizavam no Circo 

Máximo, os Ludi Circenses, onde se distinguiam as corridas, mas havia também os 

espectáculos do anfiteatro, com os combates de gladiadores e as naumaquias, os 

                                                        
494 Entre as ocupações oficiais dos Romanos incluíam-se os deveres dos clientes, as actividades comerciais, a 
justiça e a política, assim como também as leituras públicas, destinadas particularmente às classes mais altas.  
495 cf. CARCOPINO (1994) 179-211. 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
  

 

 183

espectáculos do estádio, onde se desenvolviam competições atléticas e os Ludi Scaenici, as 

representações cénicas, no teatro.  

Depois da expansão e das guerras púnicas, Roma tornou-se numa cidade mais 

confiante em si mesma, mais rica, e, por conseguinte, mais aberta à imitação dos hábitos, 

luxos e artes das gentes conquistadas, com toda a libertinagem e depravação que isso possa 

implicar496, e também mais festiva. E, por isso, se na sua origem os Ludi, com excepção 

dos combates de gladiadores497, estiveram intimamente relacionados com a religião e os 

rituais dos antigos, agora, na era dos primeiros Antoninos, foram cada vez mais ampliados 

e renovados pelos representantes políticos, como forma de honrarem as suas próprias 

vitórias, mais do que agradecer aos deuses. E assim se passa do sagrado ao profano e da 

austeridade das solenidades religiosas aos faustosos espectáculos públicos que entretinham 

grande parte das multidões, cativando-lhe paixões e alheando-as daquilo que outrora as 

ocupava. E que, segundo Juvenal, conferia imperium, fasces, legiones,…498.  

Contudo, ainda que os Ludi ou Spectacula públicos, entendidos como “the markers 

of assimilation to the dominant culture”499, fossem efectivamente os espaços de convívio e 

comunicação entre as pessoas mais apreciados pelos Romanos, a verdade é que os dias, ou 

os momentos, em que não havia espectáculos públicos, eram ocupados com outras 

distracções. Os mais novos entregavam-se às actividades infantis e os jovens exercitavam o 

corpo e a mente no campo de Marte, enquanto os mais velhos se entregavam avidamente 

aos jogos, onde arriscavam o seu dinheiro. E tão forte era a paixão por este tipo de 

divertimento que os Césares os terão mesmo proibido, permitindo-os apenas durante as 

Saturnais.  

A estes jogos acrescentavam-se também as idas às termas e os opulentos e 

faustosos banquetes. As termas eram espaços que, longe de serem simples balneários, onde 

se tomava banho e se satisfaziam as necessidades higiénicas, permitem a partilha de 

experiências socias e até mesmo sexuais, assim como favorecem as amizades proveitosas, 

capazes de garantir um jantar em casa alheia. Quanto às cenae, longe vão os tempos em 
                                                        
496 Ainda que inicialmente esta imitação fosse apenas um procedimento das classes dirigentes romanas, 
depressa os luxos dos estrangeiros passaram a atrair a atenção e o desejo de todas as classes sem excepção.  
497 Inicialmente organizados por simples particulares junto dos túmulos dos seus pais, os combates de 
gladiadores foram inaugurados pela primeira vez pelo Estado no ano 105 a.C. e eram designados de munus. 
O nome que lhe fora atribuído aludia à função que tinham: apaziguar a ira dos deuses. 

Terá sido Augusto que decretou que estes munera fossem constituídos espectáculos tão oficiais 
como os restantes Ludi, dotando-os mesmo de um edifício apropriado: o anfiteatro.   
498 cf. S. 10.79.  
499 cf. POTTER (1999a) 256. 
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que serviam para reunir a família ou os amigos. Nelas tudo se convertera em espectáculo: 

desde o desfilar dos pratos com iguarias exóticas, até aos espectáculos licenciosos que 

animam os convidados, passando pela exuberância dos utensílios, das mesas e dos próprios 

criados que servem. 

O Romano tinha ainda outras distracções, como os passeios e as viagens de recreio, 

a caça e a pesca. Contudo, estas tinham uma expressão menos marcante entre os Romanos 

e, por isso também, nos autores em análise.  

Em suma, se ao Romano da época imperial agrada tudo aquilo que melhor convívio 

lhe proporcione e maior prazer lhe ofereça, a Marcial e a Juvenal convirá, sobretudo, 

aquilo que melhor puder evidenciar o modus vivendi dos Romanos, com todo o ridículo e 

depravação que o prazer das distracções possa deixar transparecer. 

 

 

2.1. Do exercício físico aos jogos de azar ou de sorte 

Embora estivessem determinadas diversões específicas aos mais novos e aos mais 

velhos, muitas vezes estes partilhavam as mesmas ocupações.  

As referências aos entretenimentos destinados aos meninos e aos jovens, onde se 

distinguem, por exemplo, o jogo das nozes, os divertimentos com animais domésticos, 

como a cabra-montês500, a ginástica e os jogos, com particular destaque para o jogo da bola 

(pila, sphaera)501, praticados no campo de Marte, nos ginásios e nas termas502, existem em 

muito menor número em Juvenal do que em Marcial. Todavia, as alusões do primeiro não 

deixam de serem portadoras de uma crítica mais acérrima às distracções dos Romanos.  

Quanto aos jogos que supostamente deveriam estar apenas destinados aos mais 

velhos503, destacam-se os jogos de mesa, como os designaríamos hoje, ou os jogos de azar 

e de sorte, como será mais apropriado chamar-lhes504.  

                                                        
500 cf. 13.98. 
501 Ainda que o jogo da bola esteja inserido nas diversões próprias dos jovens, a verdade é que aquele surgirá, 
na obra dos autores, associado às práticas libertinas dos adultos.  
502 Nas termas existiam alguns locais destinados ao jogo da péla e a outros exercícios físicos, eram os 
chamados sphaeristeria, anteriormente designados de corycea. 
503 GUILLÉN (1986) II.317 refere-se a estes jogos como “Juegos de los ancianos”. 
504 Referenciados nos livros 13 e 14 de Marcial, os diferentes objectos necessários a estes tipos de jogos 
faziam parte dos presentes que eram oferecidos durante as Saturnais. 

Marcial faz referência ao tessena lusoria e ao talis oberei (cf. 4.66.16, 14.15 e 14.14), ao pyrgus (cf. 
14.16) à própria mesa de jogo (cf. 14.17), assim como também ao jogo da tropa (4.14.9) ou ao jogo dos 
latrunculi (cf. 14.18 (20)), uma espécie de jogo de xadrez  
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Estes jogos, muitas vezes objecto de apostas, eram proibidos pelas leis Tília, 

Publicia e Cornélia, estando apenas permitidos nos banquetes e durante as festas 

Saturnais505. Porém, sempre o vício de jogar se torna mais forte do que as proibições, e 

quando os proveitos se tornam de facto aliciantes, tudo vale a pena para contornar a lei506. 

 

 

2.1.1. (In)oportunas actividades desportivas 

A ginástica era parte integrante da educação dos jovens, pois proporcionava o 

equilíbrio do corpo e do espírito. No campo de Marte corria-se, saltava-se, lançava-se o 

disco e a hasta, montava-se a cavalo e fazia-se todo o tipo de jogos de força e habilidade, 

como eram as lutas corpo a corpo ou o jogo da bola507. Contudo, o contínuo contacto com 

a cultura desportiva dos Gregos depressa tendeu a substituir as saudáveis actividades 

romanas, praticadas ao ar livre, no Campo de Marte, pela nudez do rígido treino atlético 

nos espaços fechados. Os Romanos mais cépticos olhavam para estas mudanças com 

bastante relutância, pois consideravam que estas proporcionavam a efeminação masculina 

e promoviam a devassidão da mulher. Além disso, pensavam que o declínio do povo grego 

estava ligado precisamente aos hábitos que tais práticas desportivas proporcionavam. O 

que significava que a sua assimilação por parte dos Romanos favoreceria igualmente a 

degradação dos valores destes e, por conseguinte, o declínio de Roma. E assim sendo, não 

admira que as referências às actividades atléticas passassem a ser um lugar-comum na 

sátira e nos epigramas satíricos508. 

 

Marcial partilhava com os Romanos as desconfianças em relação aos exercícios 

físicos de espírito atlético e competitivo, herdado dos Gregos e, sobretudo, aquilo que lhes 

estava inerente, nomeadamente a nudez dos corpos e as massagens a que se entregavam os 

                                                        
505 cf. GUILLÉN (1986) II.330. 

Estas festas realizavam-se no mês de Dezembro, entre os dias 17 e 23. Inicialmente fixados apenas 
num só dia, Calígula fixara as Saturnais em cinco dias (cf. Mart. 14.79), e Cláudio em sete dias (cf. 
Mart.14.72). Usava-se a synthesis ou vestis cenatori, uma toga branca, leve e de cores variadas, que 
habitualmente só era usada na hora da cena, (cf. Mart. 2.46.4; 2.85; 5.79.2 e 6; 10.29.4; 14.1, 136 e 142), e na 
cabeça o pileus (cf. Mart. 2.68.4; 14.132). 
506 Na análise que será feita de seguida, não foram tidos em conta todos os epigramas em que Marcial alude à 
prática das actividades atléticas ou aos diversos jogos, nem sequer explorados os dísticos dos Xenia e dos 
Apophoreta. O critério de escolha prendeu-se essencialmente com a possibilidade de se estabelecer uma 
relação mais directa com as referências feitas por Juvenal.   
507 cf. GUILLÉN (1986) II.283-299. 
508 Sobre esta realidade na literatura greco-latina veja-se a bibliografia referida por GALÁN (2002) 225. 
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atletas no fim dos treinos, a rigidez dos mestres e também os espaços fechados que 

estavam destinados a tais actividades. E, por isso, é com satisfação que o epigramista 

acolhe a decisão do jovem Ático de preferir a corrida ao ar livre – junto à Aqua Virgo ou 

ao Pórtico de Europa, situado no campo de Marte –, aos exercícios ensinados por um 

magister com fracta auris e às massagens de um sordidus unctor, que rapit ‘toma’ dos 

jovens immeritae opes509: 

at iuvenes alios fracta colit aure magister 

    et rapit immeritas sordidus unctor opes. (7.32.5-6) 

 

A fracta auris do magister evidencia o seu decrépito estado, e, por conseguinte, a 

sua inabilidade para ensinar exercícios de tão intensa actividade. Contudo, a expressão 

pode ainda sugerir o ar efeminado do mestre, pelo menos se tivermos em conta uma 

expressão similar usada por Juvenal, a propósito de um sacerdote que, considerando-se 

magister, era exemplo de glutonaria e exibia um ar efeminado na fracta … vox510. 

Quanto ao massagista (unctor), a ambiguidade do adjectivo que lhe foi atribuído, 

sordidus, sugere não só a sujidade de quem tem as mãos máculas com óleo511, mas também 

o carácter vil de quem arrebata imerecidas riquezas. E de facto, a avaliar pela utilização do 

termo num outro epigrama em que se descreve a gulodice de Santra e a avidez de querer 

levar para casa, no guardanapo, tudo o que não pode comer no jantar da cerimónia512, 

Marcial deverá mesmo querer evidenciar o carácter desprezível do unctor513.  

De facto, Ático tem razão para preferir as actividades desportivas, claramente 

romanas, praticadas ao ar livre, perto das niveae undae da Água Virgo, no Campo de 

                                                        
509 Marcial projecta em Ático a imagem do genuíno Romano que se opõe aos costumes trazidos para Roma 
pela helenização e que, segundo o poeta, se tornaram prejudiciais a Roma. Por isso, pouco interessado nos 
dotes do atleta pugilista Liber, aos quais se refere com desprezo (qui quatis Ausonia verbera Graia manu 
(9.72.2), o único proveito que Marcial poderia tirar desta figura seria receber dele uma garrafa de vinho, dada 
a origem do seu nome. É que Liber é o nome de uma divindade da fertilidade associada a Dionísio.  

A relação paradoxal entre aquilo a que se dedica Ático e a que se entregam os iuvenes alii pretende 
pôr em oposição a cultura literária com a cultura desportiva, evidenciando a crítica à supremacia desta última. 
510 cf. S. 2.211.  
511 cf. 12.70.3-4. 
512 cf. 7.20.8. 
513 Tenha-se em conta que, quando Marcial descreve a manta de lã que os atletas usavam no intervalo ou no 
fim dos exercícios, a endomis, refere-se a ela como sordida dona (cf. 4.19.3-4). Neste epigrama em concreto 
não nos parece haver intencionalmente um duplo sentido do adjectivo, pois trata-se, de facto, de um presente 
grosseiro, porque feito de lã grossa. Contudo, a associação entre o manto de origem grega que cobre aqueles 
que praticam actividades atléticas, à moda dos Gregos, e o massagista que, segundo Juvenal, é actividade 
própria deste povo (cf. S. 3.76) acaba por reforçar a ambiguidade de sentido do vocábulo e por conseguinte 
atestar o repúdio de Marcial por aqueles que são responsáveis pelas mudanças desportivas em Roma. 
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Marte, não só porque estas águas geladas fortalecerão os seus músculos, mas também 

porque, num sentido metafórico, evidenciam uma translucidez mais digna de confiança514. 

Além disso, a aproximação das águas gélidas certamente afastarão de Ático outros desejos 

bastante familiares aos frequentadores de ginásios ou de termas, onde também se praticam 

actividades desportivas.  

É pois o banho de água gelada, no frigidarium, abastecido pela aqua Virgo que 

Marcial recomenda ao jogador de péla, quando se acaba o aquecimento do caldarium e 

este continua entusiasmado com o jogo e certamente com o prazer que aquele lhe 

proporciona515. Além disso, é também na gelida Virgo que Látara mergulha o corpo 

coberto de unguento da Lacedemónia516, para assim evitar tentações:  

cur Lacedaemonio luteum ceromate corpus 

    perfundit gelida Virgine? ne futuat. (11.47.5-6) 

 

E que a avaliar pela repetição da forma verbal ne futuat em final de verso e a 

rematar o epigrama e pela constatação de que Látaga lingere cunnus não será difícil 

adivinhar que as tentações que este homem tenta evitar são as práticas efeminadas.  

Depois de sugeridas as desvantagens de Atilo se entregar à actividade física própria 

dos Gregos, é no remate final do epigrama que Marcial justifica a razão das suas 

desconfianças em relação a estas actividades: 

per varias artes, omnis quibus area servit, 

    ludere, cum liceat currere, pigritia est. (7.32.13-14) 

 

O motivo prende-se, pois, com a pigritia ‘preguiça’, ‘languidez’ que os vários jogos 

atléticos (per varias artes) referidos anteriormente provocam. É certo que pode causar 

estranheza a relação paradoxal que existe entre a frenética actividade das práticas 

desportivas evocadas, onde se incluem diferentes jogos de bola (pila, follis, paganica pila), 

o treino com armas de lâmina gasta contra o corpo nu, o jogo do boxe, ou o jogo com o 
                                                        
514 A dupla interpretação resulta da ambiguidade do adjectivo nivea que se refere às baixas temperaturas da 
água, mas que, num sentido figurativo, também pode ser sinónimo de nitidus, clarus. 
515 cf. 14.163.  
516 A referência a Lacedemónia, o mesmo que Esparta, alude precisamente ao local onde a actividade física 
ocupava um primordial lugar de destaque. E o ceroma que Látara usa é um unguento que habitualmente os 
atletas passavam no corpo, especialmente os que se dedicavam à luta. Os unguentos ou emplastros, em latim 
designados de ceroma, podiam ser feitos de cera e azeite, de lama ou de borras de vinhos. Estes diferentes 
unguentos estão atestados em Marcial em vários epigramas, nomeadamente 4.4.10; 4.19.5; 5.65.3; 7.32.9; 
11.47.5 e 14.50.1.  



Capítulo 3 | Modus vivendi Romani: prazeres e distracções em Roma 

 188 

poeirento harpastum517, e a pigritia que esta actividade provoca nos atletas. No entanto, 

para além das desconfianças que algumas expressões usadas na descrição dos jovens 

atletas que praticam tais actividades já tinham suscitado, como seja, por exemplo, o lentus 

ceroma que envolve os seus braços arqueados518, a verdade é que a pigritia não está na 

actividade física em si. Esta existe no mestre efeminado que ensina tais actividades, nos 

espaços fechados onde estas se praticam e, sobretudo, nos desejos libidinosos que a nudez 

dos corpos provoca a quem participa em tais actividades. E assim se entende que o 

frenesim da actividade cause a pigritia, dado o contexto em que é praticado e ensinado519. 

Desta forma, Marcial não critica a actividade física em si (pois até recomenda a 

Ático que corra), mas antes os hábitos e as modas que a helenização trouxera ao exercício 

físico romano e que se tornaram nocivos para os jovens, sobretudo porque propiciam a 

languidez efeminada520. E será precisamente neste sentido que o poeta considera que seria 

melhor que os homens se exercitassem com o trabalho da vinha do que arruinassem os seus 

fortes lacerti com o stultus halter521:  

Quid pereunt stulto fortes haltere lacerti? 

    exercet melius vinea fossa viros. (14.49) 

 

De novo, se reitera a oposição entre os hábitos genuinamente romanos, próximos da 

natureza, ao ar livre, e os costumes gregos, considerados, por antonomásia, como sendo 

‘estúpidos’522.  

                                                        
517 cf. 7.32.7-10.  
518 Esta pigritia já estava metaforicamente evidenciada no lentus ceroma que os braços próprios de um 
jogador de boxe exibem e com os quais Ático não se identifica (cf. 7.42.9). Ainda que a maleabilidade do 
unguento tivesse, precisamente, o objectivo de facilitar os exercícios físicos do atleta, a verdade é que a 
utilização do adjectivo lentus pode também querer reforçar a ideia de pigritia que as actividades causam. 
519 Esta interpretação é corroborada por um outro epigrama, em que Marcial afirma que a pigritia de que é 
acusado não é culpa sua, mas das mulas que lhe foram oferecidas (cf. 11.79). Ainda que este epigrama tenha 
evidentemente uma intenção diferente, a de reclamar novos e melhores presentes, a verdade é que a 
justificação do poeta pode servir também para entender o paradoxo presente no epigrama referente aos 
exercícios à moda grega.  

A pigritia também foi referida por Marcial como o otium do poeta (cf. 12.3 (4) 6). 
520 Marcial explora os perigos que a prática do lançamento do disco, praticado sobretudo pelos Espartanos, 
pode trazer aos jovens, a partir da exploração do episódio mítico de Apolo que atingiu acidentalmente o seu 
amado Hiacinto (cf. 11.43.8; 14.164 e 14.173). 
521 A alusão ao desmedido esforço dos atletas também está presente noutros epigramas, nomeadamente 
quando Marcial qualifica o esforço do velox draucus como sendo ‘vão’ (cf. 14.48.2: grandia qui vano colla 
labore facit.) 
522 A referência ao exercício por meio do cultivo da vinha insere-se numa realidade mais abrangente e que se 
prende com a crítica que Marcial faz, noutros epigramas, à degradada condição da agricultura e dos antigos 
produtores diante da evidente comercialização de tudo na cidade. (cf. 3.47; 11.14; 12.72; 12.76).  
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Neste paralelismo entre a força dos braços e a inutilidade dos alteres, Marcial alude 

ao ideal de vida agrícola dos tempos primitivos de Roma, anterior às influências 

estrangeiras. E desta forma mostra que, enquanto o primeiro é capaz de exercitar os 

homens e assim permitir a desejada actividade física, os hábitos gregos provocam o 

definhamento dos fortes músculos, e, por extensão de sentido, a própria ruína das finanças 

do Romano.  

A ganhar ficam os mestres dos atletas, que, graças ao apreço dos seus benfeitores, 

podem mesmo ascender socialmente. É pois por generosidade da mulher que Pólux, hábil 

no pugilato, terá passado à categoria de cavaleiro: 

Castora de Polluce Gabinia fecit Achilla: 

pu;x ajgaqov" fuerat, nunc erit ijppovdamo". (7.57) 523 

 

E, ainda que a utilização de epítetos homéricos na designação das actividades de 

Pólux possam comportar uma conotação obscena e aludir ao carácter efeminado dos atletas 

gregos524, a verdade é que existe a clara alusão a uma promoção social e a crítica à 

mobilidade hierárquica dos atletas hábeis525. 

 

Propícios ao enriquecimento e à mobilidade social de uns, favoráveis à pigritia de 

outros, as actividades desportivas à moda grega também são oportunas às mulheres, e 

particularmente a algumas. 

A Filénis agrada jogar ao harpastum e fazer girar, com braço ágil, os graves 

halteres para os efeminados drauci, assim, como, coberta de poeira da palestra, entregar-se 

ao açoite (verbere) do uncus magister. 

harpasto quoque subligata ludit   

 et flavescit haphe gravesque draucis 

halteras facili rotat lecerno, 

                                                        
523 A mulher terá pago os 400.000 sestércios necessários para a ascensão à ordem equestre, conforme se 
atesta noutro epigrama (cf. 5.38). 
524 O epíteto homérico para designar a condição de pugilista de Pólux pode comportar um duplo sentido e 
adquirir a conotação de pedicatio. (cf. comentário de GALÁN VIOQUE (2002) 339-342) e ADAMS J. 
(1982) 166, nª3). Desta forma, podendo haver neste epigrama uma associação entre aquele que é hábil nas 
actividades desportivas e o pathicus ou o cinaedus, é a mudança social alcançada por meio da paródia 
homérica, de resto bastante frequente no epigrama grego. 
525 Esta promoção acontece também noutras actividades, como atesta Marcial (cf. 7.64) e Juvenal, que 
mostrou igualmente a sua indignação pela ascensão dos filhos do lanistae e dos gladiadores à ordem equestre 
(cf. S. 3.155-158). 
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et putri lutulenta de palestra 

uncti verbere vapulat magristri: (7.67.4-8) 

 

Exibindo uma masculinidade, visivelmente atestada na agilidade dos braços e no 

peso dos halteres que lança, Filénis manifesta, porém, preferências sexuais desadequadas a 

um homem, já que: non fellat … / sed plane medias vorat puellas. É que, na verdade, a 

masculinidade de Filenis é, de alguma forma, semelhante à do magister fracta auris que 

ensina os jovens romanos e à de muitos atletas a quem agrada a nudez dos corpos.  

Não obstante a crítica que efectivamente se faz neste epigrama à masculinidade 

lésbica de Filenis, assim como ao gosto feminino por actividades impróprias à sua 

condição526, Marcial não perde a oportunidade para exteriorizar a sua aversão pelas modas 

desportivas gregas. E, por isso mesmo, escolhe de novo os vocábulos mais apropriados: os 

alteres são graves, porque ‘pesados’, é certo, mas também ‘prejudiciais’, pois, como já 

referiu, pereunt …fortes … lacerti527; quanto ao local onde se exercita a mulher, a palestra, 

esta é putris, o que pressupõe o seu estado físico ‘degradado’, mas também ‘corrupto’, no 

sentido daquilo que lá se pratica e de quem pratica; finalmente, o unctor não aplica 

unguentos na mulher, mas antes açoites (verbere vapulat) que, acentuados pela aliteração 

em -v, para que o leitor pudesse ouvir o próprio som que eles provocam, são comuns aos 

que recebem os próprios cavalos nas corridas528. E assim, maior rebaixamento não 

poderiam as modas gregas provocar à mulher. 

 

O gosto das mulheres pela ginástica e pelas lutas à maneira grega também 

interessou a Juvenal. E ainda que Larónia na sátira 2 tivesse afirmado, a propósito das 

mulheres que luctantur paucae, comedunt colyphia paucae529, parece que a soma das 

paucae que lutavam e das paucae que praticam a dieta atlética se tornaram, na sátira 6, em 

multae e num assunto conhecido de todos: 

   Endromidas Tyrias et femineum ceroma 

quis nescit, vel quis non vidit vulnera pali, 

                                                        
526 Este epigrama voltará a ser objecto de análise no capítulo 5, referente às mulheres.  
527 cf. 14.49.1.  
528 Para além de Marcial fazer uso de uma forma verbal popular e vulgar (vapulare), Filénis é acoitada da 
mesma forma que o cozinheiro (cf. 8.23.4), que o aluno, pelo professor (cf. 10.62.9-11), e até mesmo que o 
escravo (cf.7.86.11), ou, pior anda, que os próprios cavalos nas corridas (cf. 6.46.1). 
529 cf. S. 2.53.  
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quem cavat adsiduis rudibus scutoque lacessit 

atque omnes implet numeros…        (S.6.246-247)530 

 

A extensa questão retórica dá início a uma crítica acérrima que Juvenal fará à falta 

de feminilidade e à indecência das mulheres que se dedicam à ginástica e à luta nas arenas, 

exibindo uma masculinidade imprópria à sua condição de matrona, mas oportuna à sua 

categoria de mulher adúltera531.  

Conhecida a aversão que Juvenal sente em relação aos Gregos e às suas nefastas 

influências em quase todos os sectores da vida quotidiana em Roma, o satírico partilha 

com Marcial o repúdio pelas actividades desportivas à moda grega. E por isso mesmo é 

que a primeira referência que é feita ao gosto atlético da mulher faz uso, precisamente, de 

termos gregos, endromis e ceroma, os quais, noutras passagens, constituíram motivo de 

denúncia da falsidade e do fascínio que os Gregos provocam nos Romanos.  

O grego que está sempre disposto a mudar de atitude e de papel, como se estivesse 

sempre a representar num teatro, cobre, de imediato, o Romano que se queixa de frio e 

pede fogo, exactamente, com uma endromis532. Ou seja, com um manto que lhe serve de 

distintivo, e que, pelo contexto da situação, se associa metaforicamente ao poder que os 

Gregos têm de iludir e de encenar situações convincentes. Por esta razão, e tendo em conta 

que, nos versos imediatamente anteriores aos citados, Juvenal se referira à capacidade 

argumentativa da mulher nas causas judiciais, não parecerá despropositado que a crítica às 

actividades atléticas à moda grega comporte também a censura à própria habilidade que 

mulheres e Gregos têm na arte do engano.  

Quanto à referência ao ceroma, termo que pode significar o óleo com que os atletas 

se ungiam ou o próprio espaço onde as mulheres praticavam os exercícios, este está 

atestado numa outra passagem referente ao fascínio que os Gregos exercem sobre todos os 

Romanos, incluindo os de alta linhagem social. É que agora, em Roma, os descendentes de 

                                                        
530 A actividade a que se entrega a mulher, nesta passagem, será a mesma que Ático, em Marcial, terá 
recusado (non… / …nudi stipitis ictus hebes (7.32.8). Trata-se de um treino com armas de lâmina gasta contra 
um tronco. O que efectivamente sobressai na passagem de Juvenal, não é apenas a virilidade e a robustez da 
mulher que usa as armas próprias dos gladiadores, mas a humanização da estaca (palus) que fica com vulnera 
‘feridas’, ‘golpes’, iguais às que sentem os homens em situações militares (cf. por ex.: S. 2.73; 8.98-99; 
14.164 …).  
531 WISTRAND (1992) 49 considera que Juvenal ridiculariza as mulheres atléticas “as a kind of sexual 
transgression”. 
532 cf. S. 3.103. 
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Rómulo (Quirinus) refulgem untados com ceroma (ceromaticus) e com as insígnias de um 

prémio atlético (niceteria): 

rusticus ille tuus sumit trechedipna, Quirine,  

et ceromatico fert niceteria collo.       (S.3.67-68) 

 

Assim sendo, o rusticus exibe as modas gregas, renegando à sua condição de 

genuíno descendente de Roma, tal como se cobre a mulher de ceroma e abdica da sua 

feminilidade533.  

De facto, tal como Marcial, é também pela astuta escolha dos vocábulos usados que 

o desdém de Juvenal pela cultura desportiva grega e consequente rebaixamento dos valores 

genuínos romanos se evidencia. Contudo, neste último, a linguagem alcança um sentido 

mais geral do que no epigramista, pois os vocábulos estendem-se também à crítica ao 

poder, ou pelo menos àqueles que têm uma posição de maior responsabilidade na 

sociedade. 

Quanto o gosto das mulheres por aquele que, na perspectiva de Marcial, era um 

sordidus unctor ou um unctor magister que fere com açoites, também Juvenal se refere a 

ele, ainda que numa perspectiva diferente, já que diferentes são também os flagelos que a 

mulher sofre:  

balnea nocte subit, conchas et castra moveri 

 nocte iubet, magno gaudet sudare tumultu,  

 cum lassata gravi ceciderunt bracchia massa, 

 callidus et cristae digitos inpressit aliptes 

 ac summum dominae femur exclamare coegit. (S. 6.419-423) 

 

Dirigindo-se aos balneários, ao anoitecer534, a mulher toma uma posição de 

autêntico general que dá ordens ao seu séquito (castra moveri), para que lhe prepare o 

banho. Porém, quando lhe caem os braços cansados com o peso dos alteres (gravi massa), 

tão pesados quanto os de Filénis (graves halteres), e se entrega às mãos do massagista, 
                                                        
533 Ressalve-se que a crítica à condição feminina que os termos gregos, próprios do vocabulário atlético, são 
capazes de alcançar, enquadra-se no seguimento de uma extensa enumeração de situações que demonstram a 
falta de mulheres dignas para o casamento. 
534 O uso do balneário fazia-se entre a oitava e a nona hora antes da cena, ou seja, ao final da tarde, ao 
escurecer. Mas as mulheres para poderem estar sozinhas nos banhos usavam-nos de manhã. Os banhos 
mistos também eram praticados, mas provavelmente em locais de menor reputação. Neste caso poder-se-á 
tratar de um balneário privado em casa da mulher. 
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depressa se inverte a posição inicialmente imposta, ainda que maior prazer lhe cause. É que 

o ‘hábil massagista’ (callidus aliptes) pressiona os dedos sobre a crista ‘clitóris’535 e 

obriga a parte mais alta da coxa da senhora a exclamare. A alusão sexual é evidente e o 

prazer que a pressão dos dedos do massagista provoca na mulher também, já que o 

resultado final é um bramido, não só da coxa, mas também, e sobretudo, da mulher536.  

Contrariamente a Filénis que sofre açoites do massagista e que, no acto sexual, se 

sujeita a lingere cunnum (sentindo, provavelmente, menos prazer do que a sua parceira), a 

mulher de Juvenal goza de um tratamento diferente. Pois os flagelos sofridos converteram-

se em prazeres apetecidos. Quanto aos objectivos alcançados pelos poetas, Marcial 

conseguiu denunciar o paradoxo existente entre a masculinidade física e a efeminação 

sexual da mulher, enquanto Juvenal ridicularizou o prazer insaciável desta. Além disso, 

contrariamente a Filénis que defende a sua total masculinidade537, a mulher descrita por 

Juvenal, embora exiba uma postura atlética e ame as coisas próprias dos homens, não 

abdica do seu papel de mulher, porque a voluptas masculina é menor do que a feminina: 

quem praestare potest mulier galeata pudorem, 

quae fugit a sexu, vires amat? haec tamen ipsa 

vir nollet fieri, nam quantula nostra voluptas! (S. 6.252-254) 

 

E, de facto, a mulher tem razão para pensar assim, já que, embora lhe agrade exibir-

se como uma verdadeira gladiadora, ou talvez seja melhor dizer como uma “gladiadora 

prostituta”, conforme sugere a utilização do termo scaphium a rematar a descrição das suas 

actividades atléticas538, na hora em que partilha o leito com o seu marido é-lhe oportuno 

                                                        
535 cf. Gaffiot (1934) 444. Segundo ADAMS, J. (1982) 98, a utilização do termo crista, para designar os 
cabelos púbicos da mulher, parece estar atestada apenas em Juvenal e adquire nesta passagem uma conotação 
sexual forte. 
536 Existem algumas semelhanças entre as massagens recebidas por esta mulher e aquelas da qual a grotesca 
figura descrita por Marcial, Zoilo, goza durante o jantar, em que um massagista percorre o seu corpo 
manumque doctam spargit omnibus membris (3.82.13-14). No entanto, a passagem de Juvenal terá tido uma 
conotação sexual mais explítica. Além disso, a possível similitude com uma das figuras mais grotesca e 
sexualmente mais descarada de Marcial acentua o carácter devasso da mulher. 
537 Pois, conforme sugere o remate do epigrama 7.67, Filénis pensa (pelo menos do ponto de vista de 
Marcial) que o acto de lingere cunnum é viril.  
538 A alusão subtil à condição de prostituta desta mulher é feita através da referência ao scaphium (espécie de 
bacio destinado apenas às mulheres), para onde ela corre no fim dos exercícios e que, a avaliar pela 
interpretação que Marcial faz deste objecto, estava destinado às moechae (cf. 11.11.6).  

Note-se também que a mulher, que até ao momento sempre se tinha comportado como um homem, 
volta à sua condição natural de fêmea, precisamente pela referência a um objecto que a associa à condição de 
prostituta. E assim sendo, a crítica a esta mulher adquire uma carga ainda mais pejorativa. 
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voltar à condição feminina. Pois, sempre com lágrimas fecundas539, poderá simular 

gemidos, semelhantes aos de uma tigresa que perdeu os seus filhos540. O que não causará 

estranheza ao esposo, uma vez que sempre se habituou, de acordo com a hierárquica 

estrutura romana, a tomá-la por débil.  

Desta forma, a mulher evidencia uma grande facilidade de adaptação às 

circunstâncias, tal como o Grego que muda a sua expressão de acordo com o semblante dos 

outros. O que significa que também ela estará em vantagem em relação ao seu marido:  

non sumus ergo pares: melhor, qui semper et omni 

nocte dieque potest aliena sumere vultum 

a facie, iactare manus, laudare paratus, 

si bene ructavit, si rectum minxit amicus 

si trulla inverso crepitum dedit aurea fundo. (S. 3.104-108)541 

 

Emboras estas palavras tivessem sido usadas para descrever os Gregos, e 

particularmente a relação de superioridade que estes mantém com os Romanos, bem 

poderiam ser aplicadas ao comportamento das mulheres diante dos seus maridos ou 

amantes.  

De facto, existem razões suficientes para que os poetas desconfiem dos 

ensinamentos atléticos dos Gregos, da nudez dos corpos dos atletas, assim como também 

de alguns desejos que essa nudez possa desplotar, quer nos efeminados, quer nas 

mulheres542. E é precisamente tomando como certo o gosto que estas últimas manifestam 

pela nudez dos corpos atléticos que Marcial aproveita para promover a leitura dos seus 

versos. Assim, dirigindo-se especificamente à mulher, a quem agradam os ginásio, as 

termas e o estádio, o poeta, numa perfeita estratégia de promoção, convida-a a retirar-se e a 

não continuar a leitura dos seus livros543. Pois agora chegara o momento em que os corpos 

se despirão, os homens aparecerão nus e as palavras, já tocadas por Terpsicone, não se 

inibirão de nada. Com a certeza do agrado e do proveito que a nudez dos corpos atléticos 

                                                        
539 cf. S. 6.273: uberibus semper lacrimis.  
540 cf. S. 6.269-271. A metáfora utilizada acaba por ser irónica, na medida em que permite transpor a 
violência a que se presta a mulher na arena (pois também entra nos Espectaculi Bestiarii) para o leito 
matrimonial.  
541 É sobretudo a repetição da condicional si que evidencia a capacidade de adaptação dos Gregos.  
542 A nudez torna-se proveitosa na medida em que se torna mais perceptível o tamanho dos membros virís (cf. 
10.55), o que certamente permitirá fazer escolhas mais acertadas. 
543 cf. 3.68.  
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provoca nas mulheres, Marcial sabe que estas (possivelmente já cansadas da leitura) não 

colocarão o livro de lado, mas antes o lerão até ao fim, agora com outros olhos, aqueles 

que tentam reter as imagem das palavras.  

 

Se a nudez dos corpos é proveitosa e agradável para a mulher, também os jogos 

praticados nas termas, antes do banho, o são, sobretudo, para os efeminados. E entre estas 

distrações, Marcial refere-se, por exemplo, ao jogo do trigon, cuja ambiguidade de sentido 

do vocábulo pila (objecto principal do jogo) provoca a dúvida sobre o verdadeiro 

instrumento que o efeminado deseja “apanhar” : a bola, um parceiro sexual ou o simples 

convite para jantar, conforme sugere o remate final do epigrama544. 

Mas se este jogo de “foge e apanha” é propício ao efeminado, também o será ao 

velho que, ardendo de tal forma de amores pela sua bola, acabou por se tornar numa prima 

pila, mesmo depois de ter desistido de jogar.  

Nemo nova caluit sic inflammatus amica 

    flagravit quanto Laurus amores pilae. 

sed qui primus erat lusor dum floruit aetas, 

    nunc postquam desit ludere, prima pila est. (10.86) 

 

Para além da adversativa sed, a marcar a mudança entre o elogio e a crítica que é 

feita a Lauro, o trocadilho linguístico entre primus lusor e prima pila, sugere a 

identificação deste homem, que já não está na flor da idade, com o fantoche (também 

designado de pila) que era atirado aos animais, nos anfiteatros, para excitar a sua fúria545. 

O que significa que Lauro se poderá ter tornado num joguete que já ninguém leva a sério. 

E a mesma ideia perece ser reiterada, noutro epigrama, ainda que, neste, Marcial troque o 

tipo de bola usada pelo velho e se refira ao follis: 

Ite procul, iuvenes: mitis mihi convenit aetas: 

    folle decet pueros ludere, folle senes. (14.47) 

                                                        
544 cf. 12.82.13-14: omnia laudabit, mirabitur omnia, donec / perpessus dicas taedia mille ‘veni’. 

A ambiguidade de sentido é criada pelos comportamentos exageradamente amáveis de Menógenes, 
sempre pronto a apanhar as bolas e a entregá-las aos seus donos e a elogiá-los em tudo o que fazem.  

Segundo FORTUNY PREVI (1979) 20, a ambiguidade que as palavras sugerem pretendem atrair a 
atenção do leitor e conseguir efeitos cómicos, assim como também denunciar as preferências sexuais de 
alguns homens, nomeadamente dos efeminados que, sem êxito, tentam convencer Marcial do desprezo que 
sentem por determinados jogos.  
545 cf. Liber. Spect. 11.4 e 22.2; 14.53.2. 
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Marcial ridiculariza a prática de um jogo que, tendo sido oportuno ao jovem, se 

tornou inoportuno ao velho e, pior ainda, motivo de chacota, dado que se converteu numa 

bola nas mãos dos outros. 

Juvenal será mais comedido na realidade da nudez associada à prática desportiva e 

aos próprios proveitos que o efeminado tira dos jogos praticados nos ginásios ou nas 

termas. Pois, sendo certo que a nudez dos atletas, ou mais concretamente dos gladiadores, 

encanta as mulheres546, o satírico está, porém, mais interessado na nudez que a própria 

mulher expõe (e que é indigna da sua condição maternal) ou que os efeminados exibem em 

exposições públicas, evidenciando a sua falta de pudor e o seu rebaixamento moral e 

social547.  

 

Por todas as razões expostas, poder-se-á concluir que as práticas do exercício físico, 

embora estivessem enraizadas na cultura dos Romanos, constituissem uma forma de 

alcançar o equilíbrio entre o corpo e o espírito e permitissem superar as tensões do 

cansaço, tornaram-se numa execelente matéria de crítica e zombaria. Para isto terá 

contribuído essencialmente a influência do espírito atlético e competitivo dos Gregos, mas 

também as mudanças culturais em Roma, que terão permitido, por exemplo, a entrada de 

mulheres em determinados locais públicos, num ambiente de promiscuidade, e a falta de 

pudor no que se refere à exibição do corpo. A isto acresce obviamente a mudança de 

valores dos Romanos que terão perdido a rusticidade que lhes era própria e que 

encontraram uma nova forma de se entreterem. E terá sido precisamente por causa das 

mudanças operadas em Roma que Juvenal terá ridicularizado a ambição dos Homens pela 

riqueza, fazendo uso de uma imagem que, não estando directamente ligada ao exercício 

atlético, precede, no entanto, do mundo grego e implica o treino físico: as acrobacias e as 

habilidades dos equilibristas e saltadores: 

an magis oblectant animum iactata petauro 

corpora quique solet rectum descendere funem, 

quam tu, Corycia semper qui puppe moraris, 

atque habitas, Coro semper tollendus et Austro, 

                                                        
546 cf. S. 6.365.O7-O12. 
547 Para a mulher veja-se, por exemplo, as passagens S. 6.122; 6.491 e 6.525. Sobre o efeminado, existe, por 
exemplo, a figura de Crético, cuja transparência da toga deixa ver a nudez do corpo (cf. S. 2.71: nudus agas). 
Contudo, mais do que uma nudez física, Juvenal salienta a imoralidade da exposição pública e, por 
conseguinte, aquilo que poderá ser entendido como uma nudez (i)moral. 
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perditus ac villas sacri mercator olentis, 

qui gaudes pingue antiquae de litore Cretae 

passum et munícipes Iovis advexisse lagonas? 

hic tamen ancipiti figens vestigia planta 

victum illa mercede parat, brumamque famemque 

illa reste cavet: tu propter milla talenta 

et centum villas temerarius.      (S. 14.265-275) 

 

 

Interpelando directamente um tu, cujo comportamento ambicioso, capaz de 

permanecer todo o tempo na puppis Corycia, com receio de perder as suas aquisições, 

contrasta com a actividade frenética dos corpos que saltam nas barras de equilíbrio e dão 

saltos mortais, Juvenal tenta orientar o leitor no sentido de considerar mais divertida a 

atitude do primeiro do que destes últimos. E de facto assim é, conforme atestam os quatro 

versos seguintes à questão retórica de Juvenal. Pois enquanto o acrobata põe a vida em 

perigo, para assim poder ganhar o seu salário, defender-se do Inverno e da fome, o 

mercador mostra-se temerário por mille talenta et centum villas. E desta forma conclui-se 

que a diversão de espírito (oblectant animum) a que se referira anteriormente Juvenal tinha 

sobretudo a ver com a ridicularização a que a ambição dos Homens os expõe. Além disso, 

a comparação entre as habilidades perigosas do acrobata e o temor sentido pelo ambicioso 

acaba também por pôr em evidência o paradoxo do Romano que sabe tirar proveito de tudo 

aquilo que, apesar de lhe ser inoportuno (no sentido em que é desapropriado à sua condição 

de homem rústico, de mulher ou de vir), se torna oportuno à satisfação dos seus desejos. E 

nesta perspectiva se compreende que as actividades físicas, sobretudo de espírito atlético e 

competitivo, em Roma, não valham apenas enquanto distracções em si, mas, sobretudo, 

como fonte de prazeres diversificados, onde o treino do corpo e da mente serão aquilo que 

menos se pretende alcançar. 

 

 

2.1.2. Proveitosos jogos (i)lícitos  

Ainda que os jogos de mesa se destinassem apenas aos mais velhos e fossem 

somente permitidos numa época muito restrita do ano, durante as Saturnais, a verdade é 
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que quase todos os Romanos se entregavam a eles, em qualquer ocasião548. Além disso, 

segundo Juvenal, eram mesmo ensinados pelos pais aos filhos desde tenra idade:  

PLURIMA sunt, Fuscine, et fama digna sinistra 

et nitidis maculam haesuram figentia rebus, 

quae monstrant ipsi pueris traduntque parentes. 

si damnosa senem iuvat alea, ludit et heres 

bullatus parvoque eadem movet arma fritillo. (S. 14.1-5) 

 

Sabendo que se trata do jogo dos dados pelo facto de o jovem manobrar o fritillus - 

pequeno copo onde se colocavam os dados -, é bastante sugestivo e ambíguo o termo usado 

para designar as peças do jogo: arma. E isto porque, segundo Juvenal, foram precisamente 

as armas, nos começos do mundo, que permitiram aos Homens proteger aquilo que era 

seu549 e que possibilitaram as conquistas além fronteiras aos Romanos550. Além disso, nos 

tempos idos, os únicos objectos que eram feitos de prata eram apenas as armas551. Por estas 

razões, a aplicação de um termo que alude ao espírito bélico dos ilustres guerreiros no 

contexto dos jogos que causam ruína sugere a ironia do poeta e, de novo, uma mudança 

nos valores dos Romanos. Pois o objecto que no tempo das vitórias militares reflectia o 

espírito heróico destes, e que agora é, metaforicamente, movimentado pelos jovens, 

tornou-se numa realidade digna de uma infama sinistra e imprime uma macula haesura à 

educação dos jovens. É que estes trocaram os divertimentos apropriados para a sua idade, 

como seriam os jogos de força e destreza, praticados no Campo de Marte, pelos aleae 

damnosae, ou seja, ‘jogos que causam a ruína’552. E, além disso, usam os dados como se 

fossem armas astuciosas e matreiras que não visam as vitórias militares do passado, mas 

apenas o ganho fácil e a boa vida. É pois a força de uma nova educação que justifica a 

mudança de atitude dos jovens.  

Integrado numa sucessão de perguntas retóricas que pretendem suscitar a 

indignação do leitor diante da corrupção que se vive em Roma, o termo alea ‘jogo’ figura 

                                                        
548 Podiam no entanto ser apanhados em flagrante pelo edil, magistrado a quem cabia o policiamento da 
cidade e sofrer, por isso, o merecido castigo, como testemunha Marcial (cf. 5.84).  
549 cf. S. 15.155-156: protegere… / lapsum aut ingenti nutantem vulnere civem… 
550 cf. S. 2.159-161: arma quidem ultra / litora Iuvernae promovimus et modo captas/ Orcadas ac minima 
contentos nocta Britannos. 
551 cf. S. 11.109-110. 
552 Estes jogos também eram conhecidos como os “jogos dos anciãos” (cf. GUILLÉN (1986) 317). 
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desde logo entre os vícios que Juvenal considera abundarem no presente e que constituem 

parte da farrago da sua obra: 

quidquid agunt homines, votum timor, ira voluptas 

gaudia discursus, nostri farrago libelli est. 

et quando uberior vitiorum copia? quando 

maior avaritiae patuit sinus? alea quando 

hos animos? neque enim loculis comitantibus itur 

ad casum tabulae, posita sed luditur arca. 

proelia quanta illic dispensatore videbis 

armigero! simplexne furor sestertia centum 

perdere et horrenti tunicam non reddere servo?  (S. 1.85-93) 

 

O jogo, apreciado pelos que têm dinheiro para se entregarem a estes divertimentos, 

domina o ânimo do rico ambicioso, que não desiste mesmo que isso implique perder a 

própria caixa-forte do dinheiro (caso a leve) ou entrar em batalhas (proelia) e lutar como 

um guerreiro. De novo se faz referência às armas, agora na figura do armiger, ‘aquele que 

traz armas’, o ‘guerreiro’. E assim se atesta a ideia de que o jogo que os meninos aprendem 

com os seus pais é o da avareza e da ambição e não o da virtude e da destreza, como se 

esperaria de um guerreiro. Além disso, também ficara justificada a razão pela qual Juvenal 

designara o jogo que os filhos aprendem de alea damnosa: pois, se o escravo está sem 

túnica será por causa da avareza do seu senhor, ou, pior ainda, por consequência de alguma 

aposta feita por este.  

Para além das armas, também o termo proelium, associado noutras passagens às 

Guerras Púnicas553, aos combates heróicos de alguns guerreiros, como foi o caso de 

Aníbal554 e até mesmo às batalhas a que o poeta se entrega durante a noite no processo da 

criação poética, com o intuito de obter o reconhecimento público555, adquirem, no contexto 

do jogo, um sentido depreciativo. E assim, os actos bélicos terão sido parodicamente 

convertidos em jogadas astutas e combates vergonhosos, onde se reclama o dinheiro 

indecente556.   

                                                        
553 cf. S. 14.162. 
554 cf. S. 12.110. 
555 cf. S. 7.27. 
556 Tendo em conta que os termos arma e proelium também surgem reiteradas vezes associados ao contexto 
dos gladiadores (cf. S. 6.248 e sg.) e, por conseguinte, ao espírito degradantemente exibicionista de alguns 
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Ensinados aos filhos e jogados, metaforicamente, como se se tratassem de uma 

peleja entre guerreiros ambiciosos, os Romanos não só jogam toda a noite - luditur alea 

pernox -, como jogam impudica e indignamente diante dos bustos dos verdadeiros 

guerreiros guerreiros (bellatorum), outrora dados a batalhas mais honrosas:  

    …effigies quo 

 tot bellatorum, si luditur alea pernox 

ante Numantinos…     (S. 8.9-11) 

 

Indignos da sua casta e do seu nome, dizem-se homens de linhagem apenas porque 

exibem os rostos pintados dos antepassados e decoram os jardins com os bustos dos heróis 

da sua família. Porém, é precisamente diante dos exemplos de virtude e de honestidade que 

praticam os seus vícios indignos. Novamente a realidade do jogo é posta em confronto com 

o passado glorioso dos militares, mas agora pela presença dos bustos dos guerreiros.  

 

A interpretação do jogo como uma diversão que causa ruína, e que por isso se 

considera damnosum, apresenta pontos de afinidade com Marcial que, inclusive, usa a 

mesma expressão - alea damnosa - a propósito de um jogo infantil, o jogo das nozes557: 

Alea parva nuces et non damnosa videtur; 

saepe tamen pueris abstulit illa natis. (14.19(18)) 

 

Marcial terá razão em considerar o jogo das nozes inofensivo e banal (alea parva) e 

não damnosa (como certamente assim eram vistos), na medida em que se trata de uma 

actividade infantil558 e de as nozes serem habitualmente presente de pobres nas 

Saturnais559. Todavia, o atraso ou a falta dos meninos à escola, por causa da brincadeira 

com as nozes, custa-lhes o castigo dado pelo professor, o que poderá insinuar o carácter 

danoso do jogo e esclarecer a opinião exacta que Marcial tem deste tipo de distracção. 

                                                                                                                                                                        
homens, que não se importam de se exporem publicamente, a utilização de tais vocábulos, na referência ao 
jogo, acentua ainda mais a mudança de valores dos Romanos.  
557 COLTON (1977) 235, comparando o verso de Juvenal (S. 14.4) com o de Marcial (14.19 (18)1), observa 
que o primeiro terá modificado a posição métrica das palavras do segundo (alea damnosa) e tê-las-á inserido 
na sua passagem contra o vício do jogo.  
558 cf. 5.84.1. 
559 Marcial oferece a Juvenal nozes, porque é a única fruta que consegue recolher da sua quintinha (cf. 7.91) e 
a Varrão sugere a troca das nozes, que certamente não receberá, pelos seus poemas (cf. 3.30). 
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Contudo, mesmo que se admita ser inofensiva a “ruína” que o jogo causa a estes 

meninos - já que preferível seria apanhar o castigo, mas aproveitar mais um pouco da 

brincadeira, do que sujeitar-se aos berros e à rigidez do professor560 -, a verdade é que a 

referência ao atraso atesta, desde logo, o vício pelo jogo e os prejuízos que dai podem 

advir. Pois a criança gosta de tal forma do jogo das nozes que depois de adulto, 

continuando a jogar, agora, na tasca clandestina, é precisamente traído pelo brandus 

fritillus, já que é apanhado pelo edil a jogar um jogo ilícito561, fora do tempo das 

Saturnalias562. 

Assim, da mesma forma que o jogo de dados se torna alea damnosa para o aleator, 

uma vez que lhe custa o castigo da lei proibitiva, também o jogo das nozes é alea damnosa 

para o menino, dado que sofre o castigo dado pelo professor. 

De facto, ainda que não haja uma crítica tão directa ao alea como faz Juvenal, 

Marcial não deixa de evidenciar uma certa desconfiança em relação a este tipo de 

divertimento, nomeadamente quando se refere ao fritillus como incertus, quando afirma 

que Sílio deve brincar ao jogo da tropa com nequior talus563, ou quando assegura que a 

manus improba sabe lançar os tali compositi564. A escolha dos termos na caracterização 

dos objectos do jogo sugere desde logo a possibilidade de estes se poderem tornar 

prejudiciais ao homem, sobretudo porque o podem fazer perder dinheiro. O que leva 

alguns Romanos a jogar com precaução ou a desenvolver técnicas perversas e 

enganosas565. 

 

Comum aos dois autores é a consciência da ruína que o jogo pode trazer. Juvenal 

projecta nessa ruína o próprio aviltamento dos heróicos actos guerreiros. Pois as armas 

deixaram de defender os interesses de uma nação para passarem a ampliar as riquezas de 

                                                        
560 Marcial faz referência a alguns traços típicos do professor, como o de falar aos gritos ou de traumatizar as 
crianças com os seus ensinamentos. (cf. 5.84.2; 9.86 e 10.62).  
561 cf. 5.84.3. Era ao edil que competia reprimir a prática do jogo ilegal.  
562 Só durante o tempo das Saturnais eram permitidos estes tipos de jogos, e por isso o escravo não teme o 
olhar do edil nesses dias. Porém, mesmo assim, o rex Saturnalicius, que presidia aos festejos, poderia 
determinar que o escravo fosse lançado aos charcos gelados das ruas de Roma (cf. 14.1.3-4). 
563 cf. 4.14.8-9.  
564 cf. 14.16. 
565 Lino prefere os jogos onde há menos probabilidade de perder e limita-se a apostar parcas nozes. É porém 
a precaução de Lino entendida por Marcial como reflexo da sua mesquinhez avarenta que confia à sorte 
parcas nozes, com certeza para não perder o milhão herdado da sua mãe (cf. 4.66.16).  

Aos objectos de jogo já referidos juntam-se ainda os latrunculi insidiosi (cf. 14.18 (20), peças de 
uma espécie de ‘jogo de xadrez’ que denunciam a natureza pérfida do jogo e, por conseguinte, de quem o 
joga (cf. PIMENTEL (2004) IV.172, nª 22). 



Capítulo 3 | Modus vivendi Romani: prazeres e distracções em Roma 

 202 

um só homem e incentivarem a desiducação dos jovens566. Quanto a Marcial, sem deixar 

de se sugerir o carácter danoso desses jogos, não lhe conviria projectar uma imagem muito 

negativa de um tipo de divertimento que, metaforicamente, é usado para promover a leitura 

dos seus versos. Além disso, como poderia acentuar o carácter danoso deste tipo de jogo se 

escrevera dísticos precisamente dedicados aos presentes que eram trocados nas Saturnais, e 

dos quais constam os objectos usados nestes jogos567? E, se manifestasse o poeta repulsa 

por este tipo de diversão, como poderia o leitor aceitar e ler poemas que metaforicamente 

se assumem como peças de jogos?  

É importante ter em conta que Marcial, logo no primeiro epigrama, do livro 13, 

remetendo-se para a função dos dísticos que compõem este livro, e, reconhecendo que a 

época das Saturnais exige novos sales, identifica os seus versos exactamente com peças 

que eram usadas nos jogos supra-referidos e que serviam de presentes nas Saturnais568:  

 non mea magnanimo depugnat tessera talo, 

      senio nec nostrum cum cane quassat ebur: 

haec mihi charta nuces, haec est mihi charta fritillus: 

      alea nec damnum nec facit ista lucrum. (13.1.5-8) 

 

Ressalve-se, no entanto, que Marcial faz questão de mostrar que, apesar de os seus 

versos serem similares às diversas peças de jogo usados pelos Romanos, estes não têm a 

                                                        
566 O vício do jogo também se fazia sentir nos banquetes, como assim o exigiam as leis. E por isso é que, na 
descrição da cena que Juvenal oferece ao seu amigo Trébio, o satírico afirma que no seu convivium existirão 
alii ludi (cf. S. 11.179-181: nostra dabunt alios hodie convivia ludos: /conditor Iliados cantabitur atque 
Maronis / altisoni dubiam facientia carmina palmam.). 

É a leitura de Homero e de Virgílio que Juvenal propõe como entretenimento alternativo às 
frivolidades das dançarinas estrangeiras e aos jogos que agradavam tanto aos Romanos, mas que lhe 
provocavam tanta ruína moral e financeira. Longe vai o tempo em que a leitura dos clássicos fazia parte das 
distracções das classes mais altas, pois proporcionava prazer ao espírito. Agora, se algum deleite intelectual 
se tenta proporcionar aos Romanos esse é concedido pelas enfadonhas declamações retóricas, que Juvenal 
criticara logo no início da sua sátira primeira (cf. S.1.1-6).  
567 Diante da possibilidade de alguém poder considerar a colecção de dísticos reunidos no livro de Marcial, os 
Xenia, demasiado cara, o poeta realça as vantagens de estes poderem ser oferecidos como presentes aos 
hóspedes (cf. 13.3).  

Os livros 13 e 14 de Marcial, designados respectivamente de Xenia e Apophoreta, eram uma espécie 
de catálogo ou inventário de todos os presentes que podiam ser oferecidos nas festas Saturnais, e eram 
habitualmente usados como bilhetes destinados a acompanhar os presentes. 
568 É importante não esquecer que, apesar de se tratar do livro 13, em termos cronológicos, os livros 
designados de Xenia e Apophoreta, 13 e 14, respectivamente, foram escritos poucos anos após o Livro dos 
Espectáculos, o que faz deles o segundo e o terceiro livro dado a conhecer por Marcial. Tendo surgido por 
altura das Saturnais, em Dezembro de 84 ou 85, ou seja, cerca de quatro ou cinco anos depois de Marcial ter 
celebrado a inauguração do Anfiteatro, estes dois livros pretendem conquistar o reconhecimento oficial do 
poeta junto de Domiciano e de toda a Roma.  
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intenção de causar qualquer dano. Pois é apenas um jogo de palavras que não dá damnum 

nem lucrum. Aludindo-se, neste remate, à natureza sortuda ou azarenta do jogo, Marcial 

acaba por sugerir a crítica que estes jogos merecem e a própria opinião que o poeta tinha 

sobre eles, a da ambição de ganhar e dos danos que causam. 

Porém, não obstante a interpretação que possa ser feita das suas palavras, neste 

momento Marcial pretende, acima de tudo, alcançar a captatio benevolentia, sobretudo, 

para os seus gracejos mais licenciosos e zombadores569, tirando proveito da diversão e da 

descontracção que estava associada a este tipo de jogos. E não se pense que o poeta está 

sozinho neste propósito, pois limita-se a seguir o conselho da própria divindade consagrada 

durante as Saturnais, Saturno, que, interpelado pelo poeta sobre o que deve fazer durante 

aqueles dias e sobre as preferências literárias da divindade, lhe responde: 

 ‘lude’ inquis ‘nucibus’: perdere nolo nuces.  (14.1.12) 

   

Por orientação de Saturno, Marcial escreverá versos que se adequem à natureza das festas 

Saturnais e nas quais as nozes são representantes, já que simbolizam a diversão permitida, 

e não versos próprios das tragédias ou da épica. Pois se o fizesse converter-se-ia, com 

certeza, num tormento, como aconteceu com Prisco570.  

E será pois com o intuito de divertir, mas também de promover a leitura dos seus 

versos, que Marcial recomenda a Sílio que ponha de lado a sua severidade, que se 

descontraia com os brandae aleae do mês de Dezembro, que acomode o seu otium às suas 

                                                        
569 Marcial também já tinha usado a licenciosidade permitida aos Ludi Florales para a captatio benevolentia 
de todos aqueles que, tal como Catão, se poderiam mostram austeros em relação à sua poesia (cf. 1. Pref. 16-
24), assim como evocara os fins apotropaicos dos Carmina Triumphalia para a captatio benevolentia de 
Domiciano, que, apesar da austeridade que evidencia, deve permitir os gracejos inocentes (cf. 1.4).  
570 cf. 7.46. Marcial, depois de recusar o poema que acompanha o presente mandado por Prisco por altura das 
Saturnais, dado o tormento que as suas palavras lhe provocam, sugere-lhe que dê aos ricos as musas e as 
elegias sonoras, enquanto aos pobres munera pezav. A preferência pelo termo grego cria um jogo de palavras 
entre o sentido latino do vocábulo pexus, referente ao pêlo que uma toga nova terá (cf. 2.44.1) ou à sua cor 
púrpura (cf. 11.56.10) e o sentido grego de ‘pedestre’, que, por oposição a musas elegosque sonantes, pode 
querer sugerir poemas de origem humilde, como são, aliás os que Marcial escreve. 

Há, porém, quem veja na interpretação do vocábulo grego o sentido de “sem acompanhamento”. O 
que significa que o poeta sugere que lhe seja enviado apenas o presente, sem poesia a acompanhar. Em torno 
da interpretação do vocábulo grego ter-se-á gerado uma grande discussão entre os comentadores. (cf. 
FORTUNY PREVI (1979) 9). 
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Camenas571 e que leia os seus livrinhos não com uma ‘cara sisuda’, mas ‘relaxada’, 

‘alegre’572: 

nec torva lege fronte, sed remissa 

lascivis madidos iocis libellos. (4.14.11-12) 

 

E o mesmo será dizer que Sílio deve ler os seus versos com a mesma descontracção 

com que se entrega aos jogos que, apesar de ilícitos, são permitidos durante as Saturnais573. 

Além disso, se Sélio encontrar nos livros de Marcial algum motivo de desassossego e 

indignação, dada a lascívia que estes comportam, deve-se recordar que nesta altura até os 

escravos estão isentos de castigos.  

Afinal, os mesmos jogos que provocam a ruína de muitos Romanos permitem 

publicitar e defender os versos de Marcial. E nesta aparente contradição entre o possível 

carácter danoso que o jogo das nozes pode ter para os meninos e a diversão inofensiva que 

lhes assiste, lança-se a dúvida sobre o carácter inteiramente inofensivo dos seus próprios 

versos e sobre a ruína, ou o dano, que estes possam provocar nos leitores, pelo menos 

naqueles que eventualmente se revejam em tais versos. E assim se reforça a ambiguidade 

da natureza non damnosa destas “nozes”.  

 

No entanto, não obstante esta interpretação dúbia que o jogo das nozes poderá 

suscitar, a verdade é que, para Marcial, a referência aos jogos e particularmente aos 

objectos usados para jogar, para além de constituírem um catálogo ou inventário bastante 

realista das festas Saturnais574, permitem também promover a leitura e compra dos seus 

poemas. Além disso, ainda conseguem aludir ao materialismo que consome a sociedade 

romana e sugerir a crítica à forma como os Romanos se entregam ao jogo, onde tudo se 

alcança através dele, até mesmo o dote de uma esposa575. E neste sentido, atesta-se a 

                                                        
571 Trata-se de Divindades Itálicas que estavam junto à porta Capena, uma das saídas de Roma, identificadas 
com as Musas.  
572 Sílio Itálico, autor do poema Punica, um poema épico sobre a 2ª Guerra Púnica, era um advogado e orador 
rico, com uma carreira política de relevo. Terá sido apoiante de Nero e depois dos Flávios e foi cônsul no ano 
de 68. Marcial volta a referir-se a ele, elogando-o a sua escrita e a sua actividade política, noutro epigrama 
(cf. 7.63).   
573 Marcial faz uma recomendação semelhante a Varrão (cf. 5.30) e ao próprio facundus studiosus, a quem 
lhe sugere a leitura da poesia leve de Virgílio (o Culex), a qual associa às ‘nozes’, em vez da grandeza épica 
da Eneida (cf.14.185). 
574 cf. LAURENS (1992) 301-315.  
575 cf. 10.16(15) 
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conexão, defendida pelo estudioso Citroni, existente entre os Xenia e os Apophoreta e o 

“mock-didactic verse”576. 

Quanto a Juvenal, a referência a estes jogos permitira-lhe evidenciar a ambição dos 

Romanos que não se importam com a ruína financeira ou com o desrespeito para com os 

seus antepassados, mas antes a ensinam aos seus filhos e a vivem com a mesma 

intensidade dos combates bélicos dos ilustres guerreiros. E será neste sentido que, embora 

os Romanos vejam estes aleae como jogos hilares ‘alegres’ e nitidi ‘elegantes’, ‘distintos’, 

o poeta os tenha considerado turpes ‘vergonhosos’, tal como outros vícios, nomeadamente 

o adultério, ao qual se associa o mesmo adjectivo577. O que se compreende uma vez que a 

indignação sentida pelo poeta por estes dois vícios é semelhante: se o jogo provoca o 

rebaixamento do homem, a ruína de Roma e a má-educação dos jovens, o adultério 

provoca o afrouxamento de uma das estruturas fundamentais de qualquer Urbe: a família.  

 

 

2.2. Os Ludi ou Spectacula: entre o religioso e o profano 

Ainda que as actividades atléticas se tornem oportunas para uns e os jogos 

proveitosos para outros, a verdade é que os entretenimentos públicos por excelência eram 

os Ludi ou os Spectacula, realizados no circo, nos anfiteatros e nos teatros. Todos, sem 

excepção, acorriam a estes durante todo o ano. 

De acordo com a antiga história de Roma, as únicas ocasiões para os espectáculos 

eram os festivais religiosos, celebrados para pedir aos deuses a fertilidade dos campos e as 

vitórias militares, assim como também para agradecer os desejos concedidos. No início, os 

dias de festa estavam quase reduzidos aos Ludi Maximi Romani, que se prestavam a 

celebrar uma acção de graças pelo cumprimento de uma promessa feita por um general, 

antes da entrada numa batalha. Nestas ocasiões o Estado proporcionava variados tipos de 

entretenimentos ao povo, nomeadamente o canto, a dança e as representações. Contudo, as 

ocasiões excepcionais foram-se tornando momentos quase rotineiros, pelo que se 

instituíram outros jogos e se criaram novos espaços578. Além disso, se inicialmente os Ludi 

                                                        
576 cf. CITRONI (1989) 207. 
577 cf. S. 11.176-178: … alea turpis, / turpe et adulterium mediocribus: haec eadem illi / omnia cum faciunt 
hilares nitidique vocantur.  
578 No ano de 534-220 a.C., Caio Flaminio criou o Circo Flamínio, que se juntou ao já existente Circo 
Máximo.  
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ou Spectacula eram parte integrante das celebrações religiosas579, paulatinamente foi-se 

assistindo a uma dessacralização destes espectáculos, cada vez mais associados à voluptas, 

ou seja, ao prazer e deleite, onde todos tinham lugar. O que não deverá causar muita 

estranheza, quando as próprias celebrações religiosas foram cedendo o seu carácter sagrado 

à satisfação das necessidades e desejos humanos. E assim sendo associam-se as festas 

profanas às festas religiosas, numa multiplicação de dias festivos, verificando-se cada vez 

mais uma simbiose entre o profano e o religioso, visível aliás na própria designação das 

festas religiosas que associam o nome da divindade consagrada ao termo Ludi.  

Porém, a dimensão profana destas festas acentua-se particularmente nas 

licenciosidades que eram permitidas em algumas delas, como era o caso, por exemplo, dos 

Ludi Florares e dos Ludi Saturnales, estes últimos amplamente referenciados por Marcial, 

sobretudo, como forma de promoção dos seus versos. Juvenal ter-se-á limitado a fazer 

referências pontuais, como seja o facto de as tendas levantadas no Pórtico de Agripa, 

durante as Saturnais, para a venda de sigilla ‘imagens’, serem convenientes aos desejos e 

exigências das mulheres580, à dispensa do vinho durante estas mesmas festas se tornarem 

também convenientes à palidez dos letrados581 ou ainda ao facto de a matrona que se exibe 

na arena ser digna de tocar a tuba Florali582. O que significa que as referências que Juvenal 

faz a tais festas não se centram especificamente no culto religioso em si, mas integram-se 

num contexto mais alargado, de forma a contribuírem para a crítica que é feita a 

determinadas figuras ou aspectos da sociedade romana. E em nosso entender, esta atitude 

do satírico de não perder muito tempo com tais celebrações poderá ser justificada pela 

própria licenciosidade que lhes assiste e que não será conveniente ao carácter moralista e 

ao próprio estilo oratório das suas sátiras. Além disso, como poderia Juvenal centrar a sua 

atenção sobre as festas licenciosas celebradas em honra de Saturno, quando a sua obra 

poética é marcada pela presença de Saturno, enquanto representante da idade mítica do 

Ouro? Pois afinal, a divindade que Juvenal associa à idade mítica da felicidade e da 

ingenuidade saudável e que, por isso, é continuamente evocada como contraponto da 
                                                        
579 Os jogos recebiam diversos nomes segundo o deus a que se dedicavam, mas também o lugar onde se 
celebravam, o motivo da celebração, o tempo em que se realizavam, etc.  
580 cf. S. 5.153-160. A referência às Saturnais é feita pela alusão ao mês de Dezembro, momento em que se 
celebravam tais festas e ao facto de as pinturas do Pórtico de Agripa, no campo de Marte, estarem cobertas e 
de se teren erguido tendas brancas para a venda de sigilla.  
581 cf. S. 7.96-97. Juvenal refere-se à necessidade de os letrados terem de exibir a sua palidez, símbolo de 
inspiração e de entrega ao trabalho, mesmo durante as Saturnais, provavelmente como forma de assim 
conseguirem a protecção de um Mecenas.   
582 cf. S. 6.248-250. 
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viciosa Roma, é também a mesma que preside às festas mais licenciosas de Roma: as 

Saturnalia. E neste sentido, Juvenal estaria, com certeza, pouco interessado em fazer 

referência a festas que afastavam Saturno dos valores genuínos e o associavam à 

licenciosidade dos divertimentos.  

Quanto a outras festas religiosas, como os Ludi Cereales, em honra de Ceres, ou os 

Ludi Megalenses, em honra de Cíbele, a sua referência é menos visível nos autores, ainda 

que estas últimas tenham permitido a Juvenal denunciar a exibição ridícula e escandalosa 

de um certo velho fanático, oficiante do rito e exemplo memorável de glutonaria583 ou a 

Marcial troçar dos sacerdotes de Cíbele, os Gali, homens castrados, cujas práticas sexuais 

eram pouco ou nada apropriadas à sua condição de homens e sacerdotes584.  

  

Independentemente do seu carácter mais ou menos religioso ou profano, e da crítica 

que proporcionam, a verdade é que os Ludi se converteram em espectáculos públicos e 

populares e a admissão a estes era livre. Supostamente oferecidos pelo Estado e pagos com 

os fundos públicos, na época imperial, a sua organização era muitas vezes da 

responsabilidade dos edis ou dos pretores, que negociavam com homens que possuíam 

companhias de actores ou escolas de gladiadores585. Estes eram sobretudo escravos ou 

prisioneiros de guerra que se entregavam a tais actividades por necessidade. Quanto à 

presença de homens livres, esta era considerada um rebaixamento social e moral e poderia 

mesmo pôr em causa a masculinidade do Romano. Além disso, embora os divertimentos 

que implicassem a presença de animais selvagens fossem bastante dispendiosos, estes edis 

ou pretores não se importavam de despender do seu próprio dinheiro na organização de 

espectáculos, como forma de assim ganharem a popularidade e ascenderem a determinados 

cargos políticos, como seja o de cônsul ou de governador de uma província. Desta forma, 

subsidiados pelos fundos privados do organizador, os espectáculos públicos estavam 

inseridos numa estrutura de promoção e de obtenção de votos que tornavam o pobre mais 

receptivo à aceitação da política e da actuação dos seus políticos. E ainda que na época 

imperial os Ludi tivessem sofrido uma diminuição, dado que o Imperador não necessitava 

                                                        
583 cf. S. 2.110-114. Juvenal volta a fazer referência aos Jogos Megalésios, dedicados a Cíbele, no final da 
sátira 11, quando aconselha o seu amigo Pérsico a esquecer tudo o que o possa fazer sofrer, enquanto Roma 
inteira celebra os tais jogos no Circo Máximo (cf. S. 11.193-198).  
584 cf. 2.45 ou 3.81. 
585 Os ediles curules eram responsáveis pela apresentação dos Jogos Megalenses e Florais, os ediles plebeii 
pelos jogos da plebe e de Ceres e os praetores urbani pelos Apolinares.  
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dos votos do povo para ascender politicamente, a verdade é que era necessário manter o 

povo satisfeito, já que o seu descontentamento poderia desencadear motins e forçar a 

proclamação de um novo sucessor político.  

Segundo Juvenal, terá sido o agrado que o povo sente pelos espectáculos que o 

fizera vender os seus votos e desvincular-se das preocupações que lhe eram exigidas. E 

assim sendo, quem antes era capaz de conferir imperium, fasces et legiones, agora retém-se 

e, anxius ‘inquieto’, deseja apenas duas coisas: panem et circenses. O entretenimento 

público torna-se responsável pelo desprendimento do povo das suas obrigações, enquanto 

cidadão de Roma, mas também pela sua falta de interesse por outras ocupações 

intelectuais.  

Fonte de distracção para a plebe ou forma de ascender a novos cargos para os edis 

ou cônsules, também as mulheres vêem nestes espaços um lugar propício à satisfação dos 

seus desejos adúlteros e ao esquecimento do seu papel de mãe. E a estes juntam-se ainda os 

homens de estirpe nobre (onde se incluem os mais altos representantes da política Romana, 

como é o exemplo de Nero), que se expõem publicamente, sem receio do rebaixamento 

moral e de perda de dignidade. E na abordagem que Juvenal faz dos Ludi, enquanto 

representação do modus vivendi dos Romanos, torna-se mais indigno alguém expor-se 

publicamente na arena, do que o sangue humano inutilmente derramado, assim como mais 

ridículo o exibicionismo ambicioso da entrada solene de um pretor, - com todos os 

pormenores da sua vestimenta-, do que todo o cerimonial inerente aos jogos e aos variados 

tipos de espectáculos a que assistem os Romanos. E isto porque, a Juvenal, as distracções 

públicas interessam sobretudo enquanto espaços de depravação e de favorecimento à 

degeneração dos valores.  

Quanto a Marcial, no seu papel de adulator, preferiu elogiar o entretenimento 

público como manifestação do poder do Imperador, pelo que escrevera mesmo um livro – 

o Liber Spectaculum – dedicado à inauguração do Coliseu, no ano 80 d.C e aos 100 dias de 

jogos instituídos. Além disso, quando a condição adulatória não lhe permitiu fixar o olhar 

sobre os actos horripilantemente ensanguentados das arenas, ou criticar o agrado que o 

povo sentia por aquilo que o Imperador lhe concedera, o epigramista optou por explorar a 

simbologia inerente a tais espectáculos, particularmente representada nos animais 

intervenientes, assim como o próprio ambiente que os envolve. E desta forma, Marcial 

conseguiu, com bastante subtileza e ironia, sugerir a crítica à conduta moral do Imperador  
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e à depravação de algumas figuras que aproveitam o convívio que os espaços dos 

divertimentos proporcionam para se entregarem a outros prazeres. 

 

 

2.2.1. Marcial: oportuna licenciosidade religiosa 

Conforme já referimos, certas festas religiosas tornaram-se propícias a Marcial 

precisamente pela licenciosidade e até mesmo pelo carácter profano que continham. 

Nas Floralia, festas em honra de Flora, realizadas entre 28 de Abril e 3 de Maio, 

eram habituais as representações de mimos de natureza brejeira, onde se incluía a 

mimarum nudatio. Nestas festas, a licenciosidade era de tal ordem que terá mesmo 

obrigado Catão da Útica, exemplo da austeridade dos Romanos, a retirar-se do teatro. O 

que não desgostou os espectadores, mas antes os agradou, já que tributaram este gesto com 

um estrondoso aplauso. Sobre este episódio, Marcial terá, porém, uma outra leitura, 

conforme sugere o conselho dado a Catão no prefácio do seu primeiro livro:  

Nosses iocosae dulce cum sacrum Florae 

festosque lusus et licentiam vulgi, 

cur in theatrum, Cato severe, venisti? 

an ideo tantum veneras, ut exires?  (1. pref. 21-24) 

 

O desafio final lançado a Catão para que diga a razão pela qual veio ao teatro, se, 

na verdade, já conhecia o culto a Flora, parece-nos insinuar uma crítica à falsa castidade 

deste. Pois, afinal, não conseguindo evitar assistir a algo que também lhe agrada, ter-se-á 

mostrado indignado apenas para manter as aparências, conforme se exigia à sua condição 

moralista. No entanto, Marcial também poderá querer criticar o orgulho de Catão, na 

medida em que terá ido ao teatro apenas para poder exibir a sua castidade. E esta será, em 

nosso entender, a interpretação mais adequada, uma vez que outros poderão fazer o mesmo 

em relação aos seus livros, ou seja, lê-los só para poderem exibir a sua repulsa. E, por isso, 

Marcial alerta, desde logo, os espíritos mais austeros - do qual Catão é representante-, para 

a natureza dos seus versos, os quais foram escritos para aqueles que costumam assistir aos 

jogos Florais. E assim, identificando os seus versos com o teatro – non intret / Cato 

theatrum meum –586, lugar onde eram representados os mimos e celebrados os Ludi 

                                                        
586 cf.1. pref. 17-18.  
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Florares, Marcial justifica a natureza dos seus versos, aproveitando o grande apreço que os 

Romanos tinham pelas festas em honra de Flora, nomeadamente a licenciosidade da sua 

linguagem ou até mesmo de algum gracejo mais brejeiro. O que lhe terá permitido também 

promover a leitura dos seus versos junto das puellae, habituadas a assistir aos mimos587.  

Igual proveito terá também Marcial tirado dos Ludi Saturnales. Estas festas eram 

acima de tudo um tempo de diversão e de alegria, onde os próprios escravos estavam 

“dispensados” das suas obrigações, podendo comer à mesa dos seus senhores e até mesmo 

serem servidos por eles. Os dias eram passados a comer e a beber e, como já referimos 

anteriormente, eram permitidos todos os jogos que eram ilícitos nos restantes dias do ano e 

todo o tipo de licenciosidades. A crítica e a insolência eram mesmo vistas com alguma 

tolerância. Nesta perspectiva, não admira que Marcial associe os seus epigramas, e 

particularmente o seu livro 11, a estas festas, como forma de alcançar a condescendência 

para as suas “ferroadas mais dolorosas”. Pois só um tempo onde era permitida a liberdade 

de expressão, o prazer da vida e a rejeição da hipocrisia poderia aceitar um livro que se 

pretende que seja ‘o mais ousado de entre todos os livros’588: 

Sunt chartae mihi quae Catonis uxor 

et quas horribiles legant Sabinae 

hic totus volo rideat libellus 

et sit nequior omnibus libellis,  

qui vino madeat nec erubescat 

pingui sordidus esse Cosmiano, 

ludat cum pueris, amet puellas, 

nec per circuitus loquatur illam, 

ex qua nascimur, omnium parentem, 

quam sanctus Numa mentulam vocabat.  (11.15.4-10) 

 

Ainda que a confissão feita nos dois primeiros versos deste epigrama pareça querer 

estabelecer a diferença entre a presença de licenciosidade neste livro e a ausência desta 

noutros anteriores, a verdade é que a referência às mulheres acaba por conferir alguma 

                                                        
587 cf. 3.86. Recorde-se que Marcial também já tinha usado uma estratégia semelhante, quando usou a 
desculpa da nudez dos corpos para atrair a matrona (cf. 3.68). 
588 A liberdade de expressão contida neste livro 11 torna-se símbolo da própria liberdade que regressara a 
Roma, com a morte de Domiciano e com a ascensão de Nerva.   
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ironia às palavras de Marcial. Pois atendendo à estratégia usada pelo poeta noutras 

ocasiões para atrair a matrona, parece-nos que nunca foi tida em conta a necessidade de 

escrever versos apropriados a este tipo de mulheres, ou pelo menos à proverbial castidade 

que estas representam, mas antes foram tidos em conta os seus gostos para promover a 

leitura. E esta abertura poderá também ser entendida precisamente como uma forma de 

atrair a atenção destas mulheres, que vão ter curiosidade em saber quais são, afinal, as 

diferenças entre este livro e os anteriores.  

Retomando a exclamação proferida pelos seus próprios versos no início deste livro 

11: ‘Io Saturnalia’589, Marcial volta a recordar que estes versos foram feitos para as 

Saturnais590. Pois, dominados pelos excessos que eram permitidos durante estas festas, 

aqueles estarão, com certeza, autorizados a usar um vocabulário menos educado e mais 

obsceno, conforme sugere a referência à cidade de Heleponto, Lampsaco, onde Priapo era 

venerado, e a alusão às próprias bailarinas de Gades: 

iam mea Lampsacio lascivit pagina versu 

    et Tartesiaca concrepat aera manu (11.16.3-4) 

 

Depois de as festas Saturnais já terem permitido justificar o carácter divertido e 

inofensivo dos seus versos - pela associação metafórica aos jogos e particularmente às 

“nozes, como se demonstrou anteriormente -, agora legitimam a própria licenciosidade da 

linguagem591. E, além disso, ainda se tornam favoráveis: à promoção da leitura dos seus 

versos, já que acompanham os presentes trocados; à explanação do género que cultiva, pois 

são os seus versos uma forma de divertimento, tal como o que proporcionam as Saturnais, 

e à exortação do reconhecimento dos patronos e amigos, através da troca de presentes. E 

será sobretudo esta realidade dos presentes que se tornará mais propícia à crítica mordaz do 

poeta, pois é também nesta altura que a avareza e amizade interesseira que domina a 

sociedade romana se tornam mais evidentes. Neste sentido, são vários os epigramas onde 

                                                        
589 cf. 11.2.5. 
590 cf. 11.15.11: versus hoc tamen esse tu memento / Saturnalicios, Apollinaris: / mores non habet hic meos 
libellus. Note-se, no entanto, que esta identificação com as Saturnais é salvaguardada com o facto de este 
livro não expressar os seus costumes pessoais.  
591 É evidente que, apesar de Marcial parecer estar a justificar o atrevimento da linguagem de um livro 
dedicado às Saturnais, na verdade, a pretendida captatio benevolentia estende-se a toda a sua obra. Pois, 
como afirmou no prefácio do seu primeiro livro, era sua intenção falar num ‘latim autêntico’, como, de resto, 
era característico do género epigramático. 
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Marcial evidencia a avareza daqueles que não retribuem os presentes das Saturnais592, dos 

que se queixam da natureza dos presentes que lhe são oferecidos593 ou dos que 

desconhecem o sentido do verbo donare594. É que, de facto, segundo Marcial, só se oferece 

a quem se sabe que terá condições para retribuir595 e, por isso mesmo, não admira que faça 

a seguinte comparação:  

odi dolosas munerum et malas artes: 

imitantur hamos dona: namque quis nescit 

avidum vorata decipi scarum musca? (5.18.6-7) 

 

Pois afinal, manifestando o seu ódio em relação a todos os presentes que se 

assemelham aos anzóis pela malícia contida, Marcial questiona o leitor sobre a 

possibilidade de o ávido sargo se deixar enganar pela mosca que engolira, no sentido de 

sugerir a dádiva interesseira do amigo rico.  

Em suma, ainda que o livrinho que Marcial escreve durante as Saturnais não 

espelhe os seus costumes, nem deseje generalizar os hábitos de todos os Romanos, a 

verdade é que a tolerância às críticas e aos gracejos durante estas festas permitiram a 

apresentação de uma imagem mais completa de Roma, com tudo o que a permissão dos 

excessos é capaz de motivar. Além disso, evidenciara o prazer que as festas e as 

distracções públicas proporcionam, sejam elas de carácter religioso ou profano.  

 

 

Contrariamente a Marcial que soubera tirar proveito das festas religiosas na defesa 

da sua obra, projectando delas uma imagem de jovialidade e diversão, Juvenal evidenciara 

o afastamento, senão mesmo a renúncia, do Romano em relação a algumas dessas 

divindades religiosas em proveito dos assuntos humanos, ou seja, do prazer e avara 

ambição: 

  ergo omnia Florae 

 et Cereris licet et Cybeles aulaea relinquas: 

 tanto maiores humana negotia ludi. (S. 14.262-264) 

                                                        
592 cf. por ex. 4.88. 
593 cf. por ex. 5.18. 
594 cf. por ex. 4.56. 
595 cf. por ex. 5.19. 
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Os Romanos, capazes de renegarem aos deuses em proveito de si próprios, e até 

mesmo de se entregarem fevorosamente às superstições e feitiçarias596, crêem que o mundo 

se move sem que nada o governe e, por esta razão, tocam em qualquer altar sem medo597. E 

aqueles que ainda acreditam nos deuses dirigem-se a eles apenas para saber se o seu 

amante citarista ganhará ou não o concurso598 ou para faz pedidos que se hão-de converter 

em dano para eles próprios: ‘da spatium vitae, multos da, Iuppiter, annos’599. E o pior é 

que os deuses acabam por aceder aos pedidos dos Homens, tornando-se, por isso, 

cúmplices de uma mesma hipocrisia: evertere domos totas optantibus ipsis / di faciles600.  

Há ainda quem faça juras falsas601 ou se dirija aos deuses numa verdadeira 

teatralização, bastante semelhante à do bufão fugitivo da comédia de Plauto, em que o 

escravo arrasta o seu amo diante do altar para que jure que nasceu livre602. É que o 

Romano sabe que a cólera dos deuses, apesar de ser grande, é lenta e só tardiamente 

chegará a ele, dado o grande número culpados603. 

De facto, as súplicas dos Romanos deixaram de ser verdadeiras, já que autênticas 

são apenas as lágrimas que se choram quando se perde dinheiro: ploratur lacrimis amissa 

pecunia veris604. O profano sobrepõe-se de tal forma ao sagrado que as divindades já não 

têm muito a fazer quando as ambições dos Homens se tornam desmedidas e a falta de 

respeito pelo mos maiorum demasiado evidente. É, por exemplo, o que acontece quando se 

pede o favorecimento dos deuses no prolongamento de uma vida cheia de prazeres ou no 

engano e na subversão dos valores, como é o caso de uma mulher estéril que, numa 

tentativa de reter o marido pelo parto, estende a mão nos Ludi Lupercalia. É, porém, 

infrutífero o seu pedido, com certeza, por causa do engano e da ambição de riquezas que a 

motivam605. 

 

Sem se querer entrar na análise que os poetas fazem, propriamente, da dimensão 

religiosa em Roma, o que nos importa reter é, sobretudo, o aproveitamento que Marcial faz 
                                                        
596 A par da religião oficial existiam as superstições e um bando enorme de impostores e charlatães, prontos a 
sacar dinheiro a pessoas ignorantes, como eram, por exemplo, as mulheres (cf. S. 6.511 e sg.) 
597 cf. S. 13.87-89. 
598 cf. S. 6.389-390. Faziam-se pedidos idêntidos também para os actores (cf. S. 6.394-397). 
599 cf. S. 10.188.  
600 cf. S. 10.7-8. 
601 cf. S. 13.78-81. 
602 cf. S. 13.110-111. 
603 cf. S. 13.100-102. 
604 cf. S. 13.134.  
605 cf. S. 2.142. 
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de algumas festas religiosas como forma de captatio benevolentia, e a crítica sarcástica que 

Juvenal dirige ao comportamento perverso de algumas figuras durante os cultos 

religiosos606 ou ao próprio exibicionismo que as festas religiosas propiciam a alguns 

homens.  

 

 

2.2.2. Juvenal: O exibicionismo da Pompa Circensis 

Tão profano como a licenciosidade permitida nos Ludi religiosos era o desfile 

triunfal de carácter religioso que abria o início dos Ludi Circenses607 e que consistia numa 

procissão solene com numerosas imagens de deuses, no Capitólio.  

A abrir o desfile ia o magistrado organizador dos jogos, em pé sobre o carro, 

exibindo uma toga de púrpura sobre os ombros, uma coroa de ouro na cabeça e, na mão, 

um ceptro de marfim, terminado em águia. Diante do carro iam longas filas de músicos e 

outros acompanhantes e, em torno dele, seguia uma multidão de clientes vestidos com uma 

toga branca. Atrás seguiam as imagens dos deuses, cada qual escoltada pelo seu 

correspondente sacerdote ou ministro. 

Porém, na época imperial documentada por Marcial e Juvenal, longe vão os tempos 

em que a pompa circensis correspondia de facto ao desfile do triunfo, pelo menos do 

triunfo militar, e muito menos a um desfile de carácter religioso. Esses cortejos tornaram-

se em exibicionismos de magistrados que se arruinaram para poderem pagar os 

espectáculos oferecidos, e em humilhantes momentos para a turba de acompanhantes, que 

não segue quem venera, mas antes quem lhe proporciona bem-estar, ou simplesmente lhe 

deve o pagamento de serviços. E assim se compreenderá a razão pela qual a figura do 

pretor, durante a pompa circensis, poderia desencadear o riso do sábio Demócrito, caso 

este pudesse assistir a tal espectáculo608: 

perpetuo risu pulmonem agitare solebat 

                                                        
606 Nomeadamente dos que foram importados por Roma e que contribuíram para um maior afrouxamento do 
mos maiorum e para a própria dessacralização religiosa, conforme veremos no capítulo 4 e 5.  
607 Eram assim designados porque se realizavam no Circo Máximo. Estes jogos podiam estar inseridos em 
festas religiosas ou profanas. 

O Circo Máximo, iniciado por Júlio César e terminado por Augusto, terá sido reconstruído por Nero 
depois de um incêndio em Roma, e melhorado por Domiciano. Nos Ludi Circenses incluíam-se os ludi 
troiani, comuns no tempo de Augusto, as corridas de cavalos e de carros e as diversas lutas.  
608 Demócrito de Abdera (nascido em 460 a.C.) era conhecido na antiguidade clássica como o “filósofo do 
riso”, enquanto Heráclito de Efesos, cidade onde nasceu no ano 500 a.C. era conhecido como aquele “que 
chora”.  
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Democritus, quamquam non essent urbibus illis 

praetextae, trabeae, fasces, lectica, tribunal.  

quid si vidisset praetorem curribus altis 

extantem et medii sublimem pulvere circi 

in tunica Iovis et pictae Sarrana ferentem 

ex umeris aulaea togae magnaeque coronae 

tantum orbem, quanto cervix non sufficit ulla? 

quippe tenet sudans hanc publicus et, sibi consul 

ne placeat, curru servus portatur eodem. 

da nunc et volucrem, sceptro quae surgit eburno… (S. 10.33-43) 

 

Seja porque, estrategicamente, projectou o seu próprio riso em Demócrito, no 

sentido de conferir maior autoridade à crítica que pretende fazer, ou apenas porque adoptou 

os lugares comuns ao cinismo e ao epicurismo sobre a ira, contidos no De ira e De 

tranquilitate animi de Séneca, a verdade é que Juvenal segue, nesta passagem, o conselho 

que ele próprio dará no final desta sátira aos Homens: nesciat irasci609. E assim sendo, o 

poeta troca a habitual indignatio das sátiras anteriores pela ironia maliciosa das palavras610. 

Ainda que o pretor ‘se eleve’ (extantem) e ‘se evidencie’ (sublimem) no meio do 

Circo, é, porém, a sua imagem desde logo assombrada ou enevoada pela referência ao pó a 

que tem de se sujeitar durante o desfile. Pois, não será o estado empoeirado adequado à 

exuberância e poder que pretende demonstrar.  

Podendo, porém, parecer pouco ofensivo o estado empoeirado do pretor, a 

zombaria em torno da figura deste torna-se mais explicita quando Juvenal afirma que 

aquele ‘suporta’ (ferentem) sobre os ombros, em simultâneo, a túnica de Júpiter e a toga de 

púrpura, própria dos generais triunfantes. Pois, para além de se tratar de uma carga 

fisicamente pesada, a imagem descrita, num sentido metafórico, sugere-nos o desajuste 

                                                        
609 cf. S. 10.360.  
610 ANDERSON (1964) 360 terá mesmo chamado a Juvenal “satírico democriteano”. 

Sobre as mudanças operadas em Juvenal a partir da sátira 10 e, particularmente, sobre a 
interpretação de Demócrito existe uma acesa discussão. Veja-se, por exemplo, o estudo feito por VITORINO 
(2003) 98-103 que expõe de uma forma sucinta as variadas explicações dos estudiosos sobre este assunto. No 
entanto, a este catálogo de estudiosos falta a referência à análise feita por ROMANO, A. (1979) 158, à sátira 
10, que, quanto a nós, pode constituir um factor importante na compreensão do riso de Demócrito diante da 
pompa circensis. Pois, segundo afirma: “this tone (evidente no riso de Demócrito) is on of harsh mockery 
with little room for pathos”.   
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entre o valor da carga e a figura do pretor, que não será moralmente merecedor de tal 

“peso”611. 

Continuando na análise do ridículo a que se expõe o pretor, em plena pompa 

circensis, também a coroa que tem na cabeça parece ser demasiadamente grande para ele, 

pelo menos a avaliar pela expressão usada para a designar: tantus orbis. Pois, se por um 

lado, o adjectivo tantus traduz a ideia de enormidade, por outro lado, o termo orbis 

coincide, precisamente, com aquele que, na sátira 4, se refere ao prato que Domiciano 

mandou fazer para suportar a dimensão do rodovalho oferecido. E, desta forma, Juvenal 

traz à memória do leitor, nesta sátira 10, um episódio marcado igualmente por contrastes 

ridículos. Com a agravante de que, no caso de Domiciano, o rodovalho era realmente 

desmedido e, por isso, justificativo do tamanho do prato, enquanto, nesta passagem, a 

coroa será, provavelmente, desconforme à cabeça a que se destina, pelo menos a avaliar 

pela presença de um escravo público que, seguindo atrás do pretor, no mesmo carro, se 

apresenta sudans‘transpirado’.  

É certo que a assistência dada pelo escravo se justifica pela necessidade de lembrar 

ao pretor, que representava Júpiter, a sua condição de mortal. No entanto, a referência ao 

suor do servo contribui, em nosso entender, para uma maior ridicularização do pretor, não 

só porque atesta o peso excessivo da coroa exibida, como confere um ar de alguma forma 

imundo a esta exibição triunfal. Além disso, na justificação que o próprio Juvenal 

apresenta para a presença do escravo no carro do pretor, o poeta troca a designação de 

praetor por consul, como se quisesse provocar a dúvida no leitor e, subtilmente, sugerir a 

intenção do pretor em ascender ao cargo de consul. Pois é sabido que os edis, tal como os 

pretores, arruinavam as suas finanças nas organizações de espectáculos com o intuito de 

assim conseguirem ascender politicamente.  

E a descrição do pretor continua com a descrição do seu ceptro de marfim onde 

surge (surgere) uma figura volucer, ‘alada’, ou seja, ‘que voa’. A combinação da forma 

verbal com o adjectivo, que num sentido metafórico também significa ‘inconstante’, pode 

precisamente querer sugerir a efemeridade do triunfo do pretor. Esperava-se pois que 

Juvenal dissesse que sobre o seu ceptro estaria pousada a figura de uma águia e não de algo 

que, apesar de evocar a figura alada da águia, pode suscitar a ambiguidade de sentido. 

                                                        
611 Entendemos que a escolha de a forma verbal ferens, a qual pode ter o sentido de ‘suportar’, sofrer’, 
‘tolerar’, contribui para a crítica que Juvenal pretende fazer ao desfasamento entre o valor da túnica e a falta 
de mérito daquele que a transporta.   
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Mas o desfile ainda não terminou e o seu séquito atesta as insinuações que os seus 

adereços foram fazendo:  

illinc cornicines, hinc praecedentia longi 

agminis officia et niveos ad frena Quirites, 

defossa in loculos quos sportula fecit amicos.  (S.10.44-46) 

 

Atrás do pretor seguem, de um lado, os cornicines, e, do outro, os clientes (officia) 

e os cidadãos vestidos com as togas brancas (nivei Quirites), que se terão tornado amigos e 

acompanhantes apenas por causa da espórtula depositada nos seus bolsos.  

Se a ascenção social do cornicen, em outras passagens, pode sucitar a dúvida sobre 

uma possível presença interesseira neste desfile612, ela não existe em relação à presença 

ambiciosa dos clientes. E assim se compreende a sententia de Juvenal: defossa in loculos 

quos sportula fecit amicos. A afirmação não é estranha à obra de Juvenal, mas antes 

similar a outras, igualmente denunciadoras da humilhante hipocrisia do cliente:    

fructus amicitiae magnae cibus;... (S. 5.14) 

 

 …his epulis et tali dignus amico. (S. 5.173) 

 

No caso concreto do desfile do pretor, os clientes não são retidos pelo estômago, 

mas antes pela espórtula defossa in loculos.  

Ainda que o pagamento da esportula exigisse que os clientes fizessem parte do 

séquito e, por isso, não devesse causar estranheza a sua presença neste desfile, a forma 

como Juvenal se refere a eles, e particularmente à espórtula, sugere que a troca entre as 

duas partes foi feita pouco tempo antes do desfile, o que acentua o carácter interesseiro 

desta comitiva, que ainda traz a prova da sua ambiciosa amizade no bolso. Além disso, esta 

mesma referência, também associada aos cidadãos vestidos de brancos, sugere que o pretor 

é escoltado por cidadãos romanos que, figurativamente, sujeitos ao freio - niveos ad frena 

                                                        
612 Ainda que a presença de instrumentistas não fosse estranha nos desfiles, pois fazia mesmo parte deles, a 
verdade é que existem nas sátiras de Juvenal algumas passsagens que nos levam a pensar que a sua presença 
pode ser interesseira. Pois vejamos: foi a um cornicen que Graco deu um dote e com quem contraiu 
casamento, expondo-se assim a um rebaixamento moral e social (cf. S. 2.118); também o cornicen figura 
entre aqueles homens que Juvenal afirma terem ascendido socialmente, já que passou a organizador de 
combates de gladiadores (cf. S.3.34); além disso, se tivermos em conta a proximidade fonética existente entre 
cornicen, icis ‘corneteiro’ e cornix, icis ‘gralha’ e o provérbio popular associado a este animal: cornicum 
oculos configere (Cic. Tusc. 3.69) sai reforçado o carácter interesseiro daqueles que seguem o pretor.  
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Quirites -, ocupam uma posição reprimida, porque comprometida pela espórtula dada à 

última hora613.  

Assim sendo, se a poeira a que tem de se sujeitar, a túnica demasiadamente pesada, 

a coroa imensa e a figura alada do seu ceptro faziam já adivinhar uma desadequação do 

pretor à natureza triunfalista e vitoriosa do desfile, a amizade mercenária dos seus 

acompanhantes confirma a hipocrisia e a falsidade daquele. Pois a relação que o pretor terá 

com os seus supostos amigos será semelhante à humilhante relação cliente-patrono que, em 

outras passagens, terá provocado a ira de Juvenal: 

quid referam quanta siccum iecur ardeat ira, 

cum populum gregibus comitum premit hic spoliator 

pupilli prostantis et hic damnatus inani 

iudicio? (S. 1.45-48) 

             

…caulis miseris atque ignis emendus. 

optima silvarum interea pelagique vorabit 

rex horum vacuisque toris tantum ipse iacebit. (S. 1.134-136) 

 

Juvenal trocara a ira e a indignatio que o impeliram a escrever sátiras, e que 

permanecera acesa pelo menos até à sátira 10, pelo riso de Demócrito, mas as situações 

descritas permaneceram imutáveis: é o pretor escoltado por homens semelhantes ao 

rebanho de acompanhantes que seguem o spoliator ou aos velhos esfomeados que assistem 

à glutonaria do seu rex, de barriga vazia, sem nada poderem fazer, conforme se referira em 

sátiras anteriores614.  

Contudo, se o pretor se associa à figura do patrono que impõe o jugo ao seu séquito, 

exigindo-lhe metaforicamente a mesma obediência imposta aos cavalos a quem é posto o 

                                                        
613 O papel oficial dos Quirites será o de afinar ou ajustar os freios dos cavalos. Contudo, a utilização 
depreceativa da expressão Quirites noutras ocasiões (cf. S. 3.60 e 163; 8.47 ou 10.109) atesta o pouco valor 
moral daqueles que seguem o pretor e, por conseguinte, reforça o desprestígio deste.  
614 Os clientes escoltam o pretor nesta marcha tal como o togatus, de noite, corre, por ordem do pretor, a casa 
das senhoras ricas e sem filhos para lhes fazer a corte e convencê-las a herdarem o seu senhor (cf. S. 3.127-
128). A similitude está precisamente na obediência do cliente e na influência que o seu patrono exerce sobre 
ele. Quanto à temática da amizade interesseira e do poder que a comida ou o dinheiro têm em fazer amizades 
mercenárias esta também é comum a Marcial (cf. 9.14.1-2: Hunc quem mensa tibi, quem cena paravit 
amicum / esse putas fidae pectus amicitiae?) e será explorada posteriormente no Capítulo 6, a propósito do 
Clientelismo.   
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freio (ad frena), a verdade é que, noutra situação, durante os Jogos Megalenses, o pretor 

torna-se, precisamente, presa dos seus cavalos:   

interea Megalesiacae spectacula mappae 

idaeum sollemne colunt, simillisque triumpho 

praeda caballorum praetor sedet, … (S. 11.193-195) 

 

Sugerindo desde logo o adjectivo simillis apenas a simples similitude do pretor com 

a figura do triunfador, é na identificação do primeiro como praeda caballorum que se 

esclarece a sua verdadeira essência: a de político ambicioso e arruinado. O pretor é, pois, 

presa dos cavalos, porque o preço que terá pago pelas corridas de cavalos que organizou 

terá sido responsável pela ruína das suas finanças. Assim sendo, a sua ambição política 

tivera um preço ridiculamente caro. Pois, afinal, embora o pretor desfile em cima de um 

carro puxado por cavalos e seja escoltado por súbditos que, figurativamente, estão sujeitos 

aos freios dos cavalos, são precisamente estes animais que provocam a sua ruína 

financeira. Se a isto acrescentarmos os 25 ases da espórtula que os pretores têm de pagar 

aos clientes em troca da sua presença nos desfiles, e o valor que certamente pagarão pela 

contratação de homens livres e de condição nobre para os espectáculos, onde o próprio 

imperador Nero se terá incluído615, não será difícil compreender o prejuízo que a ambição 

política lhe traz. Além disso, tendo em conta que, na perspectiva de Juvenal, a exposição 

pública é uma forma de prostituição616 o pretor acrescenta à sua ruína moral a ruína 

finaceira. 

Diante desta figura ridícula, porque desadequada, que sobressai no desfile, a 

pergunta formulada por Juvenal nos versos 36-40, da sátira 10, sobre a reacção de 

Demócrito a este espectáculo, parece ter ficado respondida. Pois, de facto, o filósofo terá 

motivo para rir. 

Contudo, as circunstâncias que assistiam à época de Demócrito e as que Juvenal 

analisa mudaram e a sociedade contemporânea contrasta em muito com a de Demócrito. 

As ambições humanas ampliaram-se e, contrariamente a Demócrito que desprezava a 

                                                        
615 cf. S. 8.192-194. O facto de os pretores organizarem jogos, incluindo os Ludi Scaenici (cf. S. 6.379-380), e 
de se empenharem na sua realização, ao ponto de se arruinarem, justifica a designação de praetor ludis usada 
por Juvenal nestes versos.  
616 Este assunto será explorado mais à frente e retomado no Capítulo 5, referente à (A)Masculinidade 
Romana. 
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Fortuna ameaçadora617, agora os Homens procuram-na e pedem-na aos deuses, mesmo que 

isso lhes provoque dano. E, diante desta mudança, se Demócrito assistisse àquilo que 

Juvenal conta, com certeza que o seu riso se misturaria com as lágrimas do filósofo 

Heraclito. E assim sendo, o seu riso não seria uma gargalhada inflexível, já que a censura 

desta cabe a qualquer um - … facilis cuiuis rigidi censura cachinni …618 -, mas antes um 

riso incapaz de esconder alguns rasgos de sofrimento ou de desilusão, dada a dimensão da 

futilidade perniciosa dos Homens, que procuram no supérfulo aquilo que se tornará para 

eles prejudicial, e convertem os gestos religiosos em actos de vulgar superstição: 

ergo supervacua aut <quae> perniciosa petuntur 

propter quae fas est genua incerare deorum! (S. 10.54)   

 

Ainda que esta afirmação se estenda a todas as fúteis ambições dos Homens 

apresentadas nesta sátira619, a verdade é que, relacionando-a particularmente com o desfile 

do pretor, ela permite, ao leitor, avaliar a mesquinhez daqueles que se tornam cúmplices da 

superficialidade do exibicionismo público, da ruína financeira e moral dos políticos e da 

amizade interesseira e hipócrita que assiste a muitos620.  

E, desta forma, motivado pela ambiguidade das palavras e pelo ridículo de alguns 

pormenores, o leitor ri-se do desfile triunfal do pretor sem, no entanto, deixar de sentir 

repulsa e indignação pela hipocrisia que assiste à ambição humana. 

 

 

                                                        
617 cf. S. 10.53: manderet laqueum mediumque ostenderet unguem. 
618 cf. S. 10.31.  
619 Nesta sátira 10, Juvenal expõe seis tipos diferentes de ambições humana e suas consequentes 
desvantagens: a riqueza, a ambição política, a retórica, a glória militar, o desejo de uma longa vida e o desejo 
da beleza.  

Há algumas dúvidas sobre a interpretação e a própria estrutura dos versos 54 e 55, assim como da 
inclusão do exemplo de Demócrito e Heraclito. Segundo o entendimento de TENGSTROM (1980) 25-26, 
estes dois versos poderão estar relacionados com os versos 4 e 5 desta mesma sátira: …quid enim ratione 
timemus / aut cupimus?- ou poderão tratar-se de versos espúrios. 
620 Ainda que a descrição do desfile pareça estar definitivamente encerrada, a verdade é que os versos que se 
seguem ( cf. 10. 56-60) sobre a descida das estátuas e o ferimento que a queda do machado sobre as rodas 
provocam nos cavalos sem culpa pode querer sugerir o castigo que o pretor deveria sofrer por causa da 
profanação que a sua ambição política incutiu ao desfile. Os cavalos sofrem o merecido castigo que cabia a 
todos os que dessacralizam as imagens dos deuses e que enceram as tabuinhas colocadas nos joelhos das 
estátuas, como forma de lhes pedir aquilo que se tornará pernicioso. 
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Na obra de Marcial, as referências ao desfile triunfal, na abertura dos Ludi, são 

parcas e surgem quase exclusivamente associadas ao regresso vitorioso do Imperador621.  

Segundo o epigramista, o desfile do Imperador, ou a sua simples presença, não só é 

capaz de superar as próprias origens do cortejo triunfal instituído por Dioníso622, como 

também de ofuscar todas as atracções dispendiosas dos Ludi oferecidas por Estela623. Para 

além desta referência ao desfile triunfal de Domiciano ter nitidamente uma intenção 

adulatória, é também uma excelente forma de captatio benevolentiae. Pois, assim como o 

general ou o Imperador estavam sujeitos aos Carmina triumphalia e, por conseguinte, 

aceitavam os escárnios que lhe eram feitos, também Domiciano e o próprio leitor deveriam 

ser receptivos aos versos jocosos de Marcial624. 

Contudo, não obstante esta intencional atenção de Marcial pelo triunfo do 

Imperador, o poeta não deixa de fazer referência aos organizadores dos espectáculos, à sua 

ruína e exibicionismo, assim como à sua falta de valores, sobretudo em relação à amicitia, 

tal como fizera Juvenal. O exemplo mais visível, e quase anedótico, da ruína a que a 

organização dos jogos leva o pretor é o de Proculeia que logo a seguir à entrada do marido 

na pretura solicita o divórcio: 

Mense novo Iani veterem, Proculeia, maritum 

    deseris atque iubes res sibi habere suas625. 

quid, rogo, quid factum est? subiti quae causa doloris? 

    nil mihi respondes? dicam ego, praetor erat: 

constatura fuit Megalensis purpura centum 

    milibus, ut nimium munera parca dares, 

et populare sacrum bis milia dena tulisset. 

    discidium non est hoc, Proculeia: lucrum est.  (10.41)  

                                                        
621 cf. 7.2; 7.8 e 8.65. 
622 cf. 8.26. 
623 cf. 8.78. Lúcio Arrúncio Estela foi cônsul em 101 ou 102, era um homem bastante rico, dedicava-se às 
letras, e foi protector de poetas como Marcial e Estácio. Por isso, num epigrama claramente adulatório, 
Marcial elogia-lhe uma elegia sobre a columba da amada (cf.1.7). Além disso, pagou jogos grandiosos para 
celebrar a campanha vitoriosa contra os Sármatas.  

Noutro passo, Marcial acrescenta mesmo que os Romanos de Domiciano eram capazes de se 
abstraírem das corridas de cavalos, tal era a admiração sentida pelo Imperador (cf. 8.11). 
624 cf. 1.4.4 e 7.8.  
625 A expressão res tuas tibi habeto é a fórmula de divórcio usada pelo cônjuge que, por escrito ou oralmente, 
informa o outro de que deve recolher os seus bens pessoais e abandonar o lar comum. Um dos direitos 
alcançados pela mulher, a partir do séc. I a.C, foi precisamente o direito de poder tomar a iniciativa de se 
divorciar.  
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A razão do divórcio prende-se com o simples facto de o marido ser pretor e, por 

conseguinte, de a púrpura dos Megalenses, organizados e pagos por este, vir a arruinar o 

património familiar. Assim sendo, aquilo que Proculeia pede não é o discidium ‘divórcio’, 

‘divisão’ mas o lucrum ‘lucro’. Pois melhor será ficar apenas com o dote, ou até mesmo 

sem nada, do que sujeitar-se à ruína e ao endividamento do marido.  

Não obstante a crítica mordaz à ruína que a organização dos jogos provoca no 

pretor, a referência à púrpura dos jogos - Megalensis purpura - põe em destaque o desejo 

de exibicionismo deste político que, durante o desfile triunfal, tem sobre os ombros uma 

toga de púrpura bordada. Além disso, tal como na passagem de Juvenal, o pretor de 

Marcial está tão dependente dos jogos quanto do cavalo ou do cavaleiro que ele próprio 

patrocina, embora as imagens equestres permitam ao epigramista criar um quadro muito 

mais humorístico, dado o equívoco criado entre a dignidade do cavaleiro, que tem de pagar 

400 mil sestércios para pertencer à ordem equestre, e o exibicionismo dos próprios cavalos 

a quem são pagas desmesuradas quantias. 

Graco terá pedido a um pretor o dinheiro que lhe faltava para se poder inscrever na 

ordem equestre - cem mil sestércios - e assim adquirir o direito de se sentar nas primeiras 

catorze filas do teatro626. No entanto, este recusa-lhe o pedido, argumentando ter de pagar a 

Escorpo e a Talo, aurigas famosos627, uma quantia que se adivinha muito acima do valor 

solicitado por Graco. Diante da atitude do pretor, Marcial exprime a sua indignação 

declarando: 

ah pudet ingratae, pudet ah male divitis arcae. (4.67.7) 

 

Marcial sente vergonha, simultaneamente, pela atitude indigna do pretor, que 

recusa a ajuda a um amigo628, mas também pela riqueza injusta que a dádiva do pretor 

causou a outros. E no que concerne a esta última acusação, está implícita uma dupla 

crítica: por um lado, ao pretor que paga aos aurigas como forma de ascender politicamente 

e, por conseguinte, de aumentar os seus bens (ainda que quase sempre seja exactamente o 
                                                        
626 Segundo determinava a Lex Roscia theatralis que Domiciano repusera em vigor, Marcial vangloria-se de 
se poder sentar nas primeiras filas, enquanto eques (cf. 3.95.10). 
627 As corridas de cavalos eram as mais populares no Circo e as mais apreciadas pela multidão. Os aurigas 
eram pagos a peso de ouro (numa hora podiam ganhar quinze pesados sacos de ouro. (cf. 10.74.6)), 
suscitavam apostas (cf. 11.1.15-16) e era habitual verem-se estátuas douradas de aurigas famosos, com o seu 
cavalo, por toda a parte (cf. 5.25.10). A morte de um auriga era sinal de luto e de grande tristeza. Segundo 
Marcial, a própria Vitória, a Glória, a Honra e o Favor (das multidões) personificaram-se para evidenciarem 
o seu pesar diante da morte do auriga Flávio Escorpo (cf. 10.50). 
628 cf. 4.67.2: orabat cana notus amicitia. 
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contrário); por outro lado, aos aurigas, que, por causa da ambição do pretor e da veneração 

da multidão, enchem os seus cofres. 

Assim sendo, alheio à amizade e à possibilidade de o amigo alcançar a dignidade de 

cavaleiro, o pretor preferiu conferir riqueza aos aurigas e ao espectáculo das corridas, 

porque só estes lhe permitiam alcançar a dignidade política que ambicionava. E diante 

desta atitude, Marcial remata o epigrama lançando a questão: 

quod non vis equiti, vis dare, praetor, equo? (4.67.8) 

 

Por um processo de sinédoque, o cavalo alcança a dignidade que foi recusada ao 

cavaleiro, por força dos interesses políticos do pretor, mas também do agrado e admiração 

do público romano pelas corridas equestres629. A situação repete-se num outro epigrama 

onde Marcial confronta um homem rico, Queréstrato, com o facto de não ter quatrocentos 

mil sestércios para dar ao amigo, embora faça ofertas de representações teatrais e 

homenageie aurigas, através das estátuas equestres: 

quam non sensuro dare quadringenta caballo, 

     aureus ut Scorpi nasus ubique micet? (5.25.9-10) 

 

Note-se, no entanto, que a dignidade que o cavalo consegue alcançar nestas duas 

passagens acaba por ser desacreditada pela própria escolha do termo vulgar caballus, em 

vez de equus. Pois, embora seja um vocábulo com certeza mais apropriado ao ambiente 

popular dos espectáculos a que alude, parece-nos querer sugerir o desdém que Marcial 

sente pelos famosos aurigas Escorpo e Talo. O que efectivamente se torna compreensível, 

já que estes contribuem para a ingratidão e falta de generosidade dos pretores para com os 

seus amigos ou clientes, assim como também para a falta de reconhecimento do próprio 

poeta630. Os aurigas fomentam as apostas e mobilizam as conversas entre o público, 

                                                        
629 cf. 10.50 e 10.53.  

O cavalo designa a realidade dos espectáculos das corridas e o apreço que a multidão tinha pelos 
aurigas. Porém, o facto de o animal ser comum ao auriga e ao cavaleiro que pertence à ordem equestre (o que 
pode também suscitar a dúvida sobre o recurso expressivo em questão, já que se pode tratar de uma 
metonímia), torna a sententia de Marcial mais humorística. Pois parece que, afinal, o animal tem maior 
dignidade e respeito do que aquele que anda em cima dele, seja ele o cavaleiro, que tem de pagar para 
ascender à ordem, ou o auriga, que ganha dinheiro e é idolatrado, mas que não goza de prestígio social.  
630 Marcial queixa-se de não ganhar num dia inteiro aquilo que o auriga ganha numa só hora (cf. 10.74) e 
considera injusto que um auriga recolha mais favores e amontoe mais riquezas do que ele, cujo único defeito 
é ser poeta (cf. 10.76).  
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parecendo deixar pouco ou nenhum tempo para outros interesses, nomeadamente a leitura 

dos versos de Marcial631. 

Contudo, se uns recusam pedidos aos amigos, por força das despesas dos jogos, 

outros não se negam a oferecer presentes. É o caso do pretor Paulo que oferece a Marcial 

uma folha da sua coroa de ouro, supostamente com o intuito de o poeta a usar como phiala 

‘copo de metal pouco fundo e largo’632. Ainda que a oferta da folha, com a intenção de 

servir de recipiente, sugira a grandeza e a robustez da coroa do pretor633, a verdade é que a 

finura e a dimensão daquela acabam por denunciar a mesquinhez deste634.  

Outros, porém, fazem da oferta de espectáculo uma forma de auto-promoção social 

e de exibição de riquezas. É o caso, por exemplo, do sapateiro, do próprio fullo, aquele que 

tem a obrigação de lavar as togas e de as deixar brancas, ou do taberneiro635. Assim como 

também, segundo testemunho de Juvenal, daqueles que dantes eram corneteiros municipais 

e que agora fazem parte dos espectáculos de gladiadores e degolam ao sinal do público636. 

A ascensão deste tipo de homens a uma condição social apreciada, e até mesmo invejada 

por muitos, representa, no entanto, o declínio da sociedade romana, que elege a capacidade 

de proporcionar divertimento como uma virtude essencial na estratificação da sociedade.  

 

 

 

Como forma de concluir, embora Marcial não descreva com pormenor a pompa 

circensis, como fez Juvenal, a verdade é que não deixa de evidenciar o exibicionismo 

destes organizadores de jogos, a ruína a que se sujeitam e, particularmente, a avareza que 

os caracteriza. E a propósito da usura dos pretores, mais uma vez Marcial aproveita para 

criticar os patronos avaros, já que partilham de uma conduta semelhante: ambos desfilam 

                                                        
631 cf. Lib. Spect. 21 e 11.1.  
632 cf. GAFFIOT (1934) 1173. 
633 cf. 8.33. Se cada folha, que compõe a coroa, tiver a dimensão e o peso de um copo de metal, esta terá um 
tamanho desproporcional para a cabeça do pretor e assim se compreende que o escravo que a mantém sob a 
cabeça do pretor sue. Desta forma, a interpretação dos versos de Marcial não resultará num elogio para o 
pretor, mas acaba por fazer uma crítica semelhante à que Juvenal fizera à grandeza desporporcional da coroa 
do pretor. 
634 Simples nebula, a folha é tão fina que se dilui com o simples açafrão que nos espectáculos públicos se 
lançava sobre a assistência (cf. 8.33.3-4). 
635 cf. 3.16; 3.59. 
636 cf. S. 3.34-37.  
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triunfalmente seguidos por um cortejo de homens togados637, e ambos se recusam a ajudar 

os amigos ou simplesmente a retribuir os seus súbditos com merecidos e dignos presentes. 

E este parece ser, de resto, um hábito comum em Roma: 

quis largitur opes veteri fidoque sodali, 

    aut quem prosequitur non alienus eques? (5.19.9-10) 

 

Quanto a Juvenal, o espectáculo da pompa circensis serve acima de tudo para 

evidenciar o rebaixamento a que as fúteis ambições humanas sujeitam os Homens e os 

próprios deuses que, presentes no espírito originário destes cortejos, parecem ter ficado 

insignificantemente reduzidos à presença de um manto de escarlate, desajustadamente 

colocada sobre os ombros do pretor.  

Todavia, se os espectáculos se tornaram num excelente pretexto para os candidatos 

às magistraturas conquistarem sufrágios638 ou para os empresários especializados nos 

espectáculos enriquecerem os seus cofres, não terá sido apenas por causa das fúteis 

ambições destes, mas também, e sobretudo, pelo facto de o povo romano só cobiçar, 

sofregamente, duas coisas: …panem et circenses! Duplamente criticáveis se tornam os 

espectáculos dos ludi circenses, na medida em que a ambição política e o exibicionismo de 

uns é consentido e até conveniente a outros. 

 

 

2.2.3. Os (in)convenientes espaços dos Ludi 

Entre os jogos celebrados no circo e no anfiteatro constam, entre outros menores, os 

combates de gladiadores, as venationes, as corridas de cavalos, assim como as recriações 

cénicas de mitos, que, permitindo a aplicação de castigos ou a execução de condenados, 

faziam da morte uma diversão para o povo. As restantes representações cénicas, 

inicialmente também apresentadas no circo, passaram depois a ter espaços próprios, à 

imitação do que acontecia na Grécia: os teatros639.  

                                                        
637 É na referência ao cortejo dos greges togatorum que seguem o seu patrono que Marcial mais se aproxima 
das imagens da pompa circensis descritas por Juvenal (cf. 2.57 e 2.74). 
638 O Senado terá mesmo chegado a promulgar uma lei, em 65 a.C, que anulava antecipadamente a eleição de 
magistrados que tivessem oferecido jogos nos dois últimos anos (cf. CARCOPINO (1994) 281). 
639 Durante as representações teatrais, os tribunais de justiça, que actuavam no fórum, cessavam a sua 
actividade, retomando apenas quando não houvesse jogos (desde os Plebeios, em Novembro, até aos 
Megalenses, em Abril). Segundo Juvenal, é com bastante tristeza que as mulheres assistem ao encerramento 
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Quanto aos espectáculos de gladiadores, inicialmente designados de munera, estes 

não constituíam, na sua origem, um espectáculo tão oficial e obrigatório como os Ludi do 

teatro ou do circo. Terão sido, pois, os decretos de Augusto que fizeram deles a distracção 

imperial, por excelência. E assim, aquilo que fora na sua origem rito funerário e começara 

por ser iniciativa de particulares, depressa passou a ter edifícios imponentes, especialmente 

apropriados - os anfiteatros640 - e a estar integrado nos espectáculos públicos e num 

calendário de festas que se multiplicam. Os gladiadores estavam geralmente integrados nas 

escolas dos lanistas641, onde eram distribuídos conforme as respectivas aptidões físicas, 

estavam sujeitos a um treino intenso e aprendiam diferentes formas de lutar, dada a 

necessidade de variar os espectáculos. Na véspera dos combates era-lhes oferecido 

publicamente uma cena, onde eram obsequiados com iguarias e bebidas abundantes. 

Verdadeiros espectáculos públicos que têm feito atrair para as salas de cinemas 

milhares de espectadores, a realidade representada em filmes como o Espártaco, de 

Stanley Kubrick, Ben-Hur, de Willian Wyler, O Gladiador, de Ridley Scott, ou até mesmo 

A Última legião, de Doug Lefler, continua hoje, tal como aconteceu no passado, a fascinar 

as massas. Agora porque permitem ao espectador conhecer alguns dos aspectos mais 

fascinantes e incríveis da antiga civilização romana; dantes porque permitiam aos 

governadores alcançar popularidade e votos, e, ao povo, olvidar a precariedade de vida que 

lhes assistia.  

Provindo de diferentes estratos sociais, os gladiadores não eram apenas prisioneiros 

de guerra e escravos, como inicialmente se previa, mas também homens livres e libertos, 

nomeadamente homens arruinados, aventureiros ou provenientes dos exércitos, e até 

mesmo aristocratas, senadores e equites, que, em busca de fama e dinheiro, se sujeitavam 

ao estigma da vergonha ou até mesmo a morrer na arena642. E nem mesmo as mulheres, 

                                                                                                                                                                        
dos teatros, na medida em que estes espaços lhes eram convenientes à satisfação dos seus desejos adúlteros 
(cf. S. 6.60-75.)  
640 Inicialmente os combates eram realizados no circo. Depois, ter-se-á inventado um duplo teatro de 
madeira, que consistia na construção de dois teatros, montados num eixo, pegados um ao outro de costas, de 
maneira a poderem girar sobre si mesmos. Juntando-se face a face, formavam uma oval com uma arena 
única. Esta construção provisória de madeira deu depois lugar a uma feita em pedra, e assim se terá criado a 
palavra amphiteatrum.  
641 Os lanistae eram homens tão mal afamados quanto os lenones, por serem considerados os alcoviteiros da 
morte.  
642 Note-se que, contrariamente ao que se passava na Grécia, em que homens de nascimento livre (cidadãos 
livres) vindos de diferentes cidades participavam nos Jogos, competindo num contexto atlético, por 
recompensas simbólicas, em Roma, eram os escravos ou criminosos que  participavam nos Jogos por  
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incluindo as pertencentes à alta sociedade romana, ficavam fora desta grande família de 

gladiadores643. 

Nos finais da República, inícios do Império, há efectivamente muitos homens que 

se exercitam como gladiadores e, por isso, sucedem-se as disposições legais a fim de se 

evitar o escândalo de ver cidadãos livres a degradarem-se no teatro, no circo ou no 

anfiteatro. Todavia, atraídos pelo gosto de enfrentarem os perigos, pela simples obediência 

a um capricho do Imperador, pela fama e popularidade junto das mulheres644 e de todo o 

público romano, ou pela esperança de as possíveis vitórias lhes proporcionarem 

recompensas, muitos homens, indiferentes à exposição pública, abdicavam da sua condição 

livre e nobre. 

 

 

A perda de dignidade na arena ou no palco por parte de homens livres e nobres terá 

sido efectivamente o que mais terá indignado Juvenal nos Ludi, sobretudo porque a sua 

exposição não é apenas uma forma de rebaixamento moral e social, mas também porque 

reflecte a inversão da ordem social. Pois, enquanto os filhos dos gladiadores e dos lanistas 

ascendem a cavaleiros, os descendentes de Tróia consentem tudo o que seria indecente até 

mesmo a alguém pertencente a uma das classes sociais mais baixas645. E assim não será de 

admirar que estes Troiugenae, onde se inclui o próprio Pôntico, interlocutor da sátira 8, se 

tornem dignos dos castigos e das humilhações dos escravos e condenados, sobretudo 

                                                                                                                                                                        
necessidade. Quanto aos cidadãos livres romanos, esses eram sujeitos ao estigma se aparecessem numa arena 
a lutar. (cf. CSAPO e SLATER (1995) 275-285) Pois, ainda que os gladiadores fossem contratados como os 
soldados que eram integrados no exército, e gozassem de um reconhecimento social cada vez maior, a 
verdade é que continuavam a ser declarados infames (cf. GUILLÉN (1986) II.354). 
643 E ainda que os combates com estas últimas não se fizessem em público, mas em casas particulares, a 
verdade é que eram bastante admirados.  
644 Segundo Juvenal, Épia, mulher casada com um senador, é capaz de abandonar a sua casa, os seus filhos e 
a sua própria pátria, só para acompanhar uma escola de gladiadores. Habituada a viver no meio de luxos 
desde pequena, não se importa de enfrentar os perigos do mar só para acompanhar o seu amante que, apesar 
de já não ser novo e ter o rosto disforme, é, no entanto gladiador. É que ela, como muitas outras: ferrum est 
quod amant. (cf. S. 6.82-113). 
645 cf. S. 8.181-182: at vos, Troiugenae, vobis ignoscitis, et quae / turpia cerdoni, Volesos Brutumque 
decebunt.  

 O consentimento dos Troiugenae em relação aos comportamentos infames dos representantes da 
fundação de Roma confere ironia à apóstrofe de Juvenal, como de resto também já acontecera noutras 
passagens (cf. S. 1.100 ou S. 8.56).  



Capítulo 3 | Modus vivendi Romani: prazeres e distracções em Roma 

 228 

quando evidenciam comportamentos tão vergonhosos e imundos como os que irão ser 

apresentados. No sentido de instigar directamente Pôntico, Juvenal lança-lhe a questão646: 

   Quid si numquam adeo foedis adeoque pudendis 

utimur exemplis, ut non peiora supersint?  (S. 8.183-184) 

 

Para além da introdução, neste momento, de um termo técnico da retórica 

(exempla) sugerir a intenção de Juvenal querer alcançar uma resposta em concreto ou a 

cumplicidade do seu interlocutor647, os exempla que irá apresentar serão aqueles em que o 

homem de condição nobre representa, no palco, humilhantes papéis, ou, em que, na arena, 

actuará como retiarius, precisamente a categoria mais baixa dos gladiadores648.   

consumptis opibus vocem, Damasippe, locasti 

sipario, clamosum ageres ut Phasma Catulli. 

Laureolum velox etiam bene Lentulus egit, 

iudice me dignus vera cruce. Nec tamen ipsi 

ignoscas populo; populi frons durior huius 

qui sedet et spectat triscurria patriciorum 

planipedes audit Fabios, ridere potest qui 

Mamercorum alapas.             (S. 8.185-192) 

 

Vergonhoso é ver Damasipo arrendar a sua voz ao siparius, ou seja, ao mimo649, da 

mesma maneira que os actores o fazem aos pretores650. E igualmente vergonhoso será 

também contemplar Lêntulo a representar o conhecido mimo Laureolus, onde se recria a 

                                                        
646 A sátira 8 é dirigida a Pôntico, que deve aspirar alcançar a fama pelos seus méritos próprios e ser um bom 
administrador, evitando uma actividade tirânica, para que assim se possa distinguir dos exempla históricos 
apresentados por Juvenal, cujos comportamentos são indignos da casta a que pertencem.  
 Ainda que o nome de Pôntico, enquanto personagem histórica, seja desconhecido, este terá sido 
considerado por HIGHET (1954) 114 como “a triumphal name and a long tradition of aristocratic descent”, 
ou por FREDERICKS (1971b) 113 como “the representative of the degenerate aristocrats who are the satiric 
object of this satire.”    
647 E, de facto, não faltarão, entre os versos 198 e 210 desta sátira 8, argumenta suficientemente capazes de 
alcançar a desejada resposta do leitor.  
648 Juvenal já tinha apresentado outro exemplum, elucidativo da degeneração dos nobres, nomeadamente o de 
Laterano, provavelmente Pláucio Laterano, cônsul em 65, amante de Messalina, que terá sido executado por 
fazer parte de uma conspiração contra Nero. No entanto, a questão lançada neste momento, leva-nos a 
entender que os exemplos apresentados a partir de agora serão dignos de maior indignação do que o de 
Laterano. 
649 O termo é sinónimo de farsa ou mimo e é usado por oposição a cothurnus (tragédia). 
650 cf. S. 6.379-380: Si gaudet cantu, nullius fíbula durat / vocem vendentis praetoribus.   
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história de um ladrão famoso que, depois de ter sido crucificado, foi lançado às feras651. 

Tendo em conta que este mimo foi muitas vezes representado em Roma, no tempo de 

Domiciano, no circo, para a execução de condenados, Lêntulo não se rebaixa apenas à 

condição de actor, mas também à do ladrão que interpreta e, pior ainda, à do condenado 

que merece o castigo que a representação lhe proporciona. E, por isso, não admira que 

Juvenal considere que Lêntulo seja digno de uma cruz verdadeira, e não fictícia: dignus 

vera cruce, dada a exposição pública e o rebaixamento moral a que se sujeitou.  

Também Marcial terá feito referência a esta mesma recriação, aquando da abertura 

do anfiteatro flávio, contudo, expõe-na como forma de execução de um infame 

condenado652.  

As descrições dos autores partilham de um mesmo pormenor interessante: a 

realidade da cruz que assiste à representação. Se em Marcial a cruz é non falsa, ou seja, 

verdadeira, porque a merece o condenado como castigo pelos crimes cometidos, em 

Juvenal Lêntulo é também digno de uma vera crux. E isto porque, embora a cruz deste 

último seja, no sentido físico, a fingir, ou seja, falsa, a verdade é que é tão merecida quanto 

a do condenado de Marcial. Desta forma, consideramos que ambos os actores 

representaram correctamente o mito até ao fim: se a punição de Lêntulo foi a exposição 

pública e, por conseguinte, a sua morte moral e social; a do criminoso terá sido a morte 

física. O que significa que a aparente exibição de habilidades por parte de Léntulo tornou-

se numa condenação tão real e merecida quanto a descrita por Marcial. A diferença reside 

apenas no facto de, nos palcos de Marcial, não estarem homens de condição livre e nobre, 

mas aqueles que efectivamente lá merecem estar: prisioneiros condenados. Além disso, 

apesar de cruel, a morte do condenado não é indigna ou vergonhosa, mas antes uma prova 

da justiça do Imperador, que não deixa impune os criminosos653.  

A  confirmação do rebaixamento do nobre no palco torna-se ainda mais visível na 

obra de Juvenal, através da reacção do público. Pois este, com a frons durior, com certeza 
                                                        
651 Se este Lêntulo for o mesmo que, na sátira 6, foi enganado pela sua esposa, cujo filho tinha os traços de 
um gladiador, então terá passado de vítima a motivo de ridículo. E assim sendo, igualmente criticáveis se 
tornam os comportamentos dos esposos, ainda que por razões diferentes (cf. S. 6.80).  
652 cf. Liber Spect. 9. 
653 Em Marcial, a execução de condenados durante os festejos no anfiteatro tem o propósito de fazer notar a 
justiça de Domiciano, mas também de evidenciar o gosto do povo romano pela crueldade da morte, mesmo 
que seja punitiva e justa. A recriação do mito de Orfeu (cf. Liber Spect. 24) fez parte de uma pantomima 
apresentada no anfiteatro flávio e mostrou-se diferente do original, na medida em que o actor que fazia de 
Orfeu foi morto por um urso insensível à sua música. Apesar de este urso ter sido ingrato, a verdade é que se 
tratava de um condenado merecedor do castigo. Por isso, a alteração do mito ficou justificada (cf. ROMANO, 
A. (1979) 149). 
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em sinal de desaprovação, ao ver os triscurria ‘chocarrices’ dos patricii, ou seja, dos 

nobiles, e a escutar os Fábios descalços, ri-se das alapa que os Mamercos recebem. O 

público alegra-se, com certeza, porque lhe agradam as indecências dos mimos654, mas 

também porque se apercebe do rebaixamento dos nobres que, para além de representarem 

descalços655, exibem uma chocarrice ainda mais acentuada do que a do próprio scurra, 

conforme sugere o próprio uso do prefixo tri no vocábulo triscurria656. Além disso, é 

importante frisar que os nobres se expõem precisamente nas representações mais 

licenciosas. E, assim sendo, poder-se-á concluir que merecem este riso, provavelmente 

zombador do público, assim como as mesmas alapa que o marido stupidus apanhava do 

actor de mimo, ou que o patrono administrava no escravo, como forma de exibir a sua 

autoridade657. 

Pelas razões evidenciadas, estes homens tornam-se responsáveis pelo seu próprio 

funeral, na medida em que, apesar de não terem morrido fisicamente, a sua virtus e a sua 

nobilitas pereceram. Afinal, conforme sugere a questão de Juvenal, pouco lhes importará o 

preço a pagar pela sua ‘ruína’658: 

          … quanti sua funera vendant 

quid refert?  (S. 8.192-193) 

 

Se a exposição pública deliberada dos exempla apresentados proporciona a sua 

ruína moral659, os que se seguem tornam-se ainda mais rebaixantes e dignos de indignação, 

pois trata-se da exibição de Graco, um homem de linhagem nobre e possivelmente um 

Sacerdote de Marte, na arena, como gladiador, e da própria actuação do imperador Nero 

                                                        
654 Marcial atesta, por várias vezes, este gosto do público romano (cf. por ex. 3.86.3-4). 
655 Note-se que os actores das comédias e das tragédias, contrariamente aos dos mimos, usavam calçado.  

A alusão aos Fábios pode trazer à memória do leitor a referência que Juvenal fizera, na sátira 6, à 
neta de Quinto Fábio (certamente cônsul entre 275 e 265) que também se sujeitara à exposição pública na 
arena, como gladiadora (cf. S. 6.265-267). O que reitera a falta de virtus das famílias nobres. 
656 O uso do intensivo prefixo tri- parece querer acentuar a ideia da chocarrice, considerando-se as atitudes 
deste actor ainda mais baixas do que as do scurra (cf. S. 4.31 e 13.111). No caso de Juvenal, Lêntulo nega a 
sua própria condição de homem livre, apresentando-se como bufão. 
657 Marcial refere-se às alapa, dadas pelos actores de mimos, como castigos merecidos: quer para Mariano, o 
marido que parece que gosta de ser enganado (cf. 5.61.11), quer para o parasita Póstumo (cf. 2.72.4). 
658 Segundo entendemos, o termo funera terá sido usado no sentido figurado de ‘ruína’, ‘aniquilamento’ 
moral, mais do que propriamente no sentido físico de ‘funeral’ ou ‘cerimónia fúnebre’.  
659 A venda nem sequer é forçada (contrariamente à condenação dos criminosos) por nenhum Imperador, 
como era possível, mas voluntariamente negociada com o pretor dos jogos (cf. S. 8.193-194: …vendunt nullo 
cogente Nerone, / nec dubitant celsi praetoris vendere ludis.). Retoma-se a ideia da organização dos jogos 
por parte do pretor, mas agora agravada pelo rebaixamento dos “animadores” que se oferecem 
voluntariamente. 
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em palco. Em relação a Graco, o que está em causa não é apenas o ridículo perecimento 

moral e social, como nos anteriores exempla, mas também a sujeição à própria morte 

física. Assim sendo, o termo funera adquire, neste momento, um sentido mais concreto. 

De facto, mais degradante do que a desonra alcançada no palco é aquela que Graco 

evidencia na arena, e que é referenciada duas vezes na obra de Juvenal: na sátira 2, no 

seguimento da crítica ao casamento homossexual celebrado entre um certo Graco e um 

cornicen660; e agora, na sátira 8, a propósito da ilustração da indignidade e falta de virtus 

manifestada por algumas figuras históricas como Laterano, Damasipo, o próprio Imperador 

Nero ou ainda Catilina661. Assim, numa abordagem conjunta das duas passagens, e 

tomando o nome de Graco como o mesmo que se exibe na arena e o que contraíra 

matrimónio público com um músico, tratar-se-á de um homem que não só se destaca pela 

sua linhagem e riquezas662, como será mesmo um Sálio, ou seja, um Sacerdote de Marte663. 

Além disso, pela forma como se exibe em ambas as passagens, actua como um retiarius, 

precisamente a classe mais baixa dos gladiadores664. 

                                                        
660 cf. S. 2.143-148. A referência à exibição de Graco na sátira 2 voltará a ser feita no Capítulo 4, 
precisamente no seguimento da sua actuação como efeminado. Nesse momento, a questão da exposição 
pública será abordada apenas do ponto de vista da falta de controlo e de domínio do homem e, por 
conseguinte, da inversão de papéis na hierárquica estrutura social e sexual.  
661 E ainda Catilina, que, pertencente à família dos Sérgios, se assumia como descendente dos Troianos (cf. S. 
8.231-235). 
662 cf. S. 2.129: Traditur ecce viro clarus genere atque opibus vir,…; cf. S. 2.145-147: et Capitolinis 
generosior et Marcellis / et Catuli Paulique minoribus et Fabiis et / omnibus ad podium spectantibus… 
 Nesta última passagem, a lista de nomes e a alusão a vários Romanos famosos pelas suas glórias 
individuais ou pela família da República a que pertenceram, assim como a afirmação de que Graco excede 
em nobreza (generosior) sugerem a origem patrícia deste.  
663 A associação de Graco aos sacerdotes Sálios é sugerida na sátira 2: quer pela atitude frenética de Graco 
durante a cerimónia matrimonial, em muito semelhante à dos Sálios durante as procissões (cf. S. 2.124-126); 
quer pela invocação a Marte, através do epíteto Gradivus e inclusão de Graco entre os netos do deus que 
terão sido afectado por uma urtica, ou seja, por um desejo sexual igual ao que manifestara a figura em causa 
na união matrimonial com o cornicen (cf. S. 2.127-128). Além disso, na sátira 8, os versos 207-208 parecem 
confirmar esta identificação de Graco como um Sálio (cf. S. 8.207-208: credamus tunicae, de faucibus aurea 
cum se / porrigat et longo iactetur spira galero.). Ainda que estes versos sejam difíceis de interpretar e nem 
sempre se verifique uma tradução consensual entre as diferentes edições que o termo galerus possa remeter 
para a protecção do retiarius, a verdade é que permitem a identificação de Graco como um Sálio (cf. edição 
de BRAUND (1996) 159-160). O que significa que o galerus alude ao pilleus usado pelos Salii e o adjectivo 
aurea à tunica e não à spira. Assim, não se tratará do cordão enrolado ao braço que se desenrola ao tirar a 
rede - e que podia ser de ouro, quando o gladiador era famoso ou alguém conhecido -, mas antes da túnica 
áurea ou tunica picta usada pelos Salii (cf. COUTNEY (1980) 415-416). 

Sendo certo que a tradução de ‘túnica áurea’ possa parecer forçada, tendo em conta que os dois 
termos não se encontram no mesmo caso sintáctico, a verdade é que parece existir uma intenção, da parte de 
Juvenal, de esclarecer a verdadeira identidade de Graco.  
664 Conforme convém a um retiarius, Galo actuava sem capacete nem couraça e combatia apenas com uma 
rede e um tridente, com o corpo quase descoberto. A estratificação dos gladiadores em diferentes categorias 
estava geralmente associada às diferentes aptidões físicas destes homens, por exemplo, os samnitas tinham 
um escudo e uma espada; os trácios um gládio curto e os mirmilões uma espada recurvada… (Sobre a 
indumentária e a estratificação dos gladiadores, veja-se, por ex., KYLE (2007) 312-313). E Juvenal faz 
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Sem tentar esconder a sua verdadeira identidade por detrás de qualquer elmo, pois 

aparece com o rosto nu diante dos espectadores, de forma a conseguir ser reconhecido 

(agnoscendus), não é só a sua exposição como gladiador que evidencia a falta de respeito 

pela sua dignidade, pois a forma como manuseia o tridente e a rede torna-se suspeita da sua 

efeminação e, por conseguinte, de uma falta de respeito pela sua própria condição viril: 

…movet ecce tridentem. 

 postquam vibrata pendentia retia dextra 

nequiquam effundit, nudum ad spectacula voltum 

erigit et tota fugit agnoscendus harena. (S. 8.203-206) 

 

Tendo em conta que o verbo movere pode denotar o movimento de uma dança e 

que a escolha do particípio passado do verbo vibrare (vibrata dextra), para caracterizar a 

mão direita no lançamento da rede, pode sugerir um gesto pouco firme, assim como 

também uma atitude demasiadamente feminina665, a descrição desta figura está, por 

exemplo, muito afastada do ar ameaçador do gladiador Hermes, parodicamente descrito 

por Marcial: Hermes aequoreo minax tridente666. Além disso, Graco não ataca, mas antes 

foge, conforme sugere a expressão tota fugit harena, não se sabendo bem se foge com 

medo, ou se os seus exercícios fazem parte de uma movimentação mais graciosa, como 

convinha aos efeminados667. E assim, a sua vergonhosa exposição pública acaba por ser 

traída por outra realidade, não menos digna da crítica de Juvenal e não menos infame: a de 

falta de masculinidade. 

Totalmente enxovalhado, credita-o apenas o uniforme de Sálio que exibe, 

nomeadamente a tunica aurea. E assim, tal como o pretor se faz valer da vestimenta que 

exibe durante a pompa circensis, mesmo que esta esteja desajustada à sua real condição 

                                                                                                                                                                        
questão de mostrar que Graco não se exibia como nenhum destes gladiadores, mas antes como aquele que 
mostra o rosto, uma vez que não usa nada para o proteger, precisamente como faz o retiarius (cf. S. 8.199-
203). Em relação a este, segundo observa BRAUND (1996) 159 no comentário que faz aos versos 143-148 
da sátira 2: “The retiarius, then, was regarded as particulary effeminate: the greater the exposure of the body, 
the greater the disgrace;” E para além desta primeira leitura, que, segundo indicação da autora, se apoia na 
interpretação de Housman (CP II 619-22) acrescenta ainda que “Juvenal has fallowed Seneca´s sequence of 
cosmetics-castration-retiarius but inserted between the last two the male bridge.”. 
665 cf. S. 6.19: …his clunem atque latus discunt vibrare magistris… 
 Juvenal usa precisamente o verbo vibrare para se referir aos movimentos da clunis ‘traseiro’ e do 
latus ‘corpo’ que a mulher aprende a fazer, mesmo sendo casada e estando sob o domínio do seu marido.   
666 cf. 5.24.12. 
667 Esta mesma estratégia de fuga, de movimentação graciosa ou apenas de defesa também está atestada na 
sátira 2 com uma expressão muito semelhante (cf. S. 2.144-145: vicit et hoc montrum tunicati fuscina 
Gracchi, / lustravitque fuga mediam gladiator harenam…).  
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moral, também Graco alcança o respeito apenas pela indumentária que exibe, mesmo que 

esta seja contrária a todos os seus procedimentos em público. 

Além de estar implícita nesta referência à túnica de Graco a importância que o 

Romano confere à superficialidade das aparências, é o facto de normalmente o retiarius 

não usar túnica e de Graco vestir uma aurea tunica ou tunica picta que torna absurda e 

ridícula a sua figura, pois Graco não só se apresenta desajustado à sua condição social, 

como ao próprio papel que desempenha na arena. E, assim sendo, ainda que a forma como 

Juvenal remata esta passagem possa ser efectivamente exagerada não deixa de estar 

justificada pelo exemplo exposto: 

ergo ignominiam graviorem pertulit omni 

vulnere cum Graccho iussus pugnare secutor. (S. 8.209-210) 

 

De facto, tornar-se-á vergonhoso para qualquer adversário lutar contra uma figura 

assim tão ridícula, como Graco, porque bastante desajustada à sua condição social.  

 

Ainda que a exposição pública de Graco como gladiador possa constituir o ponto 

máximo do rebaixamento moral e social a que os homens se sujeitam quando se exibem 

nos espectáculos668, a verdade é que a referência ao Imperador Nero, por meio do oximoro 

citharoedus princeps, e o confronto que se estabelece entre este e o mimus nobilis 

(considerando-se que a actuação deste último não causará admiração diante de um príncipe 

citaredo), consegue tornar a figura do Imperador ainda mais vergonhosa do que todos os 

exempla apresentados até então, o que não admira, tendo em conta a descrição que Juvenal 

faz do Imperador: 

haec opera atque hae sunt generosi principis artes, 

gaudentis foedo peregrina ad pulpita cantu 

prostitui Graiaeque apium meruisse coronae.  (S. 8.224-226) 

 

Nos versos imediatamente anteriores, Juvenal terá considerado que os actos de 

Nero terão superado o crime parricida cometido pelo próprio Orestes, na medida em que 

                                                        
668 Da mesma forma que, na sátira 2, o exemplo de Graco poderá ser entendido como o expoente máximo da 
falta de virilidade, também nesta sátira 8 a actuação de Graco pode ser tida como um dos actos mais 
vergonhosos do nobilis, pelo menos no que concerne à exposição pública nos espectáculos, conforme sugere 
o comentário proferido por Juvenal: Res haut mira tamen citharoedo princepe mimus / nobilis haec ultra 
quid erit nisi ludus? (cf. S. 8.198-199). 
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este, além de apenas ter feito a vontade divina, não matou a sua própria irmã ou esposa, 

não usou venenos, e não cantou em público ou escreveu669. Aquilo que, de facto, se torna 

verdadeiramente degradante para Nero será o prazer alcançado com a exibição pública do 

seu ‘canto infame’670 e, pior ainda, o facto de se prostituir em palco estrangeiro (peregrina 

ad pulpita)671,  o que significa que a sua atitude se torna num acto de autêntico desrespeito 

por si próprio, pelos seus antepassados e, acima de tudo, por Roma. Pois embora seja o 

expoente  máximo da Urbe não se inibe de se expor, como um qualquer escravo, 

prisioneiro ou até prostituto, não apenas diante do olhar do estrangeiro, mas em terra 

estrangeira.  

De facto, a galeria de exempla que justificam a infâmia que preside ao palco e à 

arena não poderia ter ficado mais completa, já que culminara com o representante máximo 

de Roma, o próprio Imperador. No entanto, Juvenal continua com a ilustração da 

indignidade, mediante a apresentação de outras figuras, como Catilina e Cetego que 

ousaram fazer aquilo que fazem os que merecem o castigo da tunica molesta, ou seja, os 

criminosos672.  

Também Marcial faz referência a esta forma de castigo, mas, contrariamente a 

Juvenal, refere-se a um condenado, duro e forte, que, representando o papel de Múcio 

Cévola, na arena, resiste à ordem de queimar a mão, talvez porque, tal como Múcio, estaria 

inocente673. Nos exemplos expostos pelos poetas, sobressai a oposição entre o 

merecimento do castigo dado aos conspiradores Catilina e Cetego e a inocência de Múcio. 

E, desta forma, acentua-se o rebaixamento dos homens de condição nobre, pelo facto de 

serem merecedores de um castigo que, na poética de Marcial, é recusado pelo próprio 

condenado.  

Convertendo as lendas míticas em sangrentas realidades, Marcial pode documentar 

o apreço que o público romano tinha pelas execuções dos condenados, assim como a 

actuação do Imperador, que não deixa impune os criminosos. E se as suas descrições 

despertam efectivamente no leitor algum desconforto pela violência que exibem, não 

causam, porém, indignação, já que as vítimas estão a pagar pelos crimes cometidos. 

                                                        
669 cf. S. 8.215-223. 
670 A escolha do adjectivo foedus atesta o carácter infame e vil do seu canto e, por extensão de sentido, do 
próprio comportamento do Imperador.   
671 Aquando da sua viagem à Grécia, nos Jogos Némeos. 
672 cf. S. 8.231-235. A expressão é um eufemismo para traduzir o castigo de ser queimado dentro de uma pira.  
673 cf. 10.25. Este mito é referenciado também nos epigramas 1.21 e 8.30. 
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Juvenal evidencia o rebaixamento voluntário dos homens livres e nobres, reduzidos à 

condição de escravos e condenados, por força da ambição pela fama, pelo dinheiro ou pelo 

simples prazer de exibicionismo. E, por isso mesmo, as suas referências causam, ou 

pretendem causar, a indignação do leitor e a sua cumplicidade em relação à denúncia que o 

poeta faz da condição social do homem romano. 

 

 

Na obra de Juvenal outra figura igualmente criticável se junta ao comportamento 

aviltante dos homens de linhagem nobre, a mulher. Pois também esta, sem recear possíveis 

represálias, se exibe na arena como lutadora nos espectáculos de  Bestiarii. 

Ainda que a caça em locais abertos fosse mais emocionante, eram, porém, os 

espectáculos com animais no anfiteatro que mais atraíam. Considerados mais degradantes 

do que os espectáculos de gladiadores, aqueles estavam reservados aos escravos ou às 

classes mais baixas e, por vezes, eram também usados como forma de execução de 

condenados. 

A alusão a este tipo de espectáculos aparece, em Juvenal, associado a Mévia: 

    Cum tener uxorem ducat spado, Mevia Tuscum 

figat aprum et nuda teneat venabula mamma, … (S. 1.22-23) 

 

Sem que haja uma indicação textual directa ao lugar exacto onde esta mulher 

exerce a sua actividade, tudo parece indicar que se trata de uma atitude integrada num 

espectáculo bestiarii no anfiteatro, dada a habitual presença das mulheres neste tipo de 

espectáculos, desde o tempo de Nero674.  

Mévia, normalmente nome de família ilustre675, dispara sobre um javali etrusco e 

sustém a caça sobre o peito nu (nudam mammam). A exposição pública desta mulher, 

numa atitude de plena masculinidade, habitualmente reservada aos escravos ou 

condenados, traduz desde logo o seu rebaixamento social. Porém, será particularmente a 

referência ao peito nu que revela maior indignação, não só pela vulgaridade que o 

vocábulo mamma, em vez de uber, comporta, mas também porque a mulher expõe 

                                                        
674 cf. comentário de COURTNEY (1980) 89. 

A referência a Mévia surge especificamente na longa enumeração de tudo aquilo que, constituindo a 
farrago da sua obra, provoca a indignatio no poeta e o faz escrever sátiras.  
675 cf. edição de FERGUSON (1979) 113. 
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precisamente aquilo que deveria estar apenas reservado ao alimento dos seus filhos. Tal 

como fazia a matrona no reinado de Saturno que dava ‘aos filhos crescidos os peitos para 

que bebessem’676. 

Além de a abdicação do seu papel de progenitora e, por conseguinte, das suas 

próprias obrigações matrimoniais estar implícita na exposição dos peitos, o exemplo de 

Mévia acaba por servir de contra-imagem à do spado que contrai casamento com outro 

homem, com todas as honras de um verdadeiro casamento heterossexual. E, assim sendo, o 

exemplum de Mévia não só reitera o rebaixamento dos homens de condição livre, 

explanado anteriormente, como denuncia a inversão dos papéis sexuais na sociedade 

romana. Pois, o eunuco contrai matrimónio, com certeza desgostoso por não poder 

procriar, enquanto a mulher abdica do seu papel de progenitora na exibição de uma 

masculinidade infame.  

No seguimento das intenções que Marcial evidencia nas referências que faz à 

representação dos mitos na arena por condenados, também a presença da mulher nos 

espectáculos de animais visa o elogio à política de Domiciano e, por conseguinte, à 

adulatio. Assim acontece com a referência à recriação da fábula da união de Pasífae, filha 

do Sol e mulher de Minos, rei de Creta, com o touro de Dicte, representada por uma 

condenada677.  

A presença de uma condenada na recriação do mito permite o elogio à política 

punitiva de Domiciano, e a figura feminina em si na arena justifica-se pelo serviço que os 

deuses devem prestar ao Imperador. Pois, quando as invictas armas de Marte deixam de ser 

suficientes para Domiciano (non satis est), torna-se necessário que a própria Vénus o sirva. 

Além disso, a “participação guerreira” da mulher na arena é assumida por Marcial como 

uma proeza capaz de cantar a fama do próprio Hércules e de silenciar a velha crença. É que 

assim o exige a grandeza dos jogos instituídos pelo Imperador678. 

Em Marcial, a presença da mulher na arena não tem, de facto, a mesma carga 

negativa que adquire em Juvenal, e prova disso mesmo é o epitáfio de Lídia que, criada 

                                                        
676 cf. S. 8.9: potanda… infantibus ubera magnis… 
677 cf. Lib. Spect. 6. 
678 cf. Lib. Spect.7 e 8. Nestes epigramas, a actuação da mulher na arena, como de resto todos os espectáculos 
que se realizam no anfiteatro (com particular destaque para os simbólicos espectáculos entre animais) 
encerram em si uma dimensão fortemente aduladora, de tal forma que os deuses são mesmo humanizados e 
reduzidos à condição de servos, enquanto o Imperador assume uma essência divina (cf. Lib. Spect. 33.7). E 
por isso é que os jogos que ele oferece são jogos sagrados (cf. Lib. Spect. 27.2: sacri muneris).  
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entre os treinadores do Anfiteatro, considera que a sua morte na arena não poderia ser mais 

nobre679. 

 

 

Numa ilustração da falta de dignidade de homens livres e nobres, mediante o 

exemplo de algumas personagens históricas, os espaços dos Ludi converteram-se em 

Juvenal, em locais inconvenientes, porque infames e vis, onde se assiste ao rebaixamento 

moral e social dos Romanos. Pois a Juvenal indigna mais a vergonha de ver alguém expor-

se publicamente no palco ou na arena, do que a licenciosidade e a chocarrice representada 

nas pantomimas e nos mimos ou o sangue humano inutilmente derramado nas lutas. Além 

disso, acresce à infâmia destes espaços o facto de serem lugares convenientes ao desejo 

erótico e adúltero das mulheres que, atraídas por actores e gladiadores, abdicam das suas 

obrigações de mãe e esposa680.   

Em Marcial, os espaços assumem-se, porém, convenientes à adulação do 

Imperador, à execução dos condenados, assim como também ao exibicionismo de uma 

condição social que não se possui. Este é o caso de todos os que ocupam indevidamente as 

primeiras filas dos anfiteatros ou do teatro, como forma de assistirem mais de perto aos 

Ludi ou de estarem mais próximos do Imperador, mas acima de tudo de evidenciarem um 

estatuto que não possuem681.  

De facto, os Ludi suscitam o apreço de todos sem excepção: à plebe desocupada, ao 

Imperador e a toda a sua corte, mas também a todos os que desejam exibir-se, por mais 

inconveniente que isso se possa tornar para a sua condição social e moral.  

Segundo Juvenal, a desocupada Urbe é saciada com o circo ou o teatro, ao ponto de 

a única tristeza sentida, caso tenham de abandonar a pátria, ser a de passarem um ano sem 

os Jogos de Circo. E nem mesmo a infâmia daqueles que se sujeitam ao rebaixamento 

social faz ruborizar ou envergonhar a face do público, onde todos se incluem682, já que 

poucos dão importância à Honra683. Além disso, o povo romano poderia viver mais 

aprazivelmente num outro lugar fora de Roma, onde o dinheiro gasto com a renda de um 
                                                        
679 cf. 11.69 
680 Por uma questão de metodologia, a exploração das passagens que implicam referências explícitas ao 
comportamento adúltero das mulheres e ao seu total desrespeito pelo seu papel maternal foi remetido para o 
capítulo 5, referente à condição feminina.  
681 cf. 5.5; 5.14.  
682 cf. S. 2.146-147. 
683 cf. S.11.52-55.   
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miserável andar em Roma, durante um ano, daria para comprar uma moradia, se fosse 

capaz de se desprender dos Ludi Scaenici684.  

A dependência do público em relação aos espectáculos deve-se a um gosto 

exacerbado pelo divertimento e a um alheamento da vida política, mas, sobretudo, à 

conveniência destes espaços na satisfação das fúteis ambições do Homem, nomeadamente 

o exibicionismo social e as recompensas monetárias. Assim se convence o povo de que 

tudo se realizou apenas para o agradar e divertir685.  

Quanto a Marcial, o apreço que o público manifesta pelos espectáculos serve 

sobretudo de pretexto à adulação do Imperador, pois, se o público pode assistir, por 

exemplo, a delicias… lususque iocosque leonum686 será porque César as oferece687. Pois na 

perspectiva do epigramista (ou pelo menos na que quer deixar transparecer), tudo gira em 

torno do Imperador, ao ponto de a própria coroa depositada na cabeça do vencedor se 

deslocar para a cabeça do busto deste, reconhecendo assim a sua essência divina688. Além 

disso, o público é mesmo capaz de se desinteressar das corridas, quando o Imperador está 

de regresso689, ou de os resultados das próprias corridas serem viciadas só para 

satisfazerem a preferência de Domiciano pela equipa dos verdes690. 

Em suma, é inegável a atracção que os Ludi exercem sobre todos em Roma: seja a 

plebe que abdica de tudo só para poder assistir a eles; seja de qualquer homem de condição 

livre que suporta o rebaixamento da exposição pública sem temor, em benefício das fúteis 

ambições. E, assim sendo, convenientes se tornam os espaços dos Ludi, aos poetas, na 

                                                        
684 cf. S. 3.223 e sg. O desgosto causado pelo afastamento de Roma e particularmente dos espectáculos é 
também atestado noutras passagens como: S. 6.87 e 11.53. 
685 Acresce ainda à (in)conveniência destes lugares, o facto de serem espaços propícios às influências gregas, 
nomeadamente à prostituição feminina (cf. S. 3.65). 
686 cf. 1.14.  
687 cf. 8.26.4: delicias potuit nec numerare suas. 
688 cf. 9.23 e 9.24.  
689 cf. 7.7. Também os gritos e aplausos do público no teatro se devem essencialmente à presença do 
Imperador (cf. 6.34; 8.11).  
690 cf. 6.46 e 11.33. Segundo Juvenal, os verdes eram a equipa que habitualmente estava associada aos 
populares e era a preferida pelo público romano (cf. S. 11.198) e, por isso, a preferia Domiciano, como forma 
de assim alcançar mais facilmente o louvor e a admiração da populaça. Porém, ironicamente, a referência ao 
verde surge, em ambos os autores, associada à cor usada pelos efeminados (cf. Juv. S. 2. 87 e Marc. 1.96.9; 
3.82 e 5.23), o que não deixa de ser interessante e de poder suscitar a dúvida sobre o verdadeiro agrado de 
todos pela equipa verde. Pois não esqueçamos que a critica acérrima à efeminação de muitos Romanos é uma 
constante na sua obra. 
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recriação do modus vivendi dos Romanos, ainda que inconvenientes à dignidade destes 

próprios691. 

 

 

2.3. Da jovialidade do baile e da música à licenciosidade dos lupanares 

A música e a dança também faziam parte dos entretenimentos públicos romanos. 

Estes estiveram sempre ligados aos rituais religiosos e eram uma actividade exclusiva das 

mulheres, não podendo, jamais, um homem bailar em público, pois era a designação de 

bailarino a maior injúria que se podia fazer ao sexo masculino692.  

Porém, a dança não deixara de ser uma atracção, sobretudo, para os efeminados 

que, segundo documenta Juvenal: agitant clunem693. O satírico apresenta o exemplo de 

Sexto, um censor, que, embora exiba a sua austeridade na forma como censura o 

comportamento adúltero das mulheres, não consegue esconder a sua natureza efeminada. 

Pois não lhe bastava discursar com uma toga transparente, tinha ainda de evidenciar 

afinidades precisamente com as jovens que, com tremulus clunis, animam os banquetes 

licenciosos a que homens e mulheres, sem qualquer pudor, assistem694. 

Embora já seja remota a jovialidade das danças religiosas, agora, são as canções e 

as danças licenciosas de Cádiz as mais apreciadas e merecedoras de aplausos695. Juvenal 

critica-as severamente pela licenciosidade que comportam e pela influência estrangeira que 

evidenciam, mas também, e sobretudo, pelo facto de assistirem mulheres casadas, junto 

                                                        
691 Contrariamente à imagem que Juvenal transmite do público, de profunda dependência em relação aos 
jogos, Marcial justifica o agrado daquele com o reconhecimento que deve ser dado ao Imperador. Além 
disso, não dá uma imagem tão subordinada dos espectadores como Juvenal, mas antes evidencia o seu 
espírito de protesto imediato, sempre que algo lhe desagrada (cf. 2. pref. 10-11: ‘…ego / inter illos sedeo qui 
protinus reclamant’). Permitirá, com certeza, a exposição deste desagrado do público, sobretudo nesta 
passagem, justificar a dificuldade que o poeta encontra na recepção da sua obra poética, mais do que 
enfatizar o espírito crítico dos Romanos. Contudo, não deixa de constituir uma diferença nas imagens 
traçadas pelos poetas, que tendem a destacar aquilo que mais se adequa aos seus propósitos. 
692 Os Gregos, pelo contrário, não consideravam vergonhoso um homem dançar a convite. 
693 cf. S. 2.21. Esta passagem de Sexto será objecto de análise, posteriormente, nos Capítulos 4 e 5, a 
propósito da falsa moralidade dos legisladores e da validade que as palavras indignadas da adúltera Larónia 
conseguem ter junto dos censores, respectivamente. 
694 cf. S. 11.162-166. 

Contudo, se o movimento de Sexto apenas parece sugerir o gosto do homem pela dança, o próprio 
Nero não se terá inibido de bailar ao ritmo das suas poesias, ou Átalo de, segundo Marcial, cantar e dançar 
lindamente, como aliás tudo o que faz (cf. 2.7). 

Segundo assegura Suetónio (cf. Cal. 54), também Calígula dançava durante noite e dia, mesmo em 
frente aos convidados. 
695 cf. S. 11.163-165. Sobre a prostituição em Roma e particularmente sobre a referência às bailarinas 
Gaditanas em Marcial e Juvenal veja-se, por exemplo, BLAZQUÉZ MARTINÉZ (2006) 10-14. 
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dos seus maridos, sem exibirem qualquer tipo de vergonha, como seria normal nos tempos 

passados, se tais espectáculos lhes fossem apenas contados: 

spectant hoc nuptae iuxta recubante marito, 

quod pudeat narrare aliquem praesentibus ipsis. 

inritamentum veneris languentis et acres 

divitis urticae; (S. 11.165-168) 

 

Designados de nugae ‘frivolidades’696, estes espectáculos captam a atenção das 

mulheres e despertam a urtica do rico, ou seja, provavelmente a mesma que terá atacado os 

netos de Marte, onde se inclui Graco, que contraíra matrimónio com um cornicen, e que se 

assumira no seu papel de esposa697. No entanto, o estímulo e o prazer despertado por estes 

divertimentos parecem ser maiores para a mulher do que para os próprios homens, pelo 

menos a avaliar pela peremptória afirmação de Juvenal e pelo próprio comportamento 

destes: 

                 …  maior tamen ista voluptas 

alterius sexus: magis ille extenditur, et mox 

auribus atque oculis concepta urina movetur. (S. 11.168-170) 

 

A retoma do termo urina, já utilizado na sátira 6 na descrição dos comportamentos 

lésbicos das mulheres durante as festas em Honra da Bona Dea e mais concretamente no 

ridículo de os homens pisarem a urina da sua esposa, quando de manhã se deslocam a casa 

dos amigos importantes698, confirma o prazer sexual sentido pelas mulheres diante destes 

divertimentos licenciosos. Além disso, volta a pôr-se em confronto o prazer obtido por 

estas com a ridicularização a que se submete o marido. Pois se outrora a presença das 

mulheres nestes espectáculos não era permitida e os homens teriam vergonha de falar neles 

na presença da esposa, agora esta não só está reclinada junto ao marido, como maior é o 

prazer sentido por ela.  

                                                        
696 cf. S. 11.171: non caput has nugas humilis domus. Depois de Juvenal ter descrito ao seu interlocutor, 
Pérsio, os divertimentos que animam os banquetes, ou seja, as canções e danças lascivas das jovens 
estrangeiras, assume não querer tais nugae na sua humilde casa.  
697 cf. S. 2.128. 
698 cf. S. 6.309-313. 
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Semelhante ao ambiente dos lupanares, diferencia-os, porém, a obscenidade das 

palavras pronunciadas nestes banquetes, as quais as próprias prostitutas se abstêm de usar 

quando se oferecem nuas aos seus clientes: 

                           … audiat ille 

testarum crepitus cum verbis, nudum olido stans 

fornice mancipium quibus abstinet, ille fruatur 

vocibus obscaenis omnique libidinis arte, 

qui Lacedaemonium pytismate lubricat orbem. 

namque ibi fortunae veniam damus. alea turpis, 

turpe et adulterium mediocribus.  (S. 11.171-177) 

 

Aludindo ao prazer que as palavras licenciosas provocam nos convivas assim como 

também ao leviano costume grego de provar o vinho e de o expelir de seguida sob as 

mesas de mármores verdes da Lacedemónia, as mais apreciadas entre os ricos, Juvenal 

atribui a responsabilidade de tais comportamentos à fortuna, como de resto muitas vezes o 

fizera noutras passagens. E assim se entende a razão pela qual o jogo (alea) e o adultério se 

tornam infames para os medíocres. Pois para além de um se tornar conveniente ao outro, 

ambos se convertem em fonte de prazer e leviandade e, por conseguinte, em motivo de 

indignação para o satírico, conforme sugere a repetição seguida (em fim e início de verso) 

do termo turpis, de resto um dos vocábulos bastante usado por Juvenal699. 

Como forma de apresentar uma alternativa a estes divertimentos, Juvenal propõe 

que se cantem, durante as refeições, o autor da Ilíada e os poemas de Virgílio:  

                 …haec eadem illi 

omnia cum faciant, hilares nitidique vocantur. 

nostra dabunt alios hodie convivia ludos : 

conditor iliados cantabitur atque Maronis 

altisoni dubiam facientia carmina palmam. (S. 11.177-181) 

 

Ironicamente, àquilo que Juvenal acabara de considerar turpis, todos os Romanos 

designam de hilares ‘divertido’ e nitidi ‘requintado’, o que atesta bem a indiferença dos 

Romanos pelos valores do mos maiorum, quando o que está em causa é a voluptas. E 

                                                        
699 Conforme atesta o Index Verborum Iuvenalis elaborado por KELLING e SUSKIN (1951) 130. 
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assim, não podendo Juvenal pactuar com tais comportamentos, sugere ao amigo outros 

ludi, dos quais está ausente a noção de espectáculo, enquanto exibição e divertimento de 

massas. Propõe-se assim o retorno a um tempo em que o canto e a dança ainda não 

estavam corrompidos pelas modas estrangeiras e o prazer era obtido apenas pela leitura de 

obras eloquentes.  

Contudo, a sua sugestão será certamente vã, pelo menos para o Romano, pois, com 

as guerras e a consequente expansão, Roma enriqueceu e os seus habitantes passaram a 

adquirir os hábitos folgados dos povos que foram dominando. E assim, para além de se 

assistir a uma crescente presença de cortesãs nos banquetes públicos ou nos banquetes 

particulares, tornara-se cada vez mais fácil usufruir de um tipo de divertimento a que 

outrora poucos recorriam, por força dos austeros costumes e da disciplina severa, mas 

também do próprio dinheiro despendido.  

E se alguns ainda parecem revelar pudor e ansiedade sempre que transpõem o 

umbral de um lupanar, conforme sugere apenas Marcial, será somente pela necessidade de 

esconderem os seus desejos pouco másculos700. Quanto ao dinheiro que era pago às 

cortesãs, também Marcial ridiculariza aquela que se orgulha de nunca prestar os seus 

serviços de graça, já que, segundo o poeta, é ela própria que paga sempre os serviços que 

deseja701, o que de facto denota uma grande mudança em termos de hábitos e atitudes na 

sociedade romana. Pois, afinal, aquilo que outrora seria uma excepção torna-se agora num 

hábito acessível a todos702, a que nem mesmo a imperatriz Messalina quis ficar alheia, 

conforme atesta Juvenal, com grande desprezo703. 

Segundo Juvenal, a imperatriz tinha alugado uma cela, num dos bairros mais 

corrompidos de Roma (em cuja porta figurava o seu nome profissional), sujeitando-se 

assim ao ambiente asfixiante do lupanar704. Além disso, a tristeza manifestada diante da 

                                                        
700 cf. 11.45. 
701 cf. 11.62. 
702 Nos lupanares era possível encontrar moças e moços, conforme atesta Marcial (cf. 11.45.2) e também 
Juvenal, quando dá conta de Névolo, um prostituto profissional, frequentar os lugares habituais das 
prostitutas (cf. S. 9.22-26). Segundo Marcial, as mulheres, além de ser habitual estarem sentadas à entrada da 
Suburra, frequentavam os espaços que rodeavam todos os espaços públicos e estavam em todos os lugares 
que eram oportunos (cf. 1.34).   
703 cf. S. 6.114-130. No seguimento da metodologia seguida por nós, também a passagem de Messalina será 
abordada mais detalhadamente no Capítulo 5, a propósito do aviltante comportamento das mulheres que se 
sujeitam aos actos mais infames apenas com o intuito de satisfazer o prazer sexual.   
704 A colocação do nome na porta era um hábito atestado por Marcial (cf. 11.45.1). 
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ordem do leno, para que as raparigas abandonem o quarto, evidencia a subordinação de 

Messalina a um dos tipos, social e moralmente, mais baixos de Roma705. 

Divertimento para uns e fonte de prazer para outros, Juvenal evidencia, sobretudo, 

o lado dissoluto da mulher que encontra outra forma de praticar adultério e assim abdicar 

do papel de mãe e esposa que lhe estava confiado, enquanto Marcial prefere destacar o 

ridículo que o desejo sexual das mulheres e dos próprios efeminados pode comportar. 

 

 

2.4. Os Banquetes: repastos convertidos em denunciadores espectáculos  

Ainda que os Spectacula públicos ocupassem grande parte do tempo dos Romanos 

e constituíssem a sua melhor forma de distracção, a verdade é que o simples acto de comer 

também se pudessem converter num espectáculo tão aprazível quanto aquele a que se 

assiste no anfiteatro ou no teatro. E se nem sempre o é para os que comungam de tão 

faustosos repastos, é-o, pelo menos, para o leitor.  

Longe vai o tempo em que a simples mistura de água com farinha (puls)706 era 

apreciada707 e tida como um alimento capaz de saciar os Romanos708, em que o azeite e o 

leite constituíam alimentos base da alimentação, em que as verduras e hortaliças faziam 

parte de uma dieta saudável, em que o figo, fruto mediterrâneo, era apreciado por diversos 

povos e a simplicidade e a rusticidade dos utensílios acompanhava as refeições.  

Contudo, segundo Juvenal, tudo isto terá sido anterior à admiração sentida pelos 

Gregos709: 

tales ergo cibi, qualis domus atque supellex. 

tunc rudis et Graias mirari nescius artes… (S. 11.99-100) 

 

Não obstante a reiterada crítica que o satírico sempre direciona particularmente 

contra os Gregos, a causa de tais mudanças deve-se, de facto, ao contacto com as 

civilizações estrangeiras, as quais afastaram os Romanos da sua antiga austeridade rural e 
                                                        
705 A mulher de condição livre apenas dá ao leno uma parte da quantia recebida. Porém, esta atitude não 
deixa de constituir um rebaixamento moral e social para a imperatriz e de a igualar às restantes prostitutas.  
706 O puls não só constituiu durante muito tempo um alimento essencial na mesa dos Romanos, como, 
segundo testemunham as comédias plautinas, identificava os Romanos junto dos Gregos, que designavam os 
primeiros de Pultiphagi (Pl. Mos. 828) ou de Pultiphagonides (Pl. Poen. 54). 
707 cf. S. 14.169-171.  
708 cf.13.8. 
709 Esta rudeza também existia quando o soldado romano exibia as representações de Marte no escudo e na 
lança no momento da vitória sobre o inimigo (cf. S. 11.101-107). 
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lhes incutiu novos gostos, paladares e exigências, não só a nível dos alimentos, mas 

também da própria ostentação que o acto de comer devia evidenciar. Assim, por força de 

novos hábitos, os próprios alimentos servidos deixaram de ser produzidos nos campos, até 

porque estes ficaram incultos, e passaram a ser levados da cidade para o campo710, não se 

tolera que o cozinheiro e os criados que servem à mesa não sejam importados711 ou que os 

recipientes onde se come, a mesa e os leitos onde os convivas se recostam, não sejam 

luxuosos.  

Além disso, se no passado os vegetais eram um alimento essencial na dieta dos 

Romanos primitivos, agora são uma raridade que sobrevive apenas na mesa do homem que 

os cultiva no seu campo, e do qual Juvenal parece ser um exemplo712, ou na alimentação 

dos Pitagóricos, dado serem vegetarianos713. Quanto ao far, pão feito com farinha e leite ou 

água que outrora servia de base de sustento às campanhas714 e mesmo às classes pobres 

urbanas. Agora, na época imperial, reduz-se ao pasto reservado unicamente aos animais715. 

E se este far era inicialmente servido num Toscus cratinus ‘prato etrusco’, ou seja, numa 

barata louça de barro, já que a prata apenas reluzia nas armas716, agora torna-se repugnante 

jantar numa vasilha de barro e é mesmo considerado uma afronta se se é obrigado a sentar-

se numa modesta, simples e campestre mesa sabina717. É que a comida se torna mesmo 

insípida se os pés das mesas não forem de marfim718. 

De facto, as mudanças são evidentes, ainda que nem sempre para melhor. Agora, 

nos banquetes, procuram-se os alimentos mais exóticos, mesmo que, muitas vezes, estes 

sejam o resultado de um processo de “putrefacção”, como seja a salmoura ou a 

fermentação719. E, contrariamente às refeições partilhadas como forma de convívio familiar 

e social, a época imperial demarca-se pelos opíparos banquetes, cujo ambiente, 

demasiadamente ostentoso, e até mesmo lascivo, se torna propício à voluptas e à 

degradação dos costumes.  

                                                        
710 cf. 3.47 e 10.37.  
711 Em relação aos criados, só se aceitavam aqueles que fossem capazes de competir com o mítico 
Ganimedes.  
712 cf. S. 11.60-75. 
713 cf. S. 3.229-230. 
714 cf. S. 11.108. 
715 cf. S. 5.9-11.  
716 cf. S. 11.109: argenti quod erat, solis fulgebat in armis. 
717 cf. S. 3.186-169. 
718 cf. S. 11.120-126. A mesma referência aos pés de marfim da mesa do rico é feita por Marcial (cf. 2.43).  
719 cf. 3.77. 
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Assim sendo, mudam-se os tempos, alteram-se as necessidades e novas vantagens 

se conseguem tirar de alguns alimentos e hábitos alimentares, nomeadamente ao nível da 

jocosa apresentação do modo de vida e de ser de alguns Romanos.  

Quanto a Marcial, através dos poemas reunidos nos Livros 13 e 14, respectivamente 

designados de Xenia e Apophoreta, o leitor tem a oportunidade de conhecer os alimentos 

que habitualmente perfilam pelas mesas dos Romanos, e, por conseguinte, os hábitos 

alimentares deste povo (o que comiam e bebiam, qual a origem dos alimentos e o valor que 

lhes era atribuído) assim como as próprias modas, costumes e vícios que esses hábitos r. 

Contudo, é sobretudo ao longo dos restantes livros que a metafórica linguagem 

gastronómica assume um papel preponderante na denúncia de algumas figuras da 

sociedade: o Romano proclama a sua condição de macho, mas denuncia-o o apreço que 

tem pelos figos de Quios, ou seja, pela passividade sexual720; é de cerimónia o jantar em 

que participa o convidado Santra, mas grotesca é a forma como come, como rouba comida 

e como põe à venda tudo o que conseguira levar para casa721; o cliente janta na companhia 

do seu senhor, como forma de receber pelos serviços prestados, mas, na verdade, janta 

sozinho, já que nada do que é servido ao patrono lhe é servido a ele722. 

Segundo Juvenal,  os filósofos estóicos fazem uma dieta saudável e austera, mas 

têm uma conduta de vida cheia de exageros723; alguns generais exibem o seu impetuoso 

espírito bélico, mas não dispensam estender, no rosto, uma compressa delgada de pão 

amassada com leite burra, com os dedos, para que a sua pele esteja sempre cuidada724; 

coloca-se o imperador Domiciano ao nível de um deus, mas comporta-se como um glutão 

esbanjador, que exige o fabrico de um prato suficientemente grande para o tamanho de um 

rodovalho que lhe foi oferecido, e que ordena aos ministros que deliberem sobre a melhor 

forma de cozinhar esta iguaria725; a mulher manifesta sinais de enjoo e é mesmo capaz de 

vomitar em cima do cônjuge, se este lhe pede que embarque com ele em alguma viagem 

marítima, mas logo o seu estômago é capaz de enfrentar todas as circunstâncias 

                                                        
720 cf. 12.33. 
721 cf. 7.20. 
722 cf. 3.60. 
723 cf. S. 2.11-13. Assim serão os falsos moralistas, que, embora de aspecto peludo são denunciados pelo 
diagnóstico médico.  
724 cf. S. 2.99-109. Assim é o general Otão.  
725 cf. S. 4.67-71.  
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desfavoráveis e de receber todo o tipo de alimentos quando se encontra no meio dos 

marinheiros. E neste caso tem estômago para tudo726.  

Autênticos espectáculos gastronómicos, pelas iguarias que exibem e pela forma 

como as exibem, mas também pela recepção que é feita aos convivas e pelas diversões que 

são oferecidas, os banquetes são os principais responsáveis pela humilhação de uns e pela 

ruína de outros, pelo crescente hiato social entre pobres e ricos, e pelo enfraquecimento 

económico e moral de cada um em particular e de Roma em geral.  

A comida, o gosto exagerado por esta e a forma como os Romanos se comportam à 

mesa, capazes de acentuar o hiato social na relação entre patrono-cliente, tornam-se num 

elemento essencial na representação do modus vivendi dos Romanos e convertem-se, em 

Marcial e Juvenal, numa excelente forma denunciadora dos vícios que assolam a 

sociedade, nomeadamente  da gula e do luxo à mesa727, da conduta sexual e moral de 

algumas figuras em concreto, particularmente os efeminados e as mulheres adúlteras, 

assim como também do afrouxamento de alguns valores, como a amicitia. Acrescem ainda 

a estas denúncias a solitária glutonaria, capaz de conduzir o Romano à ruína económica e à 

degradação física e a moda de jantar sempre fora de casa, assim como a exibição de 

riquezas que isso proporciona. São, porém, estas duas realidades complementares, na 

medida em que é por causa da renúncia de uns em comerem um escasso jantar em casa que 

outros exibem a sua glutonaria avarenta728. 

 

 

2.4.1. Solitária glutonaria  

Em Marcial, a abordagem da realidade gastronómica é quase sempre indissociável 

da crítica ao hiato social entre pobres e ricos, patronos e clientes. E será precisamente nesta 

realidade que se insere a própria figura do glutão que é capaz de devorar sozinho aquilo 

que seria suficiente para alimentar uma turba de convivas. É o caso, por exemplo, de 

                                                        
726 cf. S. 6.100-101: quae moechum sequitur, stomacho valet. illa maritum / convomit … 
727 Na perspectiva de Juvenal, também as influências nefastas dos estrangeiros fazem-se sentir no luxo 
desmedido das refeições e ao gosto pelos pratos exóticos luxuosos e extravagantes.  
728 No sentido de não nos tornarmos repetitivos e de não causarmos a dispersão no trabalho, optámos por 
traçar um quadro geral da realidade dos banquetes, cingindo-nos apenas a dois aspectos: à crítica que é feita à 
figura do glutão avarento que provoca a sua própria degradação física e económica - e que é explorada por 
ambos os autores -; e à crítica que, particularmente, Marcial faz à moda de jantar sempre fora de casa e, 
obviamente, às realidades que lhe estão associadas. Quanto a outras referências intrinsecamente inerentes à 
realidade dos banquetes, nomeadamente as que dizem respeito à conduta moral dos efeminados e das 
mulheres, assim como à degradação de valores como a amicitia serão retomadas nos capítulos seguintes. 
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Ceciliano que devora cogumelos, enquanto a turba de convivas olha para ele, sem nada ter 

para comer. Esta figura assemelha-se ao glutão apresentado por Juvenal, que é capaz de 

vorare ‘devorar’ o melhor que a terra e o mar lhe dão, enquanto os seus clientes são 

obrigados a abandonar o vestíbulo, a renunciarem aos seus desejos e a serem obrigados a 

comprar os caules ‘caules das couves’ e o próprio fogo para as cozer.  

Para além de estes glutões terem em comum a glutonaria avarenta, também o efeito 

que a comida lhes provoca e, por conseguinte, o fim que têm é semelhante:  

optima silvarum interea pelagique vorabit 

rex horum, vacuisque toris tantum ipse iacebit.  

nam de tot pulchris et latis orbibus et tam 

antiquis una comedunt patrimonia mensa. (S. 1.135-138) 

 

Dic mihi, furor est? turba spectante vocata 

         solus boletos, Caeciliane, voras. 

quid dignum tanto tibi ventre gulaque precabor? 

    boletum qualem Claudius edit, edas. (1.20.2) 

 

Seja porque devoraram tudo o que o mar e a terra é capaz de oferecer, conforme 

sugere Juvenal729 ou apenas um único cogumelo igual ao do imperador Cláudio, como 

afirmara Marcial, o castigo resulta igualmente da avareza manifestada pelos glutões: quer 

para com todos aqueles (rex horum) que foram obrigados a afastar-se, quer para com a 

turba que olha especada para a glutonaria de Ceciliano. Assim sendo, o alimento ingerido 

torna-se num (des)prazer para o glutão, na medida em que o conduz a uma morte solitária, 

que, no caso de Juvenal, não será apenas física, mas também patrimonial. Pois o glutão não 

só jaz sobre um leito vazio de alimentos e de convivas, como acabara de comer todo o seu 

património. Quanto a Ceciliano, morrerá precisamente com o alimento que mais aprecia: 

cogumelos. Porém, não será com um cogumento qualquer, já que só um poderá ser digno 

da sua gula: um cogumelo igual ao que ingeriu Cláudio, ou seja, envenenado730.  

                                                        
729 Na sátira 5, a propósito de Virrão, Juvenal voltará a fazer referência ao depauperamento que a gula 
provocará nos mares (cf. S. 5.94: et iam defecit nostrum mare, dum gula saevit.). 
730 Também Juvenal insinuara na sátira 5, durante o jantar que Virrão oferece aos seus clientes, que, apesar de 
serem servidos cogumelos duvidosos (fungi) aos convivas, é ao dominus que é servido um boletus, ou seja, 
um cogumelo igual ao que comeu Cláudio: envenenado (cf. S. 5.146-148). E desta forma, ainda que o cliente 
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O glutão sofre o castigo por ter descurado a presença do conviva, ou seja, por ter 

devorado (vorare) os alimentos que seriam suficientes para alimentar uma turba de 

convidados, mas também por ter comido o seu próprio património731. Pois, o preço a pagar 

pelos alimentos ingeridos terá, com certeza, provocado a sua ruína finaceira.  

Segundo Juvenal, o paladar é a única razão de viver732, sendo precisamente o mais 

caro que maior agrado provoca ao Romano. O mais miserável de todos é precisamente o 

que come melhor e mais refinadamente, por isso, é fácil vê-lo derrubar-se aos poucos como 

os velhos edifícios, cujas paredes se rasgam e se gretam733, ver diminuir as suas 

economias, enquanto aumenta a sua gula734, ou assistir ao naufrágio de todo o dinheiro e 

património dentro do seu próprio ventre, já que este é capaz de engolir rendimentos, prata 

maciça, campos e rebanhos735. A estes, Juvenal aconselha-os a gravarem no seu coração o 

preceito gnw'qi seautovn ’conhece-te a ti mesmo’736, no sentido de conhecerem melhor as 

suas disponibilidades financeiras e de, por conseguinte, evitarem o naufrágio dos seus bens 

no seu próprio ventre. A citação em grego parece-nos conter alguma ironia, sobretudo se 

tivermos em conta a crítica que Juvenal faz reiteradas vezes às nefastas influências dos 

estrangeiros, e particularmente dos Gregos sobre os valores romanos e a conduta individual 

destes últimos. Assim sendo, no seguimento da mesma ironia que provavelmente assistirá à 

citação grega, a expressão poderá não significar apenas ‘Conhece-te a ti mesmo’, mas 

também, acrescentaríamos nós, ‘não te esqueças que esse conhecimento de ti próprio 

deverá implicar um afastamento dos Gregos!”. 

Não obstante esta expressão ser um topos comum na obra de outros autores latinos, 

a verdade é que a utilização de uma sentença tão profunda numa língua que pertence a um 

povo tão criticado por Juvenal e a sua aplicação ao acto trivial de comer resulta, em nosso 

entender, numa jocosidade bastante mais humorística e, sobretudo, irónica. 

 

                                                                                                                                                                        
tenha sido humilhado (e até tenha merecido tal humilhação), a verdade é que o patrono sofrerá o castigo 
causado pelo seu exibicionismo e glutonaria.  
731 Nos versos 94-95 da sátira 1, Juvenal já tinha evidenciado a glutonaria avarenta do senhor, capaz de 
comer sete pratos sozinhos, e a fome humilhante dos clientes que colocam uma pequena cesta à entrada do 
vestíbulo, na esperança de receberem a minguada sportula. Note-se o exagero da glutonaria deste avarento 
que come sete pratos, quando na famosa cena de Trimalquião são servidos apenas cinco. 
732 cf. S. 11.11: et quibus in solo vivendi causa palato est. 
733 cf. S. 11.12-13. 
734 cf. S. 11.38-39: …deficiente crumina / et crescente gula… A ironia é alcançada pela antítese entre os 
verbos deficere e crescere. 
735 cf. S. 11.38-41. 
736 cf. S. 11.27.  
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Também Marcial se refere a esta ingestão patrimonial, quando, a propósito de 

Máximo, exclama:  

o quanta est gula, centiens comesse! (5.70.5).  

 

O glutão terá gasto este dinheiro nas tasquinhas que abundavam junto aos 

balneários e termas. Sem sequer usufruir do prazer de se reclinar no leito, o acto de comer 

torna-se assim num gesto deambulatório, cada vez mais dissociado da ideia de partilha que 

tinha nos tempos idos. E de tal forma assim é que, segundo testemunha Juvenal, o glutão é 

capaz de devorar sozinho aquilo que seria suficiente para um convívio:  

              …quanta est gula quae tibi totos 

ponit apros, animal propter convivia natum!   (S. 1.140-141) 

 

Quer pela sua dimensão, quer até mesmo pelo facto de estar, algumas vezes, 

associado à força bélica de quem é capaz de o caçar, o javali foi tomado como um alimento 

apropriado aos banquetes, e por conseguinte, à partilha. Porém, o glutão devora-o 

inteiramente sozinho, mesmo quando o parece partilhar com os amigos - como acontece 

com Virrão, na cena descrita por Juvenal, na sátira 5 -, ou com cerca de sessenta 

convidados, como é o caso, por exemplo, de Mancino, apresentado por Marcial. E para 

estes que sujeitam os convidados ao simples acto de contemplação, ou seja, que jantam 

apenas com uma turba spectans, o castigo é o próprio alimento ingerido. Quanto ao 

patrono Virrão, apesar de ter uma grande iguaria à sua mesa, não a pôde comer dada a 

dureza da carne737. Mancino, embora o tenha conseguido comer, não se livra da ‘praga’ 

lançada por Marcial:  

ponatur tibi nullus aper post talia facta 

sed tu ponaris cui Charidemus apro (1.43.13-14) 

 

                                                        
737 cf. S. 5.114-116. Entre outros alimentos, é servido ao patrono Virrão o fígado de um enorme pato, frango 
assado, não menor do que um ganso, e um javali cozido, digno do ferro de Meléagro, que ironicamente ainda 
espuma, como se tivesse acabado de ser caçado e pudesse ainda estar meio cru. E assim Virrão, apesar de ter 
à sua frente uma grande iguaria, não a poderá comer.  

Este trabalho sobre as possíveis leituras que podem ser feitas sobre o pormenor do javali que ainda 
espuma, assim como da própria simbologia que assiste a cada alimento que desfila na ceia oferecida por 
Virrão ao cliente Trébio já foi feito por nós noutro momento (cf. BAPTISTA (2001) 51-88) e será retomado 
no Capítulo 6.  
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Ou seja, a de servir de alimento ao javali a que terá sido condenado o criminoso 

Caridemo738.  

Desta forma, aquilo que inicialmente se limitou a ser um mero espectáculo de 

contemplação para os convivas esfomeados converteu-se num divertimento interessante. 

Pois, afinal, embora estes continuassem sem poder comer nada, sempre poderiam agora 

aplaudir o castigo dado ao conviva avarento.  

 

No entanto, se nas situações apresentadas o castigo apenas é sugerido, noutras, 

porém, o glutão não consegue esconder o inchaço que a comida lhe provocou, conforme 

atesta Juvenal: 

poena tamen praesens, cum tu deponis amictus 

turgidus et crudum pavonem in balnea portas. 

hinc subitae mortes atque intestata senectus;   

et739 nova nec tristis per cunctas fabula cenas: 

ducitur iratis plaudendum funus amicis  (S. 1.142-146) 

 

Inchado pelo facto de ter ingerido, sozinho, uma iguaria de tamanho considerável, 

ou por o pavão ter sido mal cozinhado, o que não lhe permitiu fazer uma digestão correcta, 

este glutão sofre a chacota do seu aspecto inestético quando tira a roupa nos balneários, 

mas também a própria morte física e o aplauso dos amigos encolerizados com a sua 

avareza. Ou talvez só com o facto de o seu testamento não ter contemplado os serviços 

destes. E assim, não poderia estar mais completo o seu castigo.  

A gula, fonte de prazer, tem sempre a sua merecida punição, a quem nem mesmo 

Apício - proverbial gourmet do tempo de Augusto e Tibério, conhecido pelo seu famoso 

livro De re coquinaria -, conseguiu escapar. Pois também este, segundo Marcial, modelo 

de luxúria, depois de ter consagrado tanto dinheiro ao seu ventre, comeu o seu maior feito 

de glutonaria, ingerindo a sua bebida suprema: veneno740. 

                                                        
738 Sobre o jogo de palavras presente na interpretação dos versos citados veja-se o comentário de PIMENTEL 
(2000) I. 67, nª101.  
739 Embora a edição seguida por nós da Loeb, RAMSAY (1996 [1918]) 14, nª3, escreva it, optámos por 
seguir a edição Les Belles Lettres, LABRIOLLE P. e VILLENEUVE, F.  (1974[1921]) 11, por nos parecer 
mais adequada.  
740 cf. 2.89:  …quod luxuriaris, Apici. e 3.22. 
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Segundo Juvenal, o castigo também poderá recair sobre aqueles que, enfartados ou 

envenenados por causa do seu próprio prazer ou do prazer de outrem, são meras vítimas da 

sociedade individualista e sem escrúpulos em que vivem. É o caso, por exemplo, dos 

órfãos que se arriscam a ser envenenados pelas próprias mães, só para estas poderem ficar 

com a sua parte da herança741, ou dos pobres que morrem durante o sono com os barulhos e 

acidentes ocorridos durante a noite ou com a insípida comida que lhes arde no estômago742. 

Mesmo assim, estes exemplos não chegam para atenuar o merecido castigo que a comida é 

capaz de dar. Pois os próprios clientes e convivas, quando comem um pão intragável, um 

camarãozito apropriado a uma ceia funerária, um azeite próprio para acender lareiras e 

bom para imunizar contra o veneno das serpentes, uma enguia engordada com excrementos 

dos esgotos ou quando apenas podem sentir o cheiro das verduras - como acontece no 

jantar oferecido por Virrão, descrito por Juvenal na sátira 5 -, apesar de serem vítimas do 

conviva, na verdade estão a ser castigados pelas exigências do seu próprio estômago. Pois 

deixaram-se humilhar e aniquilar completamente diante da soberba glutonaria do rico, que 

apenas se limitou a tirar proveito da sua gula desvairada. E diante desta comédia hilariante, 

Juvenal terá razão para perguntar: 

forsitan inpensae Virronem parcere credas. 

hoc agit ut doleas; nam quae comoedia, mimus 

quis melhor plorante gula? (S. 5.156-158) 

 

De facto, todos os que não se contentam com a escassez e simplicidade de uma 

refeição caseira e, por isso, procuram repastos fartos em casa alheia, merecem a 

humilhação e a escravização por parte do rico. E assim, a actuação dos convivas nos 

espectáculos dos banquetes torna-se num espectáculo tão divertido, mas também tão 

aviltante, quanto a representação dos nobres nos palcos como actores de mimos.  

Marcial, mais sensível à condição de cliente, provavelmente por força da sua 

própria situação social, não será tão sarcástico em relação ao aviltamento que os banquetes 

provocam aos convivas. No entanto, reconhece que só aquele que não desejar jantar fora de 

casa e que se contentar com uma refeiçãozinha escassa caseira poderá ser inteiramente 

                                                        
741 cf. S. 6.629-633. 
742 cf. S. 3.232-234: … set ipsum / languorem peperit cibus imperfectus et haerens / ardenti stomacho… 
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livre743. Pois só assim deixará de estar sujeito à humilhação dos ricos e demonstrar a sua 

condição de homem livre: 

 …si vir es, ecce, nega. (2.69.8) 

 

 

2.4.2. Marcial: A moda de nunca jantar em casa e o exibicionismo social 

Fonte de prazer, mas também de castigo, para quem elege a gula como uma 

divindade a adorar, o prazer da comida ainda pode tornar-se numa fonte de sofrimento para 

aqueles que tudo fazem e argumentam para poderem jantar em casa alheia744, ou para os 

que, depois de terem conseguido tal convite, saem esfomeados. E isto porque ou não há 

nada para comer, apesar do perfume que os envolve e da exuberância do espaço, ou porque 

vêem passar a comida sem lhe poder tocar. Entre estes estão muitas vezes os clientes que 

tentam assim receber a sua sportula745.  

Outros há, porém, mais descarados, que têm mais sorte e que conseguem levar para 

casa quase tudo o que lhes é servido, no seu próprio guardanapo746, ou confiando tal a 

tarefa aos seus escravos747. E mesmo quando ninguém leva guardanapos, já para prevenir 

possíveis furtos, eis que o convidado encontra sempre uma alternativa eficaz. É o caso, por 

exemplo, de Hermógenes, um hábil ladrão de guardanapos:  

cretatam praetor cum vellet mittere mappam, 

    praetori mappam surpuit Hermogenes. (12. 28 (29) 9-10) 

 

Depois de vinte versos de explicação sobre tudo o que é possível servir de 

guardanapo a este mapparum fur ‘ladrão de guardanapos’, onde se refere o próprio receio 

manifestado pelos marinheiros em relação às velas dos seus barcos, ou dos próprios 

                                                        
743 cf. 2.53.3: liber eris, cenare foris si, Maxime, nolis,… O conselho é dado a Máximo, que proclamava o 
desejo de ser livre, embora, segundo sugere Marcial, estivesse a mentir, dado não ser capaz de abdicar de 
alguns comportamentos e desejos.  
744 Veja-se o exemplo do parasita Sélio que tudo tenta para conseguir um convite para jantar (cf. 2.14). Há 
mesmo quem finja febres e doenças com o intuito de cair nas boas graças de algum senhor que lhe dê de 
comer e beber (cf. 2.40). 
745 Depois de Nero ter instituído a quantia de cem quadrantes como forma de pagamento da sportula ao 
cliente, como substituição de um convite para comer, Domiciano tentou, sem êxito, restabelecer o antigo 
costume do convite real para comer (cf. 1.49). No entanto, se a quantia já não era insuficiente para as 
necessidades do cliente, o convite poderia implicar mesmo ficar sem comer.  
746 cf. 2.37. 
747 cf. 3.23. 
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sacerdotes do culto de Ísis, por causa das túnicas que trazem vestidas748, a figura de 

Hermógenes eleva a necessidade de jantar fora de casa à máxima ridicularização. Pois 

afinal, será graças a este gesto de conseguir levar para casa tudo o que não conseguiu 

comer no banquete oferecido que lhe garantirá a possibilidade de jantar no dia seguinte, 

caso um novo convite não surja.  

No entanto, há ainda quem tire maiores proveitos deste hábito, como faz Santra, 

que, depois de conseguir um convite para jantar, à custa de muito esforço, e de comer o 

mais que pode, ainda traz no guardanapo tudo o que consegue, para depois pôr à venda os 

despojos conseguidos749.  

De facto, a refeição deixara de ser um momento de partilha social e familiar para 

passar a ser um ponto de encontro entre desconhecidos que, embora jantem juntos, comem 

sozinhos, conforme confessa Marcial750. Ou melhor, quando muito, alimenta-se apenas o 

senhor da casa, já que, apesar de existirem cerca de trezentas mesas, nada comem os 

clientes. O hábito de não se pôr comida ao alcance dos convidados faz com que o jantar 

seja volante751. Porém, mesmo quando os alimentos chegam a pousar sobre a mesa, tudo se 

faz para que o conviva perca o apetite, fazendo-se acreditar que os alimentos servidos estão 

crus752, ou são de natureza duvidosa753. Outras vezes, depois de o conviva ter conseguido 

suportar, a custo, a temperatura excessiva de um pastel que lhe queima as mãos, não o 

pode comer, mesmo depois de frio, dada a sua natureza pouco ou nada apetecível:  

illa quidem tepuit digitosque admittere visa est, 

    sed nemo potuit tangere: merda fuit. (3.17.5-6) 

 

Para além da escolha do termo merda sintetizar bem toda a humilhação a que o cliente é 

sujeito, ainda atesta a impossibilidade de este poder comer seja o que for. Até porque 

mesmo que ousasse comer aquilo que tem à frente, com certeza que isso lhe provocaria a 

                                                        
748 As reticências presentes no primeiro verso do epigrama abrem desde logo a dúvida sobre o tipo de 
guardanapos que é roubado por Hermógenes.  
749 cf. 7.20.20-22. 
750 cf. 11.35. 
751 cf. 7.48.  
752 cf. 3.13. Neste caso, para que o argumento pareça mais autêntico, chega-se mesmo a acusar o cozinheiro e 
a sová-lo (cf. por ex. 3.94 e 8.23. 
753 Marcial recusa o vinho oferecido por Pápilo (cf. 4.69), assim como os petiscos de Pôncia (cf. 6.75), 
insinuando que tais ofertas poderiam estar envenenadas.   
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inflamação do seu estômago, e, por conseguinte, o sujeitaria a queimaduras muito mais 

dolorosas e humilhantes754.   

Mesmo assim, tudo se faz para se conseguir um convite para jantar, e tudo se 

suporta, incluindo mesmo a figura grotesca de Zoilo, pormenorizadamente apresentada por 

Marcial.  

Zoilo é, sem dúvida, a figura mais grotesca e aquela em que os exageros são 

efectivamente levados ao extremo da caricatura. E ainda que não importe explorar a 

espectacularidade das suas aparições na obra de Marcial, tema de resto já explorado por 

vários estudiosos, a figura de Zoilo interessa na medida em que é capaz de ridicularizar a 

humilhação e as insolências a que o Romano se consegue sujeitar, só para jantar fora de 

casa. Segundo Marcial, seria mais suportável e limpo jantar entre as prostitutas, por trás 

das muralhas ou até mesmo beber do vaso esmoucado de uma meretriz do que partilhar da 

refeição de Zoilo755. Além disso, esta figura pode ser colocada em paralelo com a do 

conviva Santra, atrás referido, pela forma grotesca e quase repelente como são 

apresentados por Marcial: Santra é um glutão avaro, completamente desavergonhado, que 

se comporta de uma forma quase animalesca, numa tentativa de comer o mais que pode e 

de levar para casa todos os restos de comida e até mesmo de bebida. E, por isso, segundo 

Marcial: nihil est miserius neque gulosius Santra.756; Zoilo é um rico excêntrico 

igualmente impudico que não se inibe de ter à mesa os actos mais estranhos e íntimos, 

manifestando um profundo desrespeito pelos convivas757.  

As figuras de Zoilo e Santra levam ao exagero máximo o ridículo a que a gula e o 

exibicionismo social são capazes de conduzir o homem. E, contrariamente a outros 

epigramas em que o leitor partilha e compreende o sofrimento do pobre que, a custo, tenta 

comer alguma coisa, em relação a Santra e a Zoilo o leitor sente desprezo e até algum 

repúdio. E assim sendo, se algum hiato social existia entre estas duas figuras, este acaba 

por desaparecer por força da falta de vergonha e pudor, manifestado por ambos de uma 

forma igualmente indecorosa. Pois torna-se tão humilhante o exibicionismo de Zoilo, 
                                                        
754 O ardor do estômago provocado por alimentos é uma realidade também comum a Juvenal. Pois afinal, 
trata-se de um castigo merecido para quem não é capaz de controlar a gula, mas também de quem não abdica 
da vida em Roma, por mais inconvenientes que esta lhe traga (cf. S. 3.232-234). 
755 cf. 3.82.1-4. 
756 cf. 7.20.1. 
757 O remate final do epigrama, onde Marcial conclui que não vale a pena ponderar a hipótese de o ameaçar 
de irrumatio, uma vez que ele fellat (cf. 3.82.32-33: hos malchionis patimur improbi fastus, / nec vindicari, 
Rufe, possumus: fellat.), amplifica a devassidão desta figura que se estende muito para além da glutonaria e 
do desrespeito pelos seus convivas. 
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quanto a gulodice de Santra. E assim se nota alguma afinidade entre estas figuras e as que 

Juvenal explorou na sátira 5: também Virrão exibiu o seu luxo e as suas extravagâncias, 

enquanto o cliente Trébio se deixou dominar pela gula ao ponto de tornar a sua resignação 

ridícula e fonte de divertimento.   

 

Satisfeitas as necessidades alimentares apenas com o excesso de comida, os novos 

gostos e hábitos exigem também, conforme já referimos, a exuberância dos espaços e dos 

próprios recipientes, ainda que a refeição servida seja mínguada e o vinho demasiadamente 

novo758. E assim sendo, não será difícil encontrar em Roma mansões luxuosas com belos 

jardins e muitas colunas, embora sem um lugar digno para comer e dormir759, o que se 

compreende, pois pretende-se que os convidados fiquem extasiados com a exuberância de 

tanta riqueza ou até mesmo com o próprio odor do perfume com que são presenteados760, e 

assim se sintam satisfeitos, ainda que saiam de lá esfomeados. Muitas vezes, tão 

esfomeados como o próprio dono da casa que igualmente terá de procurar jantar em casa 

alheia.  

Também Marcial se insere entre os que procuram comida em casa alheia e os que 

convidam os amigos para jantar em sua casa. Contudo, a avaliar pelo facto de reclamar 

com Nasica por este apenas o convidar para jantar quando sabe que ele tem convidados761, 

e de declarar ao seu amigo Torânio que jantar em sua casa (de Marcial) será esurire ‘passar 

fome’762, é evidente que o poeta prefere comer em casa alheia. Contudo, a ter de comer em 

casa, vale-lhe pelo menos o facto de não ter o amigo (e o próprio Marcial, também ele 

conviva, noutras ocasiões) de ocultar a humilhação que passa em casa do rico, nem de 

suportar as desculpas deste para justificar as desigualdades dos alimentos servidos, nem de 

suportar as enfadonhas recitações. Pois ainda que falte neste jantar qualquer espectáculo 

mais apelativo aos sentidos, como são as danças lascivas das raparigas de Gades, o amigo, 

                                                        
758 cf. 8.6. Marcial coloca a antiguidade bélica dos recipientes, metaforicamente representada na figura de 
Príamo, em contraste com o vinho servido, demasiadamente novo, no sentido de mostrar que, nem o vinho é 
merecedor de tais taças, nem aquele que agora bebe por elas. Juvenal é ainda mais crítico em relação aos 
recipientes usados pelos ricos, recordando que, outrora, a prata que existia resplandecia unicamente nas 
armas (cf. S. 11.109).  
759 cf. 12.50. 
760 cf. 3.12. 
761 cf. 2.79. 
762 cf.5.78.2. 
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Torânio, terá ao seu lado uma vizinha, que, provavelmente, será suficiente para o(s) 

satisfazer763. 

À semelhança do que fez Juvenal, na sátira 11, que oferecera ao seu amigo Pérsico 

uma refeição caseira, assente na simplicidade e, sobretudo, na partilha e no convívio, 

também Marcial oferece uma alternativa às humilhantes refeições a que se sujeitam muitos 

convivas. Ainda que a solução da vizinha comporte, de facto, uma malícia e lascívia 

semelhantes às que seriam alcançadas pelas raparigas de Gades e, por conseguinte, mais 

conveniente, a Marcial764.  

Os alimentos ali servidos são cultivados na sua propriedade e não trazidos da 

cidade para o campo, como muitos fazem765 ou importados de países exóticos. E os 

recipientes usados são de barro tosco e simples, contrariamente aos recipientes dos ricos 

que são magníficas peças com encrustações em ouro. Contudo, são mais limpos e dignos 

do que os dos ricos, já que a utilização que estes dão a tais recipientes é por vezes dúbia. 

Pois, mesmo quando o rico bebe por um simples vaso de vidro, logo alivia o peso do 

ventre num vaso de ouro, para que assim a exuberância da sua riqueza continue a ser 

admirada, mesmo quando diante de uma descarga intestinal766.  

Assim sendo, e apesar de Marcial continuar a preferir um jantar mais abundante em 

casa alheia, a verdade é que, diante da imagem pouco limpa e saudável dos recipientes dos 

ricos ou dos enfados que este oferece ao seu conviva, o leitor fica com a certeza de que um 

jantar comido em casa (domicenium), como o designa Marcial, se torna mais saudável e 

bastante mais digno. O que significa que Marcial e Juvenal, apesar de parecerem afastados 

em termos do local preferido para jantar, se aproximam na crítica aos jantares e gostos dos 

ricos.  

De facto, viver em Roma, alheio às modas e gostos que dominam todos e tudo, não 

parece ser tarefa fácil, até porque, segundo Juvenal, em Roma tudo custa muito dinheiro, já 

que ‘Uma miserável hospedagem é cara, caro é o estômago dos escravos e cara é uma 

refeiçãozita frugal’: 
                                                        
763 cf. 5.78.31-32: haec est cenula. Claudiam sequeris. / quam nobis cupis esse tu priorem?  
764 Este extenso epigrama com 32 versos, no qual Marcial convida o seu amigo Torânio a jantar consigo, 
evidencia muitas semelhanças com a descrição do jantar oferecido por Juvenal ao amigo Pérsico, já que 
ambos fazem a apologia de uma refeição simples, na qual os alimentos são cultivados no próprio quintal e 
onde não há divertimentos licenciosos. No entanto, enquanto Juvenal aconselha a leitura de Homero e 
Virgílio, como forma de entretenimento e de momento de partilha da cena, Marcial sugere uma diversão, 
quanto a nós, mais apropriada à natureza lasciva dos seus epigramas. 
765 cf. 3.47 e 5.78. 
766 cf. 1.37. 
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      … magno hospitium miserabile, magno  

servorum ventres, et frugi cenula magno (S. 3.166-167)  

 

Ainda que a repetição do adjectivo magnus (no início, meio e fim de frase e em 

final de verso) pretenda enfatizar o elevado preço de tudo em Roma, o que de facto se 

verifica não é tanto uma mudança propriamente em termos de preços, mas antes de 

necessidades e de hábitos: quer a nível dos próprios escravos que se igualaram no gosto 

pelo luxo e pela comida aos seus senhores; quer daquilo que agora se pode considerar uma 

“refeiçãozita”, sobretudo quando, ‘é vergonhoso comer em pratos de barro’: fictilibus 

cenare pudet767. 

Diante de tais mudanças, pouco ou nenhum conselho se poderá dar a quem 

instituíra a gula como principal guia. Sobretudo, quando, mais uma vez, os filhos recebem 

este ensinamento dos seus próprios pais:  

nec melius de se cuiquam sperare propinquo 

concedet iuvenis, qui radere tubera terrae, 

boletum condire et eodem iure natantis 

mergere ficedulas didicit nebulone parente 

et cana monstrante gula; cum septimus annus 

transierit puerum, nondum omni dente renato,  

barbatos licet admoveas mille inde magistros, 

hinc totidem, cupiet lauto cenare paratu 

semper et a magna non degenerare culina. (S. 14.6-14) 

 

Iniciada a sátira com a declaração de que os pais ensinam aos filhos muitas coisas 

indignas (ou melhor, dignas de uma fama sinistra), na qual se inclui desde logo o 

ensinamento da alea damnosa768, segue-se de imediato a aprendizagem de outros 

comportamentos dos quais não se poderão esperar melhores resultados: a gula e a arte de 

preparar e condimentar determinados alimentos como por exemplo o boletus, o que, a 

avaliar pela alusão que o termo pode fazer ao cogumelo envenenado que matara o 

imperador Cláudio, poderá significar, desde logo, a hábil manha de aprender a usar os 

                                                        
767 cf. S. 3.168.  
768 cf. S. 14.4-5.  
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alimentos como forma de alcançar outros objectivos769. No entanto, a natureza ridícula de 

tal educação exibe-se ainda na assimilação precoce de tais ensinamentos paternos. Pois 

afinal a criança de apenas sete anos, embora ainda não tenha perdido todos os dentes de 

leitr, já deseja comer em espaços ornamentados e não despreza a grande cozinha.  

 

Assim não admira que um dia estes jovens venham a sujeitar-se a humilhantes e 

insultuosas refeições, como os convidados da ceia oferecida por Virrão, cuja frugalidade 

do ventre770 os fez aceitarem tamanhas humilhações e se tornem imunes ao exibicionismo 

avarento dos ricos, ao ponto de, como sugere Marcial, perderem a sua própria liberdade.  

 

 

2.4.3. Duvidosos gostos e exigências 

Nem sempre o gosto pela comida é apenas indicativo da glutonaria ou do 

exibicionismo social. Certos gostos e exigências gastronómicas permitem também 

denunciar outros vícios ou falta de valores. 

 

Em Marcial… 

O epigramista centra a crítica no hiato social entre clientes e patronos, ricos e 

pobres, mas também aproveita para caricaturar grotescamente algumas figuras como: o 

beberrão (figura muito reiterada na sua obra); os parasitas, que tudo fazem para 

conseguirem um convite para jantarem; os fanfarrões, que se gabam de nunca comerem em 

casa771 ou de serem obrigados a aceitar os convites; os ladrões de alimentos, que tudo 

levam no quardanapo; os taberneiros aldrabões, que não vendem vinho puro772 e, 

obviamente, os glutões avarentos. Além disso, a linguagem gastronómica, pela conotação 

sexual que é capaz de comportar, também permite, particularmente a Marcial, denunciar a 

efeminação dos homens e o desejo sexual das mulheres. Os termos venter, convivia, bem 

como esurire e vorare, entre outros, são muitas vezes tratados numa pespectiva erótica, 

como forma de denunciar os gostos pouco dignificantes de alguns que preferem, por 
                                                        
769 Se tivermos em conta que este mesmo termo, boletus, também foi usado para sugerir o castigo do glutão, 
então torna-se irónico este ensinamento dado pelos pais. Pois poderá ser entendido como uma espécie de 
anúncio do futuro castigo que os seus actos de glutonaria sofrerão.  
770 cf. S. 5.6: ventre nihil novi frugalius; … 
771 Por exemplo, Filão jura que nunca ceia em casa, o que, de facto, não deixa de ser verdade, porque non 
cenat, quotiens nemo vocavit eum. (cf. 5.47.2). 
772 cf. 1.56. 
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exemplo, alimentar abundantemente outras partes do corpo, em vez do ventre773. E assim 

não admira que, por força da glutonaria sexual, sofram castigos idênticos aos dos avarentos 

glutões, como seja, por exemplo, a enfermidade da língua, o relaxamento do ventre ou a 

presença de hemorróides.  

E aos gostos duvidosos dos Romanos e particularmente ao desejo de saciar “outras 

fomes”, que não as da mesa, estão também muitas vezes associados determinados espaços 

públicos, como os banhos e as termas, aos quais poderíamos aliar a máxima “mens insana 

in corpore sano”. Importantes por motivos de saúde e de limpeza, cada vez mais os 

banhos, em Roma, se tornaram fonte de prazer e de convívio social, mas também de 

decadência moral. Crescente o número de banhos públicos, abertos a todos, e o de termas, 

destinados sobretudo aos cidadãos ricos e poderosos, as leis severas de alguns Imperadores 

não conseguiram, no entanto, impedir que homens e mulheres, novos e velhos, senhores e 

escravos se banhassem juntos774, o que fez destes locais espaços propícios a um convite 

para jantar ou à escolha do conviva mais adequado775.  

No entanto, a acrescentar a todas estas potencialidades, que a realidade 

gastronómica evidencia na obra de Marcial, está também, como de resto já foi referido no 

capítulo anterior, o jogo de associações que o poeta faz entre o gosto dos convivas e os 

seus versos. Assim, à semelhança do banquete escasso, mas simples, que Marcial oferece a 

Torânio, também a sua poesia prima pela rusticidade dos alimentos. Contudo, se alguns 

não são capazes de apreciar aquilo que Marcial lhes serve, e que metaforicamente associa 

ao “lombo de um javali deLaurento”776, o poeta não se importa, pois é sinal que tal conviva 

não está à altura do seu repasto. O que se compreende, pois, afinal como é que este pode 

apreciar um alimento que é próprio para um banquete partilhado, se ele desconhece tal 

conceito de partilha? Ou se, pior anda, se habituou a devorar, sozinho, iguarias, inclusive 

javalis, sem sequer as degustar ou apreciar? Além disso, como pode o conviva (leitor) 

apreciar a essência da obra de Marcial, se para ele é mais importante a ornamentação dos 

recipientes e a ostentação de riquezas do que o conteúdo em si? De facto, diante de tais 

                                                        
773 cf. por ex. 2.51.  
774 cf. 7.35. 
775 cf. 1.23. 

Note-se que o tema dos banhos e das termas já foi abordado, neste capítulo, a propósito dos jogos de 
destreza que ali se praticavam e será retomada no Capítulo 5. Além disso, como não existem referências 
suficientes em Juvenal, para se poder fazer uma análise comparativa entre os autores, optámos por traçar 
apenas um quadro geral sem incidirmos particularmente na análise dos textos.  
776 cf. 9.48.5.  
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gostos e exigências, parece ser difícil degustar um alimento que se apresenta tão simples e 

desprovido de condimentos supérfluos. 

 

Em Juvenal… 

Segundo Juvenal, conforme já fora enunciado reiteradas vezes, aos ricos, o 

rodovalho ou a corça assada tornam-se insípidos e o próprio odor das rosas com que se 

perfumam parece infestado se as suas mesas espaçosas não forem suportadas por robustos 

pés de marfim ou por um prestigioso leopardo com os dentes bem abertos777. Além disso, 

os homens preferem a excentricidade dos pratos exóticos e dos divertimentos lascivos a 

uma comida salutar e a uma conversa tranquila. O que significa que, tal como em Marcial, 

os Romanos são denunciados e criticados pelos seus próprios gostos e exigências 

gastronómicas.  

Contudo, a abordagem de Juvenal é carregada de um tom bastante mais crítico. 

Pois, ao satírico, não importam tanto as situações ou as figuras triviais da sociedade, mas 

sobretudo a trivialidade a que se sujeitam as pessoas e classes sociais que têm 

responsabilidade sobre essa mesma sociedade. Por isso, acrescem aos exemplos de 

glutonaria já apresentados outros bastante mais vergonhosos, dado o estatuto social das 

figuras implicadas. Entre estes destaca-se Crispino, um egípcio adúltero e sacrílego, 

apresentado na sátira 4 como: monstrum nulla virtute redemptum / a vittis778, que terá gasto 

seis mil sestércios na compra de um peixe, um mullus ‘ruivo’, enorme para comer 

sozinho779. 

Depois de Juvenal ter questionando sarcasticamente o acto de Crispino, quando se 

refere ao preço das escamas compradas, conclui que teria sido mais barato comprar o 

pescador do que o próprio pescado, assim como os próprios campos nas províncias: 

hoc pretio squamae? potuit fortasse minoris 

piscator quam piscis emi: provincia tanti 

vendit agros, sed maiores Apulia vendit. (S. 4.25-26).  

 

Todavia, para que serviria o pescador na satisfação imediata da gula de Crispino? 

De nada! Pois, para os glutões, maior valor e admiração têm os alimentos e a satisfação do 

                                                        
777 cf. S. 11.12-131. 
778 cf. S. 4.2-3. 
779 cf. S. 4.15-17. 
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prazer do que o próprio ser humano780. E que o diga o próprio Caliodoro, um glutão de 

Marcial, que terá mesmo vendido o seu próprio escravo também para comprar um mullus. 

E por isso merece a repreensão indignada de Marcial: 

exclamare libet: ‘non est hic, improbe, non est 

    piscis, homo est; hominem, Calliodore, comes.’ (10.31.5-6) 

 

Para além de a referência ao preço dos alimentos, superior ao do pescador, ou à 

troca feita por Calidoro mostrar bem a diferença existente entre o valor dos escravos e da 

comida, o que de facto merece a reprovação de Marcial é a indiferença do glutão pelo ser 

humano, ao ponto de metaforicamente o comer. 

 

Incluída desde logo entre a enumeração dos variadíssimos vícios que abundam na 

época imperial e que estimularam a indignatio do satírico781, a figura do glutão que, 

arruinando o seu património, é capaz de devorar, sozinho, aquilo que seria suficiente para 

um banquete, evidencia a dessacralização da mesa enquanto lugar de partilha e de 

protecção divina e o desmoronamento económico dos Romanos em prol da gula e do 

exibicionismo gastronómico.  

Além disso, quando se acrescenta ao gosto pela comida e pelo requinte exagerado a 

decadência dos costumes religiosos e políticos, a situação torna-se ainda mais ridícula e 

crítica: é o caso do sacerdote que preside às cerimónias em honra da Bona Dea, 

caracterizado como um raro e memorável exemplo de glutonaria782 e do imperador 

Domiciano que, apresentando fortes similitudes com Crispino, se ostenta como um glutão 

esbanjador que exige a reunião imediata do conselho de ministros, no sentido de se 

deliberar sobre a melhor forma de se cozinhar um rodovalho gigante pescado no Adriático, 

que lhe fora oferecido783.  

                                                        
780 Depois de Juvenal ter anunciado, no verso 15, o preço do mullus, a referência ao pescado fica agora 
reduzida às simples escamas, de forma a tornar ainda mais ridícula a grande diferença entre a compra de 
Crispino e o eventual preço do pescador ou dos campos, que, na Apúlia, ainda são maiores do que noutra 
província qualquer.  
781 cf. S. 1.87-95. 
782 cf. S. 2.113-114: rarum ac memorabile magni / gutturis exemplum conducendusque magister. 
783 Crispino foi apresentado pela primeira vez, na sátira 1, como um homem vaidoso cujos trajes luxuosos 
não se adequam à posição que ocupa na hierarquia social (cf. S. 1.26-29), e volta a ser referido nesta sátira 4, 
como uma figura que se caracteriza pelos piores vícios. Crispino é um homem perverso, que vive unicamente 
para o prazer, um corrupto e um sacrílego que violara uma vestal que fora condenada a ser enterrada viva. A 
apresentação desta figura imediatamente antes de Domiciano é, segundo entendemos, um anúncio da figura 
do Imperador. Até porque também Crispino comprara um salmonete caríssimo, ou melhor umas escamas, 
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Encontrando a imagem do sacerdote e do Imperador de imediato afinidade pelo 

facto de Juvenal afirmar que o barqueiro destinara o rodovalho ao Sumo Pontífice, as 

similitudes estendem-se à imagem contrastante que projectam de si mesmos: o sacerdote, 

ainda que presida a uma cerimónia religiosa, de acordo com a sua condição, apresenta-se 

feminilmente vestido numa celebração supostamente apenas destinada às mulheres; quanto 

a Domiciano, embora possua um poder que o iguala aos deuses784, não passa de um 

excêntrico ridículo que se comporta como um glutão esbanjador. E que, pior ainda, é capaz 

de reduzir a sua actuação de chefe à deliberação sobre a melhor forma de se cozinhar um 

rodovalho, só para satisfazer o seu apetite. Para além de também consentir a adulação e a 

entrada na corte da ostentação de luxos e riquezas. 

Depois de uma breve alusão a Domiciano, pelo uso da expresssão sub iudice 

more785, onde se anuncia desde logo o degradado poder de Roma, a apresentação do 

Imperador é sugerida de uma forma mais evidente: 

qualis tunc epulas ipsum glutisse putamus 

induperatorem, cum tot sestertia, partem 

exiguam et modicae sumptam de margine cenae, 

purpureus magni ructarit scurra Palati, 

iam princeps equitum, magna qui voce solebat 

vendere municipes fracta de merce siluros? (S. 4.28-33) 

 

Embora identificado com um termo arcaico e épico (induperator), que, terá mais de 

obsoleto do que de elogioso, a oscilação entre nomes vulgares e elegantes (glutisse, 

purpureus, scurra, ructarit, principes...) contribui para a criação de uma imagem pouco 

nobilitante do Imperador e confere ao texto um tom épico-burlesco digno de uma 

personagem que, apesar de se considerar ao nível de um deus, se comporta como um 

insignificante Romano que tudo faz para matar a sua fome. Além disso, a colocação da 

forma verbal ructarit ‘vomitará’, no meio do verso, parece querer dar continuidade e 

intensificar o significado do vocábulo glutisse assim como abrir caminho para as palavras 
                                                                                                                                                                        
que, ao contrário do que se esperaria, não se destina a ser partilhado com ninguém, mas são unicamente para 
si.  
 Sobre o confronto entre a figura de Crispino e o Imperador Domiciano, assim como a análise que 
pode ser feita da actuação deste último, na sátira 4, veja-se o nosso trabalho, já citado anteriormente (cf. 
BAPTISTA (2001) 80-85). 
784 cf. S. 4.70-71: nihil est quod credere de se / non possit cum laudatur dis aequa potestas.  
785 cf. S. 4.12.  
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usadas pelo pescador, no momento em que oferece o enorme rodovalho ao Imperador, as 

quais conferem ao Imperador uma conotação ainda mais negativa: ‘Apressa-te a aliviar o 

teu estômago das cargas / e consome este rodovalho conservado para o teu reinado.’786. 

E depois de uma apresentação muito geral, que não identifica claramente a figura 

do Imperador, até porque se quererá, certamente, manter as afinidades entre Domiciano e 

Crispino, Juvenal faz uma pausa para, à boa maneira épica, fazer uma invocação a Calíope, 

dado que se irá contar um facto real:  

incipe, Calliope. licet et considere, non est 

cantandum, res vera agitur. narrate, puellae 

Pierides; prosit mihi vos dixisse puellas. (S. 4.34-36) 

 

Pretende-se com isto chamar a atenção do leitor para a necessidade de estabelecer a 

diferença entre a primeira e a segunda parte da sátira em que a segunda se distingue pela 

sua faceta real. Contudo, a unidade é logo estabelecida pela presença de um rodovalho que, 

caído no Templo de Vénus, se apresenta ao Pontífice Máximo para ser devorado 

unicamente por ele, tal como Crispino comprara um caríssimo peixe para o devorar 

sozinho787:  

destinat hoc monstrum cumbae linique magister 

pontifici summo. (S. 4.45-46) 

 

Assim sendo, logo o sintagma res vera acabam por ridicularizar ainda mais a 

actuação do Imperador, uma vez que conseguem garantir todas as afirmações que se 

fizerem a seu respeito. E para depreciar ainda mais a figura deste, Juvenal convida as 

Musas a sentarem-se com ele, quando, na verdade, os discursos e os recitais poéticos eram 

proferidos de pé.  

A primeira verdade acerca de Domiciano surge, desde logo, pela sua aproximação à 

figura de Nero, através da calvície788, e pela inclusão deste terceiro e último da dinastia 

imperador dos Flávios num mundo meio morto e escravo de Nero:  

                                                        
786 cf. S. 4.67-68.  
787 Também é possível unir as duas partes pela referência à sacerdotisa que Crispino fora acusado de violar, e 
que poderá ser a mesma que fora enterrada viva por ordem de Domiciano.  
788 Domiciano ficara ainda muito novo calvo (cf. Suet. Dom.18). Porém, a simples comparação parece-nos 
encerrar um sentido mais abrangente em termos de aspectos comuns na governação, e no próprio ridículo a 
que os seus comportamentos os sujeitam.  
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Cum iam semianimum laceraret Flavius orbem  

ultimus et calvo serviret Roma Neroni. (S. 4.37-38).  

 

O que provavelmente pretenderá sugerir o seu contributo para a continuação da 

decadência em que se vivia. 

Posteriormente, Domiciano será ainda identificado através do patronímico épico 

Atriden789, como se se quisesse, pela aproximação mitológica, evidenciar a posição de 

chefia e comando que a antonomásia traduz. No entanto, o efeito alcançado acaba por ser 

exactamente o contrário. Pois vejamos: se Juvenal tinha em mente apenas a figura dos 

Atridas, Agamémnon e Menelau, fihos de Atreu e netos de Tântalo, enquanto chefes 

mititares, Domiciano distingue-se destes na medida em que, quando convoca o conselho, 

todos acedem à sua ordem, mais numa atitude bajuladora do que propriamente pelo 

respeito esperado para um Imperator, ou seja, para um líder, como terão sido estes Atridas; 

Se o nome Atrides se refere ao próprio fundador da linhagem dos Atridas, Tântalo, filho de 

Pluto e Zeus, então tal alusão confere à imagem de Domiciano e, particularmente à sua 

glutonaria, uma depravação muito mais indigna e vergonhosa. Pois recorde-se que Tântalo 

matou o seu próprio filho Pélops e o serviu como sopa aos deuses, o que lhe valeu o 

castigo. De facto, a aproximação de Domiciano ao nome de uma linhagem que se tornou 

famosa devido à “maldição dos Atridas” só consegue ridicularizar ainda mais a figura do 

Imperador e acentuar a paródia que a sua figura proporciona. 

E a panóplia de contrastes paródicos continua, numa denúncia contínua de míseros 

vícios e hábitos. Desde logo, a altivez do olhar do Imperador diante do grandioso 

rodovalho oferecido - sinal visível da sua pretensão de se comparar aos deuses que 

recebem oferendas -, contrasta com a palidez infundida nos rostos dos seus ministros, por 

força de uma miserável e ilustre amizade790. Além disso, estes, sem poderem entrar antes 

do rodovalho, dada a sua dimensão, aceitam deliberar sobre a forma como cozinhar a 

iguaria, ainda que saibam que esta irá ser devorada por alguém que tanto odiava o Senado. 

E, como se a hipocrisia não fosse já suficiente, há mesmo quem vaticine vitórias militares 

para o Imperador, só porque o peixe em vez de ter escamas tem lanças erectas.  

                                                        
789 cf. S. 4.65.  
790 cf. S. 4.74-75: in quorum facie miserae magnaeque sedebat / pallor amicitiae.  
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Ainda que a magnitude da iguaria fosse inigualável, a estrutura política, dominada 

pela falsa amizade e pelo servilismo bajulador, acaba por ser denunciada, através de um 

assunto que tem tanto de trivial, porque rotineiro, como de ridículo.  

Relatado num tom épico-burlesco, este episódio insólito alarga a crítica de Juvenal 

ao próprio Imperador e a toda a estrutura política. E assim, a trivialidade da preparação 

rotineira de um alimento coloca-se ao serviço da invectiva política: por um lado, através da 

crítica ao mau político tirano, excêntrico e ridículo; por outro lado ao servilismo cobarde e 

adulador dos conselheiros, que aceitam deliberar sobre um assunto tão insignificante. 

Segue-se o contraste entre o desfilar triunfalmente épico dos dez ministros e a sua 

frouxa e até mesmo degradante conduta moral e ética: Pégaso, ainda que fosse o mais 

sagrado intérprete das leis, considerava que em tempos terríveis se havia de tratar tudo com 

uma ‘justiça permissiva’ mostrando-se, por conseguinte, incapaz de penalizar e de 

modificar comportamentos791; Crispo, o velho espirituoso e de carácter bondoso792, agia 

com indiferença à realidade circundante; segue-se ainda Acílio, pai, cuja velhice não lhe 

confere o respeito desejado, ainda que fosse considerada como um prodigium793, e Acílio, 

filho que, com certeza numa atitude de obediência a Domiciano, se sujeitou a lutar 

desnudado, como venator no Anfiteatro do palácio de Alba, embora acabasse por ser 

executado; Rúbrio, semelhante no rosto aos anteriores, embora fosse homem de baixa 

condição (ignobilis), era réu de uma velha e inconfessável culpa794; Montano, identificado 

com uma paródia épica - venter adest abdomine tardus -795, é parodicamente identificado 

única e exclusivamente através do estômago; Crispino, certamente o mesmo que fora 

apresentado na sátira 1, e cujo nome coincide com a figura descrita imediatamente antes da 

apresentação de Domiciano, apresenta-se desadequadamente perfumado796; Pompeio, 

capaz de abrir gargantas com um tenuis susurrus, é um exemplo de maior crueldade do que 

o seu antecessor; segue-se Fusco e depois Veientão, o prudens, que vê lanças no peixe, em 

vez das esperadas escamas, e o presságio de uma vitória militar para Domiciano, no 
                                                        
791 cf. S. 4.79-81. 
792 cf. S. 4.81-82: iucunda senectus, / cuius erant mores qualis facundia…; cf. S. 4.90-91: …nec civis erat qui 
libera posset / verba animi proferre et vitam inpendere vero. 
793 Ainda que o vocábulo prodigium pudesse ser traduzido por ‘sinal profético’ ou ‘prodígio’, enquanto ‘coisa 
maravilhosa’, na verdade, entendemos que o termo tem uma conotação pejorativa, na medida em que 
Juvenal, na sátira 10, afirma que o envelhecimento para os Romanos é considerado como um castigo. É que o 
velho, apesar de estar física e até mentalmente incapaz, não deixa de ansiar mais anos de vida e de desejar 
sentir os mesmos prazeres dos novos.   
794 cf. S. 4.105-107: …offensae veteris reus atque tacendae, / et tamen inprobior saturam scribente cinaedo. 
795 cf. S. 4.107.  
796 cf. S. 4.108: matutino sudans Crispinus amomo / quantum vix redolent duo funera,… 
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paródico movimento do rhombus e nas eriçadas escamas797. De entre estas figuras, destaca-

se precisamente aquele que fora apresentado como um verdadeiro glutão, Montano, na 

medida em que, diante da exigência do Imperador de se assar o rodovalho, sem antes se 

cortar, sugere o fabrico propositado de um grande prato (orbis).  

Parecendo querer sugerir-se a magnitude do imperador Domiciano na escolha de 

termo para designar o recipiente que suportará a iguaria, já que este pode significar ‘globo 

terrestre’, na verdade, o termo resulta numa crítica à alteração de valores e à ridícula 

superlativização do alimento que repousará sobre o recipiente: o rodovalho. Para além de 

se ridicularizar também a própria actuação do Imperador, como glutão e como governante, 

já que, certamente, despedaçará e devorará esta iguaria da mesma forma que, segundo 

Juvenal: semianimum laceraret … orbem798.  

Lugar onde originariamente se reunia a família romana e onde os deuses estavam 

presentes, a mesa ocupava na Roma antiga um “valor cósmico”, como de resto se pode 

constatar na forma como fora concebida a sala de jantar principal na Casa Dourada de 

Nero, à imagem do universo, ou como se descreve o final da ceia de Trimalquião799. 

Contudo, na cena de Juvenal, a imagem cósmica é transferida para o prato que recebe a 

iguaria.  

Centrada no contraste entre a solenidade da deliberação, para a qual todos os 

conselheiros são convocados e a trivialidade do argumento, a sátira 4 é uma paródia 

literária de marcado tom épico-burlesco que, por meio do episódio insólito do rodovalho, 

consegue criticar: o Imperador, enquanto mau político, tirano e intemperante, que possui o 

gosto pela excentricidade e pelo ridículo; o consilium principis, que se sujeita ao 

servilismo cobarde e adulador, aceitando deliberar sobre um assunto demasiadamente 

trivial, assim como toda a estrutura política que se torna cúmplice desta situação.  

Contudo, embora o quadro traçado por Juvenal sobre a actuação de Domiciano seja 

já nitidamente convincente da má governação deste, o remate final desta sátira 4, onde se 

nota uma abrupta mudança de tom, traz à memória do leitor uma imagem bastante mais 

vergonhosa deste Imperador e que ultrapassa em muito o ridículo exposto até ao momento: 

    Atque utinam his potius nugis tota illa dedisset 

tempora saevitiae, claras quibus abstulit urbi 

                                                        
797 cf. S. 4.119-129. 
798 Cf. S. 4.37.  
799 cf. ROBERT (1992[1986]) 120-122. 
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inlustresque animas impune et vindice nullo. 

sed periit postquam cerdonibus esse timendus 

coeperat; hoc nocuit Lamiarum caede madenti. (S. 4.150-154).  

 

Num tom muito mais indignado do que jocoso, Juvenal considera que teria sido 

preferível que Domiciano tivesse gasto todo o seu tempo de crueldade nestas nugae, ou 

seja, em coisas fúteis e triviais como a da deliberação que acabara de fazer. Pois se assim 

fosse ter-se-iam evitado muitas das atrocidades praticadas.  

Este remate, manchado pelas atrocidades cometidas e pela alusão a um dos 

executados por Domiciano (provavelmente Lúcio Élio Lâmia Eliano, o primeiro marido da 

imperatriz Domícia) terá contribuído, segundo entendemos, para completar a imagem do 

anti-herói que, habitualmente, se cria, nas paródias literárias, cujas características são, em 

tudo, opostas à de um herói. Além disso, terá permitido deixar bem presente na memória 

do leitor a política tirânica que sempre caracterizou o governo de Domiciano. E assim, a 

comicidade alcançada pela actuação ridícula do Imperador a propósito de um hábito 

alimentar, aparentemente rotineiro, tornou-se numa estratégia capaz de amplificar ainda 

mais a vergonhosa e horrenda governação de Domiciano. Afinal, a sua actuação como 

glutão não passou de simples nugae, comparativamente àquilo que constitui a res vera que 

foi a sua governação e que é do conhecimento de todos.  

 

Efectivamente, o estômago domina a vida de todos sem excepção, incluindo o 

próprio representante máximo da política romana, e o acto de comer converte-se assim 

num excelente meio de denúncia da falta de valores e do rebaixamento moral que se vive 

em Roma e que afecta todos sem excepção. No entanto, em Juvenal, esta realidade está 

também associada a outra tão ou mais indigna: a dos cultos egípcios, onde se considera 

sacrilégio degolar a cria de uma cabra, mas lícito alimentar-se de carne humana: 

o sanctas gentes quibus haec nascuntur in hortis 

numina! lanatis animalibus abstinet omnis 

mensa, nefas illic fetum iugulare capellae, 

carnibus humanis vesci licet.    (S. 15.10-13) 
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Iniciada esta sátira com uma questão que sugere o conhecimento destes cultos por 

parte de todos800, Juvenal põe em evidência a quantidade de animais que são adorados 

pelos Egípcios e as restrições alimentares a que se sujeitam, das quais se exclui a carne 

humana. A referência ao acto de comer culmina desta forma com o canibalismo de uma 

barbara turba801, que, depois de ter feito o inimigo prisioneiro, o corta em múltiplos 

pedaços e o devora, mesmo sem antes o ter cozido, já que se satisfaz com o cadaver 

crudus: 

   … ast illum in plurima sectum 

frusta et particulas, ut multis mortuus unus 

sufficeret, totum corrosis ossibus edit 

victrix turba, nec ardenti decoxit aeno 

aut veribus: longum usque adeo tardumque putavit 

expectare focos, contenta cadevere crudo.  

(…) 

   … sed qui mordere cadaver 

sustinuit, nil unquam hac carne libentius edit; 

nam scelere in tanto ne quaeras et dubites an 

prima voluptatem gula senserit: ultimus autem 

qui stetit, absumpto iam toto corpore, ductis 

per terram digitis aliquid de sanguine gustat. (S. 15.78-83 e 87-92) 

 

 Contrariamente aos Romanos ricos que consideram os alimentos insípidos se não 

forem servidos em louça de prata e ao próprio Imperador que reunira o conselho político 

para deliberar sobre a melhor forma de cozinhar um rodovalho, os Egípcios nem sequer 

esperam que o fogo aqueça para cozinhar o cadáver inimigo, que, de alguma forma, se 

torna igualmente ridículo e incompreensível. No entanto, ainda que o comportamento deste 

povo estrangeiro tenha, de facto, atingido o ponto máximo da atrocidade humana, a 

verdade é que, ironicamente, é possível encontrar algumas semelhanças entre esta atitude 

de perfeito canabalismo (muito diferente de qualquer tipo de antropofagia em caso de 

necessidade bélica802) e a atitude de alguns Romanos dominados pela gula. Pois se 

                                                        
800 cf. S. 15.1-2: Quis nescit, Volusi Bithynice, qualia demens / Aegyptos portenta colat? 
801 cf. S. 15.46. 
802 cf. S. 15.116-131. 
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atentarmos sobre a segunda parte do texto, onde se descreve a atitude dos Egípcios diante 

do cadáver, é possível verificarmos o seguinte: os primeiros a usufruírem deste manjar 

humano sentem um prazer (voluptas) semelhante ao dos glutões avaros romanos quando 

devoram alimentos quase crus ou de difícil digestão, e que resultam em indigestões, 

inchaços ou até mesmo em mortes súbitas. E os que chegam por último e se contentam 

com o sangue que ficou na terra encontram afinidades com os pobres ou os clientes que, na 

casa do rico, se satisfazem com alimentos já meios comidos (semesuus lepos) ou de 

natureza duvidosa, como são, entre outros, as nádegas de um javali, uma parte do animal, 

de resto, bastante sugestiva803. 

Não obstante a possibilidade de se encontrarem afinidades entre o canibalismo 

egípcio, descrito na sátira 15, e a imagem degradante do patrono e do cliente, da sátira 5, 

que, sem comerem carne humana, se comportam de uma forma deploravelmente 

repugnante à mesa, a crítica de Juvenal centra-se particularmente na atrocidade de que a 

natureza humana é capaz de fazer, quando ‘a cólera e a fome valem o mesmo’ e quando os 

Homens não revelam possuir aquilo que distingue os do seu género: sensus, 

‘sensibilidade’, sentimento’804. E é de tal ordem a barbaridade humana que consegue 

mesmo ultrapassar os instintos dos animais mais ferozes, pois estes, pelo menos, respeitam 

os seus iguais:  

 sed iam serpentum maior concordia, parcit 

cognatis maculis similis fera. (S. 15.159-160)805  

 

Quanto aos homens, se de facto existe concordia entre eles será apenas no sentido 

de encobrirem a sua falsidade, como fazem, por exemplo, os falsos moralistas806. Pois 

afinal, conforme afirmou Juvenal logo na sua primeira sátira, a Concordia, enquanto valor 

romano elevado à categoria de divindade, há muito que fora esquecida pelos humanos e 

                                                        
803 cf. S. 5.166-168: Spes bene cenandi vos decepit. “ecce dabit iam / semesum leporem atque aliquid de 
clunibus apri, / ad nos iam venit minor altilis.” Inde parato / intactoque omnes et stricto pane tacetis.”. 
804 cf. S. 15.129-133. Segundo Juvenal é o sentimento, e particularmente a capacidade de chorar e de nos 
emocionarmos, que nos distingue dos restantes animais.  
805 Os animais surgem como exemplos para os homens, na medida em que são capazes de serem mais 
sensíveis, e, por conseguinte, mais solidários do que os humanos. Além disso, para além de não haver 
exemplos de maldade igual entre os homens épicos do passado, os actos presentes merecem o riso dos 
próprios deuses. 
806 cf. S. 2.47. 
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que, juntamente com a Pax, a Fides, a Vitoria e a Virtus, cedera o seu lugar à funesta 

penunia, que, mesmo sem um altar próprio, fora elevada à categoria de sagrada807.  

De facto, Juvenal não poderia terminar a crítica à natureza humana, e 

particularmente à sua glutonaria, com uma imagem mais desumana e deplorável. E que, 

embora elevada ao extremo da crueldade e capaz de superar todas as tragédias juntas, está 

atestada num caso relativamente recente, ocorrido não muito longe de Roma, entre povos 

vizinhos, como Juvenal faz questão de evidenciar808. O que, a avaliar pela contínua 

responsabilidade que o poeta atribui aos estrangeiros pela alteração dos valores e costumes 

romanos, e, particularmente pelas modas e cultos religiosos introduzidos em Roma 

merecerá do leitor uma reflexão mais séria. Pois ainda que seja apenas no sentido figurado, 

a verdade é que também os Romanos se comportam como verdadeiros canibais, sempre 

que a ambição e o prazer se sobrepõem a todos os outros valores morais.  

 

 

2.4.4. Conclusão 

Definitivamente, e tomando como geral a afirmação que Marcial fizera apenas a 

propósito da gulodice de Tuca, para o Romano não basta ser, é preciso também 

parecer809.  

De facto, o desejo dominante de Roma é ser-se motivo de atenção. E para isso não 

basta ter dinheiro, é preciso ostentá-lo. Assim sendo, facilmente se compreende que os 

poetas critiquem o facto de a oferta de um jantar ser quase sempre feita com o intuito de 

exibir riquezas e de, por conseguinte, proporcionar a inveja dos convivas. Diferenciam-se 

apenas no facto de Juvenal insistir na merecida humilhação a que se sujeitam estes 

convivas, por força de uma glutonaria semelhante à do rico, enquanto Marcial, 

provavelmente, atendendo à sua própria condição de cliente, na falsa amizade que assiste à 

partilha da refeição.  

Contudo, tais exibições de riqueza têm o seu merecido castigo: a ruína do 

património e a própria degradação física, que mais não é do que o pior castigo para a sua 

gula. E esta é também uma realidade tratada de forma muito semelhante em Marcial e 

                                                        
807 cf. S. 1.112-116. 
808 cf. S. 15.27-31. 
809 cf. 12.41: Non est Tucca, satis quod es gulosus: / et dici cupis et cupis videri.  

Ainda que a afirmação surja a propósito da gulodice de Tuca, parece-nos ser perfeitamente aplicável 
a toda a realidade Romana. 
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Juvenal, visível desde logo na ingestão de cogumelos duvidosos, nos efeitos de inchaço 

dos glutões e, sobretudo, na indignação que a gula destes homens lhes provoca, 

linguisticamente expressa de forma tão semelhante:  

o quanta est gula (5.70.5) 

quanta gula est… (S. 1.140).  

 

Juvenal acrescentou, no entanto, aos castigos dados aos glutões, ou pelo menos a 

todos os que elegem a gula como divindade, reflexões mais profundas, como a certeza de 

que a fraqueza da idade não consegue aniquilar a insaciável vontade de devorar os 

alimentos. E, por isso, um velho há-de roer com uma boca desdentada, mesmo que o seu 

paladar já não consiga saborear o vinho ou a comida810. Marcial terá dito algo semelhante a 

propósito do desejo da velha Vetustila em querer casar, contrariando assim a força da 

idade811. No entanto, o contexto sexual e a comparação desta velha aos mais horripilantes 

animais conferem uma comicidade e uma natureza burlesca à sententia de Marcial que o 

afastam do tom moralista e satírico de Juvenal. 

Comum aos dois autores é também a capacidade que demonstram ter para tirar 

proveito de situações tão triviais como é o simples hábito de comer. E se em Marcial esta 

habilidade não constitui uma novidade, pois faz parte da sua estratégia discursiva, Juvenal 

terá, certamente, surpreendido o leitor, pela forma como trabalhou a comicidade, 

nomeadamente a ambiguidade de sentidos, o jogo de palavras, as metáforas, a ironia, e até 

mesmo a vulgaridade de alguns termos. Além disso, servindo-se do exercício paródico, foi 

capaz de incutir humor à sua crítica, sem no entanto, no momento final, deixar bem 

marcado o tom de indignação que habitualmente percorre as suas sátiras, de forma a 

alcançar a cumplicidade do leitor.   

Em suma, enquanto os epigramas de Marcial constituem sobretudo uma crítica à 

glutonaria de uns e à avareza de outros, mas também uma fonte de informação cultural 

importante, em Juvenal, a referência à glutonaria encerra em si uma crítica mais acérrima à 

falta de valores da sociedade romana, que se estende a todos sem excepção, incluindo a 

própria figura máxima da política, o Imperador.  

                                                        
810 cf. S.10.200, 203-204: frangendus misero gingiva panis inermi. / non eadem vini atque cibi torpente 
palato / gaudia.  
811 cf. 3.93.18-19: audes ducentas nupturire post mortes / virumque demens cineribus tuis quaeris.  
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Com Marcial, o leitor tem a possibilidade de saber o que comem (ou não comem) e 

como comem os Romanos, de conhecer a função do guardanapo ou do escravo que 

acompanha o senhor, assim como todos os truques necessários para se conseguir um 

convite para jantar. Nos seus versos, o leitor pode visualizar efectivamente a cena romana, 

com todos os pormenores aos quais nem sequer falta o hilariante espectáculo humano812. E 

este será, em nosso entender, o pormenor que efectivamente mais enriquece a obra de 

Marcial. Pois, apesar de existirem referências a lascivos e nauseabundos festins, onde reina 

o total desregramento à mesa813, é o ridículo a que se prestam os homens, quando 

permitem que a vontade de comer ou de ostentação os domine, que mais sobressai. 

Para Juvenal, a gula e a frugalidade do ventre estão mais ligadas ao desejo de 

exibicionismo de poder do que propriamente à necessidade de comer. Além disso, a 

comida proporcionou-lhe uma reflexão que se estende muito para além da gula e que 

alcança o campo do desumano, como é a referência ao canibalismo dos Egípcios. A 

inclusão desta passagem consegue despertar a consciência do leitor para uma realidade 

bastante mais preocupante e que ultrapassa, em nosso entender, o contexto histórico e 

cultural de Roma. Pois, afinal, se o homem não é capaz de respeitar o seu igual, quer 

quando come carne humana, quer quando humilha e se deixa humilhar, enquanto come, 

significa que se está a desumanizar, e, por conseguinte, a perder aquilo que o distingue dos 

animais: a liberdade de pensar e de agir. Também Marcial considera que o homem só 

conseguirá ser livre, quando conseguir jantar em casa. Porém, Juvenal, contrariamente ao 

epigramista, não se refere apenas a uma dependência das modas, e que eventualmente 

poderá ser passageira, mas antes à servidão a que os intrínsecos desejos de ambição dos 

homens se prestam.  

Fora desta análise ficaram ainda outras passagens igualmente identificadoras da 

importância que a comida ocupa entre os Romanos e do hiato social que esta é capaz de 

proporcionar. Segundo Juvenal, se o advogado sai triunfante é pago com uma comida e um 

vinho de muito má qualidade e ao retórico é-lhe dado apenas uma mísera quantidade de 

dinheiro para comprar um pouco de comida814. Marcial confirma o descrédito concedido a 

                                                        
812 cf. 10.48 ou 5.78.  
813 A descrição grotesca do banquete oferecido pelo insolente Zoilo (cf. 3.82) constitui uma excepção à maior 
parte dos quadros gastronómicos apresentados por Marcial. Contudo, ainda que aquela imagem seja 
demasiadamente caricaturada ou até mesmo distorcida da realidade dos Romanos, na verdade não deixa de 
constituir um reflexo nítido de alguns hábitos eticamente incorrectos dos novos-ricos.  
814 cf. S. 7.119-123. 
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tais actividades, quando aconselha Lupo a educar o seu filho no sentido de este escolher 

qualquer profissão desde que não seja a de rétor ou gramático, já que estas eram mal pagas 

e pouco apreciadas na sociedade romana. E, por isso, recomenda-lhe a profissão de 

citaredo, flautista, pregoeiro ou arquitecto815. Provavelmente os autores ter-se-ão esquecido 

de referir a profissão mais apreciada da época imperial: a de cozinheiro. Ou talvez não, já 

que mais importante do que saber cozinhar é saber comer bem, ou pelo menos exibir os 

exuberantes alimentos, mesmo que, no fim, nada se coma.  

Esta abordagem da realidade gastronómica na obra de Marcial e Juvenal, bem 

poderia ser exemplificativa das palavras pronunciadas por Plínio-o-Velho, na sua obra, 

História Natural:  

Plurimum tamen homini negotii aluos exhibet, cuius causa maior pars mortalium 

vivit. Alias enim cibos non transmittit, alias non continet, alias non capit, alas non conficit, 

eoque mores venere ut homo maxime cibo pereat. Pessimum corporum uas instat ut 

creditor, et saepius die appellat. Huius gratia praecipue avaritia expetit, huic luxuria 

condit, huic Navigator ad Phasim, huic profundi vada exquiruntur; et nemo utilitatem eius 

aestimat consummationis foeditate. Ergo numerosissima est circa hanc medicinae opera.  

‘O que mais perturbação traz ao homem é o ventre, para o qual vive a maioria dos 

mortais. Uma vez não deixa passar os alimentos, outras vezes não os retém, outras vezes 

não os aceita, outras vezes não os digere e os costumes atingiram tal ponto que pela 

comida se dá a maioria das mortes. A pior parte do corpo é exigente como um credor e 

insiste várias vezes ao dia. É sobretudo por causa dele que a avareza se agita, que a luxúria 

se consome, por ele se navega até ao Fásis, por ele são devassados os abismos do mar. 

Ninguém avalia a sua baixeza pela imundície do resultado. Por isso, é também ele que dá 

mais trabalho à medicina.’816 

 

 
3. O espectáculo da tipologia humana: ser e parecer Romano em Roma  

Instituídos os Ludi como as principais distracções públicas em Roma, a trivialidade 

da vida, incluindo o simples acto de comer, beber ou tomar banho, como analisámos, 

podem converter-se em hilariantes espectáculos. Contudo, estes não seriam possíveis se os 

Homens não se prestassem a eles, ou seja, se soubessem ocupar o lugar que lhes cabe na 

                                                        
815 cf. 5.56. 
816 cf. Nat. 26.28.  



Capítulo 3 | Modus vivendi Romani: prazeres e distracções em Roma 

 274 

sociedade, hierarquicamente estratificada e, por conseguinte respeitar aquilo que as suas 

possibilidades financeiras lhe permitem. 

A obra de Marcial e Juvenal surpreendem pela rica galeria de personagens humanas 

que desfilam. Usadas como exemplos positivos ou, mais frequentemente, negativos, estas 

figuras são representativas de uma especial actividade, qualidade ou defeito, valor ou falta 

dela. A Marcial não escapa nenhuma figura, mesmo as mais triviais que, podendo passar 

despercebidas ao turista, não escapam ao olhar atento de alguém que dá a cada pormenor 

uma pincelada capaz de se fazer notar em qualquer quadro. Juvenal é, porém, mais 

comedido na abordagem da tipologia humana. Pois, a si, não interessam os vultos 

anónimos que deambulam pelas ruas e casas de Roma, mas, sobretudo, aqueles que se 

fazem valer das suas aparências ou do seu dinheiro para exibirem uma virtus ou uma 

condição social que não possuem.  

 

 

3.1. Marcial: jocosa futilidade 

Se a Marcial se pode aplicar a frase do heterónimo Ricardo Reis “Para ser grande sê 

inteiro, nada teu exagera ou exclui…"817, melhor se ajustará ainda à vasta galeria de 

personagens que desfilam pelos seus versos. E isto porque, neles nada se esconde, tudo se 

mostra e, ainda que muito pareça exagerado, na verdade nada deve ser excluído, para que, 

assim, em cada verso a sociedade toda brilhe.  

Considerado como uma “espécie de super-repórter”818 que conhece como ninguém 

a Roma em que vive, os seus versos, ricos em sinestesias, são capazes de reflectir o 

fervilhar de uma cidade, com tudo o que de exagerado se possa encontrar nela: a falta de 

gosto, evidenciado na exuberância dos adornos, que não conseguem esconder totalmente 

determinadas marcas sociais ou até mesmo a condição de homem efeminado, sobretudo de 

alguns novos-ricos; a artificialidade que pretende dissimular a fealdade ou qualquer defeito 

físico, particularmente no caso das mulheres; a incompetência e a desonestidade de alguns 

profissionais que se aproveitam da sua actividade para enganar e roubar; a degradante 

miséria de uns que a tudo se sujeitam ou o requinte aviltante e hipócrita de outros, que são 

obrigados a empenharem o anel distintivo da sua classe, simplesmente para poderem 

jantar.  
                                                        
817 cf. PIMENTEL (2000) I.18. 
818 Idem. 
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3.1.1. Entre o parecer e o ter 

Mencionado através de deícticos - Hic quem videtis -, como se Marcial pretendesse 

apontar o dedo, em jeito de acusação, a caracterização do visado resulta de uma alternância 

de dados indiciadores da sua verdadeira identidade: 

Hic quem videtis gressibus vagis lentum  

amethystinatus media qui secat Saepta,  

quem  non lacernis Publius meus vincit, 

non ipse Cordus alpha paenulatorum, 

quem grex togatus sequitur et capillatus 

recensque sella linteisque lorisque, 

oppigneravit modo modo ad Cladi mensam 

vix octo nummis anulum, unde cenaret. (2.57) 

 

Adjectivado de lentus, ‘indolente’, ‘ocioso’ ou mesmo ‘mole’, como a sugerir a sua 

condição de efeminado, os seus passos são vagi ‘incertos’, com certeza porque este homem 

não sabe bem para onde há-de ir, ou talvez ‘levianos’, a confirmar as insinuações de 

efeminação. Além disso, ainda que exiba roupas cor de ametista e que abra caminho pelos 

Septa, possivelmente numa atitude triunfante, a verdade é que o local de passeio escolhido 

coincide com aquele que Sélio também percorrera, numa tentativa desesperada para 

alcançar um convite para jantar819. Na lacerna que usa, ninguém o supera, nem mesmo o 

próprio Cordo (alpha paenulatorum), o que não admira, pois a pénula, feita de lã grosseira 

ou couro, com capuz e sem mangas, não será dificilmente superada por qualquer outra 

túnica. 

Sendo certo que é seguido por uma turba de gente togada e de escravos de longa 

cabeleira, que lhe prestam vassalagem (com certeza enganados pelas aparências) e se 

desloca numa liteira com cortinas e correias novas, a verdade é que acabara de penhorar o 

anel distintivo da sua dignidade equestre por uns míseros oito sestércios, apenas para poder 

jantar. Desta forma, a exuberância da grandeza das aparências torna-se ridícula na medida 

em que contrasta com o facto de o alvo em causa ter vendido o único distintivo da sua 

classe e, por conseguinte, da sua dignidade social. E, pior ainda, de a vender por uma 

miserável quantia, de o dinheiro ter tido um fim trivial, comer, e de a venda ter sido recente 

                                                        
819 cf. 2.14.5. 
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(modo modo). Pois, a proximidade temporal do seu acto, para além de conferir uma 

comicidade maior à caracterização da personagem, e à própria cena em si, torna todos 

aqueles que o acompanham cúmplices desta falsidade que se vive em Roma. De resto, uma 

cena em muito semelhante àquela que fora descrita por Juvenal, durante a pompa circensis 

do pretor, onde também se explora particularmente o pormenor das moedas adquiridas, 

como reflexo de hipocrisia e falsidade do triunfador e dos seus seguidores. No caso de 

Marcial, a cena adquire, no entanto, uma natureza bastante mais humorística, uma vez que 

a exuberância do visado é traída por uma necessidade de subsistência, ou apenas por uma 

mesquinha vontade ditada pelo estômago. 

Como vimos anteriormente, o Romano é um forte adepto da moda de jantar fora de 

casa. Contudo, mais do que uma moda, esta é, muitas vezes, a única forma de poder comer, 

já que as aparências, embora alimentem a vista dos outros, não são capazes de alimentar o 

estômago e, muito menos, as suas exigências, demasiadamente requintadas. E quando este 

empobrecido rico insiste em querer manter as aparências, a única coisa que consegue é 

alimentar-se com a vista, tal como fazem os que também olham para si. Este é o caso, por 

exemplo, de Mamurra que, vagueando por onde Roma áurea desbarata as suas posses, se 

limita a saciar a sua “fome” com os olhos - molles pueros oculisque comedit…820- e se vê 

obrigado a assumir um papel de crítico intransigente, só para ocultar o facto de não ter 

dinheiro seja para o que for. No entanto, o ridículo da sua pobreza e da sua fome é que o 

alimento que Mamurra procurará parece visar a satisfação de outras “necessidades”, com 

certeza não menos imperativas para ele: aquelas que só poderão ser saciadas por uns molles 

pueri! O que não será certamente fácil de concretizar, a avaliar pela penúria evidenciada, 

pois tenha-se em conta que Mamurra, depois de ter vagueado durante todo o dia pelos 

Septa, só ao fim da décima primeira hora é que conseguiu comprar apenas dois cálices por 

um único asse. E como se isto não fosse já suficientemente penoso, para quem desejava 

manter as aparências, ainda tivera de ser ele a transportá-los, já que não possuía escravos 

para o fazer. Depois de vinte longos versos descritivos que acompanham a atitude 

presunçosa de Mamurra, eis que somente dois versos são suficientes para desfazer todas as 

aparências:  

undecima lassus cum iam discederet hora, 

     asse duos calices emit et ipse tulit. (9.59.21-22) 
                                                        
820 cf. 9.59.3. Tal como no epigrama analisado anteriormente, também aqui se faz uma insinuação à conduta 
sexual do visado.  
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Além disso, de novo se move o visado pelos Septa, os mesmos caminhos que 

percorrem aqueles que, por detrás de falsas aparências, buscam um simples convite para 

jantar.  

Contrariamente a Eros, que chora por não poder levar para casa os vasos e os 

escravos que vê, Mamurra, como muitos outros, faz parte daqueles que, embora partilhem 

o mesmo desgosto de Eros, focam o objecto desejado com os olhos enxutos e com risos821. 

E isto porque são incapazes de admitirem a pobreza, ou pelo menos o estado de declínio a 

que o seu esbanjamento supérfluo e gostos exuberantes os conduziram822.  

Os exemplos dados por Marcial sucedem-se e nesta dualidade do parecer e do ser 

ou do ter é sempre a grandeza das aparências denunciada pela pequenez de um gesto, de 

um sintoma, ou de um desejo, seja para saciar a fome seja para satisfazer a necessidade de 

certos gostos requintados.  

Se os gostos ou os comportamentos não são suficientemente denunciadores, 

Marcial descobre-os com o seu aguilhão humorístico e certeiro. Por exemplo, para insinuar 

o carácter de devedor de Zoilo, ao poeta bastará apenas afirmar que, embora as suas roupas 

sejam puídas e, por isso, contrastem com as roupas novas de Zoilo, são no entanto suas823. 

O que significa que, contrariamente a Zoilo, as pagou. Também a Sexto Marcial não 

precisou de chamar caloteiro, pois a repetição da forma verbal debere e a constatação de 

que só deve quem de facto pode pagar terão sido suficientes para o denúnciar: 

Sexte, nihil debes, nil debes, Sexte, fatemur. 

    debet enim, si quis solvere, Sexte potest (2.3.2)  

 

Igualmente em relação a Bassa foi suficiente, a Marcial, responder à suposta 

pergunta formulada pelo leitor, seu fictício intelocutor, para que o exibicionismo da vítima 

se convertesse em denúncia da sua condição de caloteiro:   

‘adeo bene emit?’ Inquis. immo non solvit (8.10.3) 

 

Outras vezes, Marcial nem sequer precisou de pronunciar uma única palavra, já que 

alguém se encarregou de revelar a verdade sobre a autêntica condição económica do 

visado. Assim acontece com um pregoeiro que, ao fazer a venda de umas encostas e de 

                                                        
821 cf.10.80.5-6: quam multi faciunt quod Eros, sed lumine sicco! / pars maior lacrimas ridet et intus habet.  
822 cf. por ex.: 3.62; 5.32; 5.70; 7.98; 11.66… 
823 cf. 2.58. 
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umas jeiras de terra de Mário, acaba por revelar as verdadeiras razões de tal venda. Pois 

embora apregoe que o senhor não vende por necessidade, até porque empresta dinheiro, 

confessa que este não gosta do lugar, porque foi ali que perdeu tudo: escravos, gado e 

colheita: 

‘errat’ ait ‘si quis Mario putat esse necesse 

    vendere: nil debet, fenerat immo magis.’ 

‘quae ratio est igitur?’‘servos ibi perdidit omnes 

    et pecus et fructus, non amat inde locum.’ (1.85.3-6) 

 

Sendo certo que Mário não tem motivos para gostar daquele lugar, porque tudo o 

que tinha ali se perdeu, a verdade é que, sem escravos, gado e colheitas, pouco ou nada 

mais lhe restará, a não ser, provavelmente, como a todos os nobres empobrecidos, o nome 

e o anel distintivo da sua classe. 

E se uns tentam a todo o custo parecer ter aquilo que não têm, há também os que, 

parecendo querer assumir uma postura de humildade, tentam parecer aquilo que, na 

verdade, são: pobres. Este é, por exemplo, o caso de Cina824 ou Olo, o qual, depois de ter 

vendido os móveis de sua casa se vira obrigado a viver no casebre de pobre que, 

supostamente, terá construído para imitar o modo de vida dos mais desprotegidos825.  

De facto, as artimanhas são muitas para se fazer passar a imagem de um homem de 

posses, íntegro, cumpridor das suas obrigações ou digno de ocupar as primeras fileiras em 

qualquer espectáculo826. Há, porém, os que não fazem muito esforço por esconder a sua 

condição de homens arruinados e de caloteiros, continuando a pedir dinheiro a todos, sem, 

no entanto, poderem pagar. Por isso, é possível encontrar também na obra de Marcial um 

número variado de epigramas dedicados aos caloteiros pelintras e descarados827.  

                                                        
824 cf. 8.19:  Pauper videri Cinna vult; et est pauper. 
825 cf. 3.48.  
826 O desejo de aparência é tal que Naneio, mesmo depois de ter sido expulso das primeiras filas do teatro e 
de ser obrigado a permanecer no corredor, não deixa de se gabar por estar sentado junto dos cavaleiros, 
mesmo que isso seja apenas com metade do seu corpo. E isto porque estava apoiado na ponta do banco, ou 
seja, meio sentado, meio em pé, o que, na verdade, até lhe era favorável, dado que, assim, Lélio, o ficalizador 
dos lugares, não o poderia expulsar. Pois afinal estava de pé, nem que fosse só com metade do corpo. (cf. 
5.14).  
827 Tudo vale de argumento para se pedir dinheiro emprestado (cf. 5.15). Porém, emprestar a caloteiros será o 
mesmo que perder dinheiro, e por isso mesmo preferível será dar metade do dinheiro pedido do que 
emprestar a totalidade (cf. 1.75). É que a ladainha do caloteiro, na hora de devolver o que lhe foi emprestado, 
é sempre a mesma: não pode pagar porque muitos também lhe devem dinheiro a ele (cf. 4.37 e 4.44). Por 
isso, quando existe alguma esperança de se recuperar algum dinheiro emprestado, por muito pouco que seja, 
Marcial não hesita em aconselhar os amigos a aceitarem (cf. 8.9).  
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E a estes pobretanas que vivem de comportamentos mais ou menos dissimulados, 

acrescentam-se ainda os caçadores de fortunas que tudo fazem para se poderem apoderar 

dos bens alheios. Metaforicamente semelhantes aos abutres e aos lobos828, ao caçador 

ávido que atrai e caça a sua presa ou ao pescador que deita o anzol ao peixe com o 

objectivo de o capturar, os caçadores de fortunas presenteiam apenas os velhos e as viúvas 

ricas, dado o proveito que deles poderão tirar829. Contudo, se uns alcançam êxito nas suas 

investidas, justificando o tempo e o dinheiro gastos, outros não têm igual sorte830. Aos 

primeiros, Marcial aconselha a não substimarem a sua presa, sob pena de esta lhes fugir831. 

Pelo menos enquanto não estivesse bem morta e o seu testamento definitivamente 

redigido! - acrescentaríamos nós.  

Ainda que Marcial também tivesse presenteado interesseiramente, na esperança de 

receber pelo menos uma quarta parte da herança de alguém, a verdade é que não nutre 

qualquer simpatia pelos bajuladores interesseiros, nem mesmo por aqueles que são alvo 

das investidas de tais caçadores832. Pois, se os primeiros são peritos na arte de quod nolis 

velle videri833 e são responsáveis pelo falseamento do conceito de amizade, os velhos ricos 

revelam-se homens insensatos, incapazes de entenderem que a oferta de presentes, ou a 

chegada de um novo amigo, quando se é rico e velho, só pode ser um desejo de morte834. 

Além disso, chegam mesmo a ser stulti, pois, reconhecendo que foram alvo da avidez do 

caçador, ainda esperam lágrimas sinceras depois da sua morte835. E assim, também estes se 

                                                        
828 cf. 6.62 e 11.55. A semelhança com os lobos é feita através do próprio nome do caçador de fortunas 
(Lupus). 
829 Marcial não suporta a amizade falsa e hipócrita, apenas motivada pelo interesse. E, por isso mesmo, 
desafia o caçador de fortunas, Gargiliano, a presentear o poeta, em vez dos velhos e viúvas, para que assim se 
conheça a verdadeira acepção do verbo dare (cf. 4.56).  
830 Nem sempre os caçadores de fortunas são tão espertos como pensam, pois deixam-se enganar por tosses 
fingidas que não levam o rico à morte, conforme esperado (cf. 2.26) ou recebem miseráveis quantias de 
apenas cinco libras (cf. 2.76). Outras vezes, não só são enganados pela promessa de uma tosse fatal, como 
esgotam a bolsa em presentes, na esperança de serem contemplados num testamento que está sempre em 
mudança (cf.5.39), podendo mesmo a chegar-se ao cúmulo de se tornar o caçador na própria presa (cf.9.8(9)). 
831 cf. 8.88.  
832 Note-se que a ambição de Marcial não é desmedida como a dos caçadores de heranças, pois além de se 
contentar apenas com a quarta parte de uma herança, o que verdadeiramente o irrita no comportamento do 
rico, nomeadamente de Gárrico, terá sido o facto de este se ter exibido com aquilo que não era seu e de não 
ter partilhado com Marcial nem sequer o próprio javali (cf. 9.48). Neste epigrama, mais do que reclamar uma 
merecida herdança, o poeta critica a falsa amizade dos senhores ricos que não retribuem, nem cumprem com 
o prometido (tal como fizera também no epigrama 4.56), assim como o exibicionismo hipócrita destes. 
Marcial não suporta a mentira e o engano, e, por isso, quando Marão lhe promete dar algo apenas depois da 
morte, não hesita em fazer votos propícios à concretização de tal promessa (cf. 11.67). Além disso, Marcial 
só acredita depois de ler, ou ver, o testamento (cf. 12.73), que é como quem diz: “Ver para crer!”. 
833 cf. 11.55.3. 
834 cf. 8.27 e 11.44.   
835 cf. 6.63.  
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tornam cúmplices da falsidade dos caçadores e da adulteração do verdadeiro significado 

das palavras: presentear, retribuir e amizade.   

 

Há todavia, os que, na verdade, tudo indica serem ricos e terem posses, mas estes 

também não merecem o apreço de Marcial: porque esbanjam o seu dinheiro em coisas 

supérfluas, revelando, por isso, um animus pusillus ‘ânimo mesquinho’836; porque fazem 

tudo para exibirem as suas aquisições837; porque são demasiadamente gananciosos, capazes 

de incendiarem a sua própria casa838, de fazerem testamento em nome próprio ou de 

esbanjarem toda a herança deixada pelo pai, com medo de morrerem e de não usufruírem 

dela, só para não deixarem nada a ninguém839, ou porque são tão fingidos quanto os falsos 

ricos, já que, na hora de emprestarem aos amigos, ou supostos amigos, se encolerizam840, 

inventam desculpas841, fingem doenças842 ou fazem-se de esquecidos843.  

Contudo, todos estes, mais cedo ou mais tarde, acabarão por sofrer o castigo da sua 

mesquinhez e ganância. Pois, arruinados por causa do seu desgoverno, tudo acabarão por 

perder, se não forem as riquezas e o próprio anel distintivo da sua classe844, pelo menos os 

                                                        
836 Cf. 3.62.8. O desejo de exibicionismo de Quinto fá-lo pagar valores exorbitantemente exagerados pelos 
bens adquiridos. Diante desta evidência fica a dúvida: Será que não se importa de gastar porque tem muito 
dinheiro, ou será que não é suficientemente esperto para se aperceber que está a ser enganado? Em nosso 
entender, as duas hipóteses cabem dentro do espírito mesquinho que, segundo Marcial, este homem possui.   
837 É o desejo de exibir riquezas que leva Zoilo a ficar com febre só para mostrar as suas colchas escarlate (cf. 
2.16) e a mudar onze vezes de roupão num único jantar (cf. 5.79) ou que provoca os queixumes e lamentos 
de Bácara pelo atraso do tempo frio, para que assim possa exibir as suas sescentas gausapinas (cf. 6.59), 
vestimentas próprias do Inverno, feitas de tecido grosso de lã e com muito pêlo.  
838 O facto de Tongiliano ter recebido um milhão de sestércios, depois de um incêndio ter destruído a sua 
casa comprada por duzentos mil sestércios, leva Marcial a insinuar, através de uma usual pergunta de 
retórica, que terá sido o próprio Tongiliano a incendiar a casa (cf. 3.52). Embora a causa seja muito frequente 
em Roma (aliás, atestada mesmo por Juvenal (cf. S. 3.193-198)), o que, aparentemente, ilibaria o 
proprietário, a verdade é que, tomando como referência o pensamento de Marcial e de Juvenal, é válida a 
desconfiança lançada. Pois, se, para Marcial, aquele que é pobre sempre o será (cf. 5.81.1), para o satírico, se 
se tratasse da casa de um pobre ninguém o socorria, já que apenas o rico recupera mais e melhores bens do 
que os que perdeu. E assim sendo, tal como Juvenal conclui que esta prática frequente em Roma faz com que 
o proprietário da casa seja o merito suspectus de ter incendiado a própria casa. (cf. S. 3.208-222), também 
Marcial tem razões para acusar Tongiliano.  
839 cf. 5.32 e 9.82. 
840 cf. por ex.: 3.37 ou 12.1. 
841 cf. por ex.: 4.37. 
842 cf. por ex: 9.85. 
843 cf.por ex: 4.88. Entre os exemplos dos ricos fingidos estão os falsos patronos e os falsos amigos, que 
voltarão a ser abordados no Capítulo. 6, a propósito do Clientelismo.  
844 Por força de tantos anéis ter oferecido às meninas, Macro deixou de poder usar o próprio anel distintivo da 
sua classe (cf. 8.5), com certeza porque até este tivera de vender. 
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amigos verdadeiros845. E se alguns ainda conseguem manter as aparências, o mais 

ardilosamente que podem, outros, porém, são mesmo obrigados a mudar os seus hábitos e 

gostos846. 

Ao excesso sucede-se sempre a penúria, e, por isso, de uma forma bastante directa e 

peremptória, Marcial declara a Castor:  

Omnia, Castor, emis: sic fiet ut omnia vendas. (7.98) 

 

A repetição do quantificador omnia acentua a certeza de que tudo, sem excepção, 

será perdido. E a especificação deste tudo, assim como a causa do desgoverno do Homem 

e da sua ruína, enuncia-a Juvenal:  

quis enim te deficiente crumina 

et crescente gula manet exitus, aere paterno 

ac rebus mersis in ventrem faenoris atque 

argenti gravis et pecorum agrorumque capacem? 

talibus a dominis post cuncta novissimus exit 

anulus, et digito mendicat Pollio nudo. (S. 11.38-43) 

 

Interpretada no sentido restrito de ‘gulodice’, ou num sentido mais lato de ‘avidez’, 

‘ambição’, a gula, ‘a única razão de viver’, como afirmara Juvenal847, é a responsável pelo 

facto de o Homem perder toda a sua fortuna, incluindo o próprio anel distintivo da sua 

classe848.  

Na obra de Marcial, porém, o homem arruinado desfaz-se do seu anel, mas continua 

a manter as aparências de grandeza e de poder, exibindo vestimentas exuberantes ou 

                                                        
845 E quando assim é, não vale a pena invejar estas pessoas, mesmo as que, conseguindo manter as aparências 
de grandeza e de poder, se fazem acompanhar por greges togatorum, pois estão rodeadas de parasitas tão 
arruinados quanto o senhor que seguem (cf. 2.74).  

A riqueza e a amizade verdadeira não parecem ser, de facto, compatíveis, sobretudo porque entre 
estas existe a ambição desmedida e a avareza dos ricos. E, por isso, o rico até pode apoderar-se dos bens dos 
seus próprios amigos, mas não conseguirá nunca ficar com a companhia e a amizade verdadeira destes, ou 
pelo menos com a de Marcial (cf. 12.25).  
846 Mudam-se as práticas e as orientações sexuais (cf. 11.87), assim como os valores outrora defendidos, pois 
cai de bêbedo, agora rico, quem, em pobre, era um udorum tetricus censor et asper (cf. 12.70.4). O primeiro 
sujeita-se àquilo que a sua condição de pobre lhe exige, o segundo àquilo que a sua riqueza lhe proporciona. 
E, por isso, torna-se tão vergonhoso e decadente quanto o primeiro.  
847 cf. S. 11.11. 
848 Se para Marcial a gula é capaz de devorar dez milhões de sertércios (cf. 5.70), para Juvenal ela consegue 
engolir todo o património de um homem (cf. S. 1.138). 
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fazendo-se acompanhar por greges togatorum849, enquanto na de Juvenal se reduz à 

condição de mendigo, não conseguindo esconder o dedo desnudado. É que Marcial - a 

quem interessa parcere personis, dicere vitiis850, assim como agradar ao seu 

leitor/espectador -, consegue tirar maior proveito do ridículo a que se expõem os visados, 

do que propriamente da evidência da sua ruína. Esta última imagem alcançá-la-á o próprio 

leitor, através das insinuações jocosas e irónicas do poeta ou das próprias atitudes 

evidenciadas pelas pessoas, como, por exemplo, a de ir descalço para um jantar, mantendo 

sempre a desculpa de possuir um escravo negligente que não soube guardar os sapatos. 

Assim é, por exemplo, Cota, um pobretana a quem Marcial chama homo sagax et 

astutus851, e que, embora descalço, consegue satisfazer a sua fome de cabeça erguida, 

porque afinal foi tudo fruto de um azar, alheio à sua vontade.   

Estes são os homens de Marcial, ridículos na forma como se vestem, se comportam, 

se exibem e até mesmo se lamentam dos seus infortúnios, mas sempre prontos a 

inventarem novas artimanhas para superar as evidências e alcançarem os seus objectivos. 

Novos ou velhos, homens ou mulheres, clientes ou patronos, ricos ou pobres, todos 

apresentam um “inchaço”, que, embora os venha a fazer rebentar, como na fábula da rã e 

do boi852, não os deixa passar despercebidos numa sociedade, onde aparecer e parecer é 

meio caminho andado para ter e ser.  

Na obra de Juvenal, todavia, assiste-se à exploração da ruína do Homem, porque 

assim o exige a indignação do poeta e o seu desejo de conseguir a cumplicidade do leitor, 

nas críticas que faz à sociedade romana. Pois, embora Juvenal também evidencie o ridículo 

a que se expõem os homens, não insiste tanto nos pormenores físicos ou nos 

comportamentos triviais, mas antes nas causas que justificam a forma como se vestem ou 

se comportam.  

 

Fora da realidade exposta pelos poetas ficaram, no entanto, aqueles que assumem 

uma pobreza que, de facto, carregam, por força das injustiças sociais e da própria 

estratificação que a sociedade romana evidencia. Estes são os verdadeiros pobres que 

sempre terão de ser pobres, já que a Fortuna apenas aos ricos dá em demasia, conforme 

                                                        
849 cf. 2.74. Segundo Marcial, estes homens não devem, porém, ser invejados, já que aqueles que rodeiam o 
falso rico são meros parasitas, tão arruinados quanto o senhor que seguem.  
850 cf. 10.33.10. 
851 cf. 12.87. 
852 cf. 10.79.  
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confessa Marcial: Fortuna multis dat nimis; satis nulli.853. E estes, a quem a Fortuna tudo 

dá, nunca serão capazes de ajudar os pobres, por força da sua ambição e avareza 

desmedidas. Mesmo quando alguém aparenta estar a partilhar os seus bens, ou pelos menos 

a presentear desinteressadamente, estará apenas a ser optimus malorum854. 

 Ter, ou apenas parecer ter, é, de facto o mais importante em Roma, porque serão 

estas aparências que darão garantia e credibilidade ao ser. E quando não se nasce rico, é 

preciso atrair a riqueza, procurando-se profissões mais rentáveis, embora praticadas com 

desonestidade e incompetência, como sejam, por exemplo a de gladiador855; citaredo ou 

flautista, dado o valor que a música e o divertimento alcançaram em Roma; pregoeiro; 

arquitecto resultante do luxo que cada vez mais se impõe às construções; leiloeiro, dadas as 

comissão ganhas com as vendas856; cozinheiro, sobretudo se souber cozinhar pratos 

exóticos e exorbitantes, ou   advogado, mas apenas se souber subornar os seus clientes857.  

                                                        
853 cf. 12.10.2.  
854 cf. 12.36.7. 
855 Para além do reconhecimento público e dos presentes alcançados durante os combates, os gladiadores que 
tinham combatido gloriosamente podiam também alcançar a rudis, uma espécie de reforma que os 
dispensava da actividade, tornando-os livres. Depois, estes, caso quisessem, voluntariamente, voltar à arena, 
exigiam avultadas quantias (cf. Lib Spect. 31). 
856 cf. por ex.: 3.4; 5.56 ou 6.8.  
857 A advocacia era uma profissão mal vista por Marcial, na medida em que era praticada por homens 
desonestos, corruptos e incompetentes, que exigiam avultadas quantias aos seus clientes (cf. 1.102) ou 
defendiam causas impossíveis (cf. 1.79; 8.17), ainda que passassem a maior parte do tempo calados (cf. 1.97; 
8.7) ou nada dissessem, apesar da prolixidade dos seus discursos (cf. 2.7; 6.19; 6.35;7.28). Embora alguns 
advogados já falecidos não tivessem feito fortuna em Roma, como Marcial confessa a Sexto (cf. 3.38), com 
certeza por serem honestos, e que outros tivessem dificuldade em receber pelo trabalho desempenhado (cf. 
1.98), a verdade é que, no tempo de Marcial, advogar causas parecia ser, de facto, uma profissão rentável, 
pelo menos a avaliar pelo conselho dado por Gaio a Marcial, (cf. 2.30) ou pelos presentes recebidos por 
Sabelo durante as Saturnais (cf. 4.46). Mesmo assim, Marcial não aconselha tal profissão ao jovem Lauro (cf. 
2.64), nem ao seu amigo Sexto, supostamente um homem honesto, que mostrara pretensões de vir para Roma 
defender causas. E isto porque, não sendo a honestidade compatível com a advocacia, só por sorte poderia 
Sexto viver em Roma (cf. 3.38). E esta será também, entre outras, uma razão que levou o próprio Marcial a 
negar o conselho do amigo Tito para advogar causas (cf. 1.17). 
 Marcial insurge-se também contra os recitadores e declamadores (cf. por ex.: 3.18; 4.42; 4.80 ou 
6.41) ou os retores, cuja frigidez do discurso, ou frieza dos lugares-comuns usados é capaz de esfriar até 
mesmo as termas neronianas, das mais quentes (cf. 3.25). A incompetência daqueles que deveriam saber 
fazer o melhor uso da palavra chega mesmo a ser ridícula, ao ponto de não conseguirem retribuir um 
cumprimento sem trocar os nomes das pessoas (cf. 5.21), ou de decorar uma única palavra de saudação em 
latim ou grego (cf. 5.52). É pois uma proeza digna de elogio, mesmo que seja irónico, quando o retor 
consegue, de improviso, saudar alguém pelo nome (cf. 5.54). 
 É evidente que fora da crítica aos oradores ou aos advogados estão alguns nomes que Marcial tem 
em consideração, dada a condição de Mecenas, e, por conseguinte, possíveis protectores dos seus livrinhos 
(cf. 4.14). Além disso, é importante não esquecer que, embora Marcial refira que as actividades de retor, 
orador e advogado possam ser lucrativas, estas são-no, sobretudo, quando exercidas com incompetência e 
interesseiramente. Pois quando assim não é, estas tornam-se também pouco lucrativas, sobretudo se forem 
comparadas com outras mais adequadas às novas modas e gostos dos Romanos da época imperial. E por isso 
mesmo é que Marcial aconselha o amigo Sexto a não se dedicar a nenhuma actividade intelectual se quiser 
sobreviver em Roma (cf. 3.38 5-6).    
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A estes ofícios poder-se-iam ainda acrescentar outros menos reconhecidos socialmente, 

mas não menos lucrativos, como será o caso dos caçadores de fortunas858.  

O que realmente não vale a pena ser é honesto, amigo sincero, generoso, nem poeta, 

já que este tipo de homens nada tem, nem sequer consegue  aparentar ter, pois não 

possuem a ambição e a avareza que caracteriza os ricos. E em relação à condição de ser 

poeta em Roma na época imperial, tudo indica ser, de facto, esta a actividade menos 

lucrativa, pelo menos comparando-a com a de orador, citaredo859 ou de advogado860. 

Excluídos destes poetas mal recompensados estão, no entanto, os plagiadores e os maus 

poetas que, embora também não consigam auferir grandes recompensas, são tão desonestos 

e exibicionistas de dotes alheios quanto os ricos avarentos e os empobrecidos 

exibicionistas. E isto porque vivem mergulhados numa aparência mesquinha e são tão 

incompetentes quanto os oradores, declamadores, retores e advogados enunciados 

anteriormente861.   

A falta de reconhecimento social, mas sobretudo económico que os poetas têm em 

Roma, é uma realidade bastante abordada por Marcial não só como justificação do próprio 

género literário escolhido, mas também da sua falta de tempo para escrever, dada a sua 

condição, involuntária, de cliens.  

 

 

Também Juvenal tece críticas semelhantes à precariedade dos poetas, dedicando os 

doze primeiros versos da sua sátira 7 exclusivamente à descrição das vicissitudes a que a 

                                                        
858 Outras actividades também lucrativas em Roma são: a prostituição, ou pelo menos a prestação de serviços 
sexuais (cf. 1.58); o comércio, onde se distinguem, por exemplo, os taberneiros, a actividade de usurário ou 
de cobrador de entradas nos banhos (cf. 2.52) e, como não poderia deixar de ser, numa sociedade tão 
diversificada em tipologia humana, a de ladrão (cf. 8.59). Em comum todos têm o facto de pautarem a sua 
actividade pela desonestidade e rapacidade.  
859 cf. 3.4.  
860 Com o objectivo de convencer o amigo Flaco a trocar a poesia pela oratória, Marcial coloca em paralelo 
estas duas actividades, mostrando as vantagens de uma e as desvantagens de outra, enquanto as musas da 
poesia não oferecem lucro, Minerva, a protectora dos oradores, não só tem o cofre com dinheiro, como 
empresta aos próprios deuses. Além disso, se os lugares de inspiração poética nada têm para oferecer, o 
fórum romano não só está mais perto como é mais rico. Gracejando com o facto de os próprios deuses 
pedirem dinheiro emprestado, Marcial estende a sua crítica à própria religião, e particularmente aos deuses, 
que partilham da ganância dos homens e se alheiam da penúria em que alguns vivem.   

Infelizmente, Marcial sabe que os seus versos só agradam de graça (cf. 5.16.10) e que a única 
recompensa que poderá receber serão aplausos (cf. 1.76), o que, a avaliar pelo descontentanento do poeta, 
não serão suficientemente animadores.     
861 cf. por ex.: 1.29; 38;52; 66; 72; 2.20; 10.100, 102; 11.94 ou 12.63. 
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falta de um Mecenas terá sujeitado celebres notique poetae, pelo menos antes da esperança 

e do incentivo dado por César, provavelmente o Imperador Adriano862.  

Porém, o satírico considera que a formação literária dos Romanos está em 

decadência. E não será apenas por falta de um Mecenas, ou até mesmo por culpa dos ricos 

avaros que se limitam a admirar e a louvar os poetas sem nada lhes pagar863, mas sobretudo 

porque o taedium ‘tédio’ se terá apoderado dos espíritos: 

taedia tunc subeunt animos, tunc seque suamque 

Terpsichoren odit facunda et nuda senectus. (S. 7.34-35) 

 

Juvenal refere-se, provavelmente, ao tédio que as recitationes repetitivas e 

carregada de enfadonhos e obsoletos exercícios de retórica causarão nos próprios 

declamadores864, mas particularmente aos que os escutam. Pois, ainda que os ouçam estão 

mais interessados nos espectáculos que lhes animem a vista ou o bolso. E esta será pois a 

razão pela qual todos os intelectuais, incluindo os historiadores, advogados, retores e 

gramáticos partilham de uma mesma falta de reconhecimento, que os obriga a ter de 

vender as suas obras por causa da fome, como fazem os poetas, ou a demonstrarem uma 

condição económica que, de facto, não possuem, como é o caso dos advogados, já que só a 

exibição da púrpura consegue garantir as aparências e cativar clientes865. O que, de facto, 

se torna pouco dignificante e digno de uma crítica semelhante à dos que se dedicam à 

poesia diletante866, aos que usam os seus discursos para favorecer os credores ou que se 

vendem por uma vil quantia. E assim, tal como pensa Marcial, apenas os incompetentes, os 

desonestos e os que vivem de aparências conseguem viver da sua actividade em Roma. No 

entanto, mais do que tudo isto, o que de facto, na perspectiva de Juvenal dita o destino dos 

homens é mais uma vez a Fortuna:  

si Fortuna volet, fies de rhetore consul; 

si volet haec eadem, fiet de consule rhetor.  

                                                        
862 cf. S. 7.1-4: Et spes et ratio studiorum in Caesare tantum./ solus enim tristes hac tempestate Camenas / 
respexit, cum iam celebres notique poetae / balneolum Gabiis…; cf. S. 7.20-21: hoc agite, o iuvenes. 
circumspicit et stimulat vos / materiamque sibi ducis indulgentia quaerit. 

Sobre a possibilidade de este César ser Adriano veja-se, por ex. BARDON (1968[1940]) 426-428 e 
GÉRARD (1976) 344-346.  
863 cf. S. 7.30-32. Segundo Juvenal, não existe mais nenhuma esperança para os poetas a não ser o apoio do 
Imperador.    
864 cf. S. 7.154: occidit miseros crambe repetita magistros.  
865 cf. S. 7.135-136: … est illis hoc utile. purpura vendit / causidicum… 
866 cf. S. 7.36-59.  
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Ventidius quid enim? quid Tullius?867 anne aliud, quam 

sidus et occulti miranda potentia fati? 

servis regna dabunt, captivis fata triumphum. 

felix ille tamen corvo quoque rarior albo. (S. 7.197-202) 

 

O que significa que é a posse de riquezas que permite ao homem ‘tornar-se’, 

‘metamorfosear-se’ (fieri) naquilo que quer, fazendo parecer o que não é ou não tem868. 

No entanto, tendo em conta a repetição da conjunção condicional si e da forma verbal  

volo, e a própria referência à estrela (sidus) e à força admirável (miranda potentia) do 

destino oculto (occultum fatum), parece-nos que Juvenal quer sugerir que a própria Fortuna 

faz depender a sua decisão daquilo que os homens lhe poderão retribuir, ou pelo menos 

daquilo que constituem os novos gostos da sociedade. E assim se compreende que os 

prisioneiros consigam sair favorecidos pelo espectáculo que oferecem nas arenas aos 

espectadores, enquanto os escravos se sujeitam a obedecer aos seus senhores, para que 

estes possam usufruir de todas as regalias.  

 Desta forma não será propriamente a origem que dita aquilo a que cada um está 

destinado, como terá entendido Marcial, ou o esforço que se faz869, mas, sobretudo, a 

capacidade que cada qual terá de se adaptar aos novos gostos e modas da sociedade 

romana, ou pelo menos de se parecer adaptar. E assim se compreende que um homem 

afortunado (felix) seja mais difícil de encontrar do que um corvo branco870, provavelmente 

da mesma forma que uma mulher digna se torna numa ave rara e muito parecida a um 

cisne negro871.  

 

 

 

                                                        
867 Públio Ventídio Basso embora fosse de origem humilde e tivesse sido feito prisioneiro durante o triunfo 
de Gaio Pompeio Estrabão, em 89 a.C., terá conseguido chegar a cônsul em 43 a.C.e tornar-se num grande 
político e general da República; Sérvio Túlio foi um rei romano de origem etrusca responsável pela 
proclamação de algumas leis sociais no séc. IV a.C. 
868 Esta interpretação reitera aquilo que Juvenal já tinha afirmado noutra passagem sobre o facto de o crédito 
de cada um estar dependente das riquezas que possui (cf. S. 3.143-144: quantum quisque sua nummorum 
servat in arca, / tantum habet et fidei.  
869 cf. 9.73.7-8: at me litterulas stulti docuere parentes: /quid cum grammaticis rhetoribusque mihi?; cf. S. 7. 
27-29.  
870 A associação do homem ao corvo já tinha sido feita, na sátira 2, no discurso de Larónia, quando esta 
afirmara que a censura perdoa os corvos (homens) e castiga as pombas (mulheres).  
871 cf. S. 6. 165. 
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3.1.2. Entre o parecer e o ser 

Além dos exemplos anteriores, onde se tenta parecer ter o que não se tem, ou 

apenas não se deseja dar, há também os que parecem ser o que não são. Entre estes estão: 

os falsos másculos, denunciados por ‘fomes’ pouco comuns, por enfermidades dolorosas 

ou por qualquer comportamento ou vestimenta menos apropriada; os falsos Cínicos e 

Estóicos, cuja aparência descuidada e austera esconde a degradação moral e a 

desonestidade; os libertos novos-ricos que não conseguem esconder as marcas de origem 

servil; os que ocultam a sua fealdade ou algum defeito físico com adornos quase sempre 

exagerados e de muito mau gosto; os que exibem atributos e qualidades próprias da 

profissão que exercem, mas que são denunciados pelos erros cometidos ou pela 

inadequação das suas atitudes ou ainda aqueles que não conseguem esconder as marcas do 

ferro em brasa, com que se puniam os servos fugitivos e os ladrões. Quanto a estes últimos, 

ainda que, conforme atesta Marcial, estejam instalados na primeira fila do teatro, reservada 

aos equites, e sejam portadores de uma indumentária própria de um homem rico, têm a 

fronte coberta de numerosos sinais postiços (splenia). E ainda que se pudesse pensar que 

tais sinais teriam apenas o propósito de disfarçar as imperfeições no rosto, como fazem 

algumas mulheres872, a verdade é que as imperfeições a disfarçar são bastante diferentes: 

Rufe, vides illum subsellia prima terentem, 

    Cuius et hinc lucet sardonychata manus 

(…) 

et numerosa linunt stellantem splenia frontem. 

ignoras quid sit? splenia tolle, leges. (2.29.1-2, 9-10) 

  

Para além de o uso do pronome demonstrativo logo no primeiro verso sugerir já um 

certo desprezo pelo figura visada873, também a questão lançada a Rufo, seu interlocutor, e 

o conselho dado por Marcial a rematar o epigrama clarificam a intenção de tais splenia: 

tratar-se-ão, possivelmente, de sinais indiciadores da condição de escravo ou de ladrão. 

Pois só um fugitivo ou um ladrão teria necessidade de cobrir a rosto com numerosos sinais 

postiços - numerosa splenia -, para apagar as letras FVG (iniciais de fugitiuus ‘fugitivo)) 

                                                        
872 cf. por ex.: 8.33.22 ou 10.22.1. 
873 Esta forma de abrir o epigrama, usada reiteradas vezes por Marcial, está sempre associada à exposição da 
hipocrisia e da falsidade de alguém, como sejam: os falsos estóicos (cf. 1.24) ou cínicos (cf. 4.53); os ricos 
empobrecidos (cf. 2.57), os oradores iletrados (cf. 5.51); os efeminados (cf. 5.61, 12.38); os pelintras 
pedantes (cf. 6.74); os falsos amigos (cf. 9.14) ou os ladrões (cf. 8.59).  
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ou FVR (fur ‘ladrão’), escritas com um ferro em brasa, precisamente na fronte874. E ainda 

que o remate do epigrama possa deixar a dúvida quanto à real identidade da figura em 

causa, a verdade é que a sugestão da leitura de tais splenia acaba sempre por sugerir a 

hipocrisia e a falsidade da aparência.  

Também a Euclides não lhe bastava já ter um nome onomatopaico, que em grego 

significa ‘chave’, ainda tinha de deixar cair, precisamente, uma enorme chave do regaço, 

para que as (in)certezas se esclarecessem: cecidit repente magna de sinu clavis / numquam, 

Fabulle, nequior fuit clavis875. Situação semelhante se passa ainda com Cínamo que, 

embora deseje ser chamado  Cina, como forma de evidenciar a sua condição de homem 

liberto, é portador de um nome que não consegue esconder a sua origem servil. No entanto, 

Marcial satisfaz-lhe o desejo, com todo o gosto, já que, assim sendo, Cina também não se 

importará, certamente, com a troca de furius por fur ‘ladrão’876, resultante da abreviação. 

Revelando-se desta forma a sua verdadeira identidade. E a estas duas figuras poder-se-á 

ainda juntar a do próprio Zoilo, que, apesar de exibir o anel distintivo da classe equestre e 

de evidenciar inúmeras excentricidades e luxo877, é igualmente de descendência duvidosa, 

conforme atesta Marcial em várias ocasiões878.  

Mas se a estes importa esconder a condição social que não têm879, a outros 

interessará mais camuflar, ou pelo menos disfarçar, os defeitos e/ou a fealdade que, de 

facto, têm. Assim são algumas mulheres que usam cabeleiras ou dentes postiços, jurando 

serem seus de verdade880, assim como também alguns velhos ou carecas que insistem em 

querer parecer cabeludos881. Contudo, e usando as próprias palavras de Marcial, a 

propósito de Marino que tenta pentear os seus ralos cabelos: ‘Nada é mais feio do que um 

                                                        
874 cf. edição de WILLIAMS (2004) 118.  
875 cf. 5.35.7-8. A repetição do termo clavis em fim de verso e a rematar o epigrama atesta a ironia do poeta e 
o desejo que centrar a interpretação do poema precisamente em torno deste vocábulo.  
876 cf. 6.17. 
877 cf. por ex.: 2.81; 3.82; 5.79, 12.54. 

Fazendo lembrar, em muito, o famoso banquete de Trimalquião do Satyricon de Petrónio (cf. Petr. 
Sat. 32-78), Zoilo é, de facto, como já referimos, o exemplo mais caricato daquilo a que o exagero e a 
extravagância conseguem chegar. 
878 Marcial ridiculariza o desejo de exibicionismo de Zoilo afirmando que o anel que este usa no dedo, e que 
supostamente o identifica como cavaleiro (ou o faz passar por tal), é o próprio aguilhão que usara nos pés, 
enquanto ladrão (cf. 3.29 e 11.37), não só pelo peso excessivo que tem, e que convém apenas à perna e não 
aos dedos, mas também porque as suas mãos mantêm o mesmo hábito de roubar (cf. 11.54). Além disso, 
também o (des)conhecimento de quem foram os seus pais contribui para o esclarecimento da sua origem (cf. 
12.12).  
879 cf. por ex.: 5.8; 6.24; 6.74; 6.77. 
880 cf. por ex.: 2.41; 5.43; 6.12; 7.13; 9.37; 12.23… 
881 cf. por ex.:5.49.  
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calvo penteado’882. Outros há, no entanto, ainda que trocam as cabeleiras por panos de lã 

envolvidos na cabeça, argumentando uma dor de ouvidos. Mas também estes não 

conseguem fugir ao olhar matreiro de Marcial883.  

Mas se alguns defeitos conseguem ser disfarçados por meio de variados artifícios 

(ou pelo menos assim pensa quem os usa) 884, outros serão mais difíceis de ocultar. Este 

será, por exemplo, o caso dos olhos de Lélia, definitivamente impossíveis de serem 

comprados885 ou a decrépita velhice de muitas mulheres. Estas são, de facto, as que têm 

mais motivos para tentar disfarçar as suas imperfeições, já que, pelo menos a avaliar pelas 

palavras nada meigas de Marcial, lhes falta tudo, ou quase tudo. Mesmo assim não se 

inibem de tentar alcançar a satisfação dos seus desejos, sejam eles quais forem, o que as 

torna ainda mais ridículas, porque mais desproporcionais886.  

Todavia, as mulheres vão muito além de tentarem disfarçar a fealdade, a velhice ou 

qualquer outro defeito físico. Elas chegam mesmo a subverter totalmente a realidade. 

Assim é Cerélia e Gélia: uma diz-se ‘velhinha’ (vetula), apesar de ser uma ‘menina’ 

(pupa); a outra diz-se uma ‘menina’ (pupa), ainda que seja velha (anus)887. Tornam-se 

ambas ridículas, porque se fazem passar por aquilo que efectivamente não são: a primeira, 

talvez para conseguir ser elogiada, pela evidência do seu aspecto; a segunda, 

demasiadamente pretensiosa, para tentar disfarçar a idade. Acresce ao ridículo da primeira 

o facto de não se considerar ‘velha’, mas de usar o diminutivo ‘vetula’, o que cria a ilusão 

de um distanciamento etário e físico muito maior888. 

Por vezes, até pode ser que a aparência corresponda efectivamente à realidade, 

todavia, quando o auto-elogio é em demasia, para além de poderem surgir desconfianças 

                                                        
882 cf. 10.83.11: calvo turpius est nihil comato. 
883 Assim acontece, por exemplo, com Carino (cf. 12.89).  
884 Marcial critica várias vezes as mulheres que tentam disfarçar as suas imperfeições, quase sempre 
provocadas pela força da idade, e por isso, nem sempre fáceis de enganar. Contudo, muitas vezes é 
precisamente o disfarce usado que se torna no principal denunciador da sua falsa aparência. A crítica que 
Juvenal e Marcial fazem às mulheres e à sua (in)capacidade de disfarce a todos os níveis será abordada no 
Capítulo 5.  
885 cf. 12.23. Licóris, Filene ou Taís também são zarolhas e, por isso, mulheres com motivos mais do que 
suficientes para tentarem disfarçar tão grande imperfeição.  
886 Por exemplo, Gala penteia o cabelo que não tem, tira os dentes à noite, deita-se coberta de creme, não 
dorme com a sua cara e, ainda por cima, não consegue esconder as cãs que tem, no único sítio onde tem pêlo. 
Mesmo assim, ainda faz sinal e promete prazer, incapaz de se aperceber de que todos conhecem os seus 
disfarces, até porque a sua casa fica no meio da Suburra, local, de resto, nada recatado. (cf. 9.37).  
887 cf. 4.20.  
888 O uso do diminutivo pode também sugerir a linguagem infantil utilizada pela mulher, como acontece 
noutro epigrama com Afra (cf. 1.100). E assim sendo ficaria o termo vetula menos distante de pupa, ainda 
que não menos ridícula a falsa modéstia da donzela.  
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(até porque, segundo Marcial, só se diz bela quem o não é,889), a mulher perde uma 

qualidade importante: a humildade890.  

De facto, quase sempre a fronteira entre o parecer e o ser é demasiado ténue, se não 

para a pessoa visada, pelo menos para o leitor que se apercebe de uma forma muito clara 

dos sinais evidenciados. As mulheres são, de facto, peritas na arde de ludibriar. Enganam 

os maridos e os próprios filhos, fingem doenças, só para se poderem encontrar com os 

amantes, subornam escravos, massagistas e todos os que lhe forem úteis para alcançarem o 

que pretendem.  

E entre entre estes que aparentam ser o que na verdade não são, destacam-se ainda 

outras figuras que não possuem as qualidades e os atributos necessários à profissão que 

exercem. Assim são os médicos, verdadeiros incompetentes, ou stulti, como Marcial lhes 

chama, que se deixam enganar pelas febres simuladas de quem quer apenas frequentar os 

banhos para conseguir um convite para jantar891, ou de quem finge uma penosa tosse para 

poder saciar a sua gula892. Além disso, nestas situações em concreto, estes médicos tornam-

se também cúmplices da hipocrisia dos seus clientes, na medida em que as suas 

prescrições, fruto da sua incompetência médica, dão ‘cobertura’ às artimanhas (fraudes) 

destes893.   

Mas pior do que se deixarem enganar pela esperteza dos ‘falsos doentes’, é a 

(in)capacidade que os médicos têm para exercer,  quase em simultâneo, duas profissões,  

ou pelo menos a facilidade de passarem de uma para a outra, como acontece com aquele 

                                                        
889 cf. 5.45.  
890 cf. 1.64.  
891 cf. 2.40. A fim de conseguir um convite para jantar, Tongílio simula febres intermitentes, no sentido de os 
médicos lhe prescreverem os banhos. E, de facto, consegue-o, pois todos os médicos fizeram o que tinha 
previsto: omnes Tongilium medici iussere lavari… (v. 7). O uso do quantificador omnes não deixa nenhum 
médico fora da qualificação de stulti, usada por Marcial no verso seguinte: o stulti, febrem creditis esse? gula 
est. (v. 8). E, por conseguinte da crítica à incompetência destes profissionais. Além disso, o facto de Marcial, 
no segundo verso, afirmar conhecer bem o tipo de homens que tudo fazem para saciar a sua gula (novi 
hominis fraudes: esurit atque sitit (v. 2)), torna mais ridícula a figura do médico que não distingue um 
doente, na real acepção da palavra, de um parasita, tão frequente em Roma.   
892 cf. 11.86. O médico receita, a Partenopeu, mel, amêndoas e bolos doces, para aliviar a garganta, que uma 
áspera tosse atormenta insistentemente (quas aspera vexat / assidue tussis (v. 2)), sem, no entanto, se 
aperceber de que o problema deste ‘doente’ não é a tosse, mas sim a gula. Desta forma, torna-se a 
incompetência do médico cúmplice da gulodice de Partenopeu, já que as suas prescrições oferecem ao 
‘doente’ tudo o que deseja.  
893 A simulação de um estado febril ou doentio torna-se também vantajosa no alcance de outros proveitos. 
Por exemplo, Névia finge estar gravemente doente só para beneficiar da atenção daquele que, supostamente, 
seria um astuto caçador de fortunas (cf. 2.26) e Zoilo não se importa de provocar ou agravar o seu estado 
febril só para poder exibir as suas colchas escarlates (cf. 2.16). 
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que dantes era oculista e agora é gladiador894, ou com Diaulo que passa de cirugião a 

cangalheiro895. Não obstante a possível crítica que o nome escolhido para este cirurgião 

possa querer fazer aos médicos gregos, a verdade é que Marcial ridiculariza a 

incompetência profissional dos médicos ao ponto de afirmar que estes são capazes de 

deixar com febre quem tinha simplesmente um resfriado896, ou de provocar a morte a quem 

apenas sonha com eles897. Assim sendo, o melhor será mantê-los afastados, já que a sua 

presença é incompatível com a longevidade898.  

Contudo, se em termos profissionais os médicos não demonstram possuir qualquer 

competência, o mesmo já não se poderá afirmar em relação a outras habilidades, como seja 

a esperteza para ludibriar quando são apanhados em flagrante ou a imoralidade a que se 

prestam em algumas situações e que gozam do consentimento dos seus clientes. E assim, 

médicos e pacientes partilham, novamente, de uma mesma cumplicidade hipócrita onde 

tudo vale para parecer aquilo que de facto se quer parecer899. 

 Incluídos entre os falsos e incompetentes profissionais estão também alguns 

barbeiros900, e os próprios advogados corruptos e desonestos, incapazes de usarem a 

palavra com destreza e de ganharem causas, e tão flexíveis na mudança de actividade como 

os médicos. Assim não será difícil ver-se um padeiro a defender causas ou um advogado a 

converter-se em agricultor. Ainda que, ironicamente, isso implique continuarem a fazer 

aquilo que já faziam na actividade anterior901.   

Na verdade muitas são as artimanhas para parecer ter aquilo que não se tem, mas 

que se gostaria de ter, ou parecer ser o que não se é, mas que se gostaria de ser. Porém, 

                                                        
894 cf. 8.74. 
895 cf.1.30 e 1.47. O desprezo que Marcial sente pelos médicos, ou melhor, pela sua incompetência 
profissional, leva-o a repetir, em dois epigramas praticamente iguais, em termos métricos e verbais, o facto 
de Diaulo ter mudado de actividade. 
 Também no epigrama 4.9 Marcial brinca com o nome do médico Sotas, ajswvtw", um termo grego 
 cujo alfa privativo sugere precisamente a negação das características próprias do médico (cf. PIMENTEL 
(2000) II. 23, nª37. 
896 cf. 5.9.  
897 cf. 6.53. O médico torna-se de tal forma nefasto que bastará apenas alguém sonhar com ele, para morrer.  
898 cf. 6.70.  
899 cf. 9.96, 6.31 e 11.71.  
900 cf. por ex.: 7.83; 8.52 e 11.84  
901 Relativamente ao padeiro (cf. 8.16), ainda que o mova o desejo de ganhar dinheiro e enriquecer, na 
verdade tudo o que ganha logo o perde, e, por isso, no fim continua a ser visto como um padeiro. Quanto ao 
advogado (cf. 12.72), ainda que se converta em agricultor, o seu comportamento é contrário ao que seria 
esperado de um agricultor, já que compra os produtos em vez de os vender. A ironia está precisamente no 
facto de este homem, enquanto foi jurista, ter vendido, em vez de comprar. Esta situação critica a natureza 
proveitosa da profissão de advogado, por um lado, e o afastamento dos Romanos do cultivo e da 
rentabilidade da agricultura, por outro. 
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nem sempre é fácil manter as aparências: porque a desproporção entre o ser e o parecer é 

muito grande; porque lhes escapa sempre algum pormenor que os descobre, ou 

simplesmente porque Marcial acaba por os desmascarar, com as suas insinuações, 

demasiadamente evidentes, ou com o seu aguilhão certeiro.  

Contudo, mesmo descobertos da hipocrisia em que vivem, não deixam de se 

passearem pelas ruas de Roma de cabeça erguida, sempre à procura de novas artimanhas. E 

mesmo que não se receba há já dez anos pelos serviços prestados, como acontece com o 

advogado Sabelo, é com orgulho que se exibem os presentes agora dados pelo cliente, 

durante as Saturnais, ainda que estes se reduzam a uns mesquinhos alimentos e louças de 

má qualidade e a um simples guardanapo que sempre haverá de servir para trazer comida 

de algum jantar902. Esquece-se o infeliz da ingratidão do cliente pelos serviços prestados, 

uma vez que apenas o presente lhe importa, enquanto o leitor se ri sem sentir pena da sua 

condição de homem pobre, que, a avaliar pelo tempo que demorou a receber presentes, só 

voltará a ser recompensado dali a dez anos.  

 Similar é a imagem que Juvenal transmite particularmente quando se refere à 

situação dos intelectuais em Roma:  

           …rumpe miser tensum iecur, ut tibi lasso 

 figantur virides, scalarum gloria, palmae. 

 quod vocis pretium? siccus petasunculus et vas 

 pelamydum aut veteres … 

(…) 

si quater egisti, si contigit aureus unus, 

inde cadunt partes ex foedere pragmaticorum. (S. 7.117-120, 122-123) 

 

Ainda que os produtos recebidos sejam diferentes dos de Sabelo, pois os deste parecem ser 

muito piores, a avaliar pelo seu aspecto miserável e cansado, pelo  lugar pobre onde vive, e 

ainda pelo facto de os seus honorários sairem da sua própria conta, tudo indica não ser 

devidamente recompensado pelos seus serviços. E como se a imagem não fosse já 

suficientemente degradante, capaz de emocionar o leitor e de o tornar cúmplice da crítica 

que Juvenal quer fazer à pobreza dos intelectuais, ainda tinha de contrastar tal imagem de 

penúria com o exemplo da prosperidade e do sucesso do nobre Emílio e de outros dois 

                                                        
902 cf. 4.46.  
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advogados que, no entanto, acabariam por se arruinar, fruto das suas extravagâncias903. 

Juvenal quererá com estes exemplos finais acentuar a penúria de quem ganha, com esforço, 

umas miseráveis recompensas, pouco ou nada comestíveis, mas também pôr em evidência 

a sociedade de constrastes em que vive o Romano e do valor que se dá ao exibicionismo de 

riquezas, mesmo que o resultado final seja a ruína. No fim, a imagem que sobressai na 

memória do leitor é precisamente esta última: a da ruína que o exibicionismo e a 

extravagância pode provocar.  

 

Em suma, ri-se o leitor de Marcial de ricos e pobres, sem, no entanto, deixar de 

partilhar as críticas contra os ambiciosos, os avarentos, os pobretanas exibicionistas, os 

parasitas e os incompetentes, e de se sentir solidário com aqueles que são realmente 

pobres. Enquanto o leitor de Juvenal não sente vontade de rir, mas apenas tristeza e 

vontade de se insurgir contra uma sociedade exibicionista e gananciosa, onde o cultivo do 

intelecto deixou de ter lugar e a virtus se reduziu a uma questão de aparências ou apenas de 

genealogia. E será pois nesta perspectiva que Juvenal aborda a questão da tipologia 

humana e mais concretamente do ser e parecer romano. 

 

 

3.2. Juvenal: degradante e enferma realidade 

Em Juvenal, o ser e o parecer estão intimamente ligados ao dinheiro que se tem e à 

moralidade e/ou genealogia que se aparenta ter.  

Entre aqueles que aparentam ser o que na verdade não são estão os que, apesar de 

ostentarem os bustos dos seus antepassados, de evocarem a sua autoridade como censores 

ou até mesmo de cumprirem os preceitos a que a sua condição de sacerdotes lhes impõe, 

possuem um semblante no qual não se pode confiar904. Assim são: os que simulam ser 

Cúrios embora vivam num ambiente orgíaco905; os que exibem os bustos dos filósofos, 

com quem se querem assemelhar, apesar de serem indocti906; os que exibem um aspecto 

viril, sugerindo um espírito aterrador e atacam o vício, com palavras próprias de um 

                                                        
903 cf. S. 7.124-134.  
904 cf. S. 2.8. A referência a estes homens que tentam ocultar o seu verdadeiro ser por detrás de falsas 
aparência será feita no Capítulo 5, pelo que, a fim de não nos tornarmos demasiadamente repetitivos, limitar-
nos-emos a citar as passagens. 
905 cf. S. 2.3. 
906 cf. S. 2.6-7. 
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Hércules, mas que são denunciados pelas enfermidades diagnosticadas ou pela forma como 

movimentam as nádegas907. A esta falsa aparência não escapa também o próprio Imperador 

que, embora seja denominado de censor perpetuus e de ter reposto a Lex Iulia de adulteriis 

et stupro vel de pudicitia, em 85, manteve relações incestuosas com a sua sobrinha Júlia e 

obrigou-a a abortar, causa da sua morte908.  

Diante de tais incoerências entre o que se aparenta ser e o que realmente se é, a 

resposta à questão formulada por Juvenal parece ser óbvia: 

nonne igitur iure ac merito vitia fictos 

contemnunt Scauros et castigat remordent? (S. 2.34-35)909 

 

É evidente que os piores viciosos ganham o direito, por justa causa, de desprezar e 

retribuir as mordidas a todos os que fingem uma moralidade que não possuem! 

Contudo, para além destes falsos doutos e moralistas, existem ainda aqueles que 

não são dignos do nome e da casta a que pertencem, uma vez que se limitam a exibir a 

nobreza da sua árvore genealógica, esquecendo-se de que a a única nobreza reside na 

virtude910. E assim, se os primeiros aparentavam ser o que não eram, doutos e moralistas, 

estes últimos não aparentam ser o que realmente são, ou deveriam ser: nobres. Desta 

forma, se os primeiros merecem as mordidelas dos piores viciosos, também estes merecem 

a desonra de ver o seu lugar ocupado pela ima plebs, que, eloquente e conhecedora do 

Direito e dos enigmas da Lei, costuma defender as causas do nobilis indocti911. O que 

significa que, tão indocti quanto aqueles que exibem os bustos dos filósofos, de nada lhes 

vale o ser, pois, afinal, falta-lhes parecer.  

Roma assiste assim ao vergonhoso espectáculo do rebaixamento moral da nobreza, 

que, convertida em alimento para os delatores912, foi ultrapassada pelos jovens saídos da 

plebe que, além de serem docti, cultivam os genuínos valores heróicos913, ou pelos plebeus 

beneméritos da pátria, como Cícero914, Gaio Mário915, entre muitos outros que se 

                                                        
907 cf. S. 2.21. 
908 cf. S. 2.29-33. 
909 Esta referência parece ter em mente Marco Emílio Escauro, cônsul em 115 a.C., que condenou o seu filho 
à morte por este ter fracassado na luta contra os Cimbros. 
910 cf. S. 8.20: … nobilitas sola est atque unica virtus. Este será o caso, por exemplo, de Fábio que, apesar de 
aludir aos seus antepassados e à sua origem, é denunciado pela sua falta de qualidades (cf. S. 8.13-18). 
911 cf. S. 8.44-50. 
912 cf. S. 1.33-35. 
913 cf. S. 8.51-52. 
914 cf. S. 8.236-244.  
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distinguiram pela defesa da pátria e, sobretudo, pela virtus. Aos nobres, é possível 

encontrá-los nas tabernas, junto de algum assassino, misturado entre ladrões e fugitivos, 

nos próprios palcos, sujeitos ao ridículo da exposição pública, como acontece com 

Damasipo e Lêntulo, ou na arena, como terá sido o exemplo de Graco. 

Ultrapassados pela verdadeira nobreza de espírito, os nobres assistem ainda à 

ascensão dos novos-ricos endinheirados que se fazem valer das riquezas exibidas.  

Entre estes novos-ricos está, por exemplo, Crispino que, apesar de agitar um anel de 

ouro nos dedos suados, como a sugerir o escorregamento de tal preciosidade, não é capaz 

de sufferre maioris pondera gemmae916. O que se compreende, pois não possui a robustez 

social, e também moral que lhe permita suportar o peso de tais sumptuosidades, de resto, o 

mesmo que acontece ao pretor, durante a pompa circensis.  

Em Roma, na perspectiva de Juvenal, o crédito dado a cada um está dependente da 

riqueza tida917 e, por isso, não é fácil exibir-se quando a precariedade económica se opõe 

às virtudes:  

haut facile emergunt quorum virtutibus opstat 

res angusta domi. (S. 3.164-165) 

 

A organização social e a estratificação das classes em Roma, assim como também a 

dignidade, o respeito e o crédito atribuído a cada um dependem do dinheiro que se possui 

ou que se exibe. É pois este que posiciona hierarquicamente os Romanos. Além disso, é o 

dinheiro que garante ao homem a admiração, o direito ao sucesso e a ajuda diante das 

adversidades. Pois se a fragilidade das habitações dos pobres não consegue resistir aos 

incêndios, ninguém se prontifica para os ajudar, contrariamente ao rico, a quem todos 

acorrem. Além disso, se o pobre não pode dormir em Roma, por causa dos barulhos nas 

ruas, sem dormir terá de ficar, mas o rico, esse, pode usufruir do sossego da sua casa de 

campo918.  

O dinheiro tornou-se responsável pela tranquilidade e ociosidade de uns, e numa 

garantia capaz de assegurar o ser de outros, porque lhes confere respeito ou permite 

ascender socialmente. Entre parecer e ser, o Romano prefere ter, já que isso lhe garante o 

                                                                                                                                                                        
915 cf. S. 8.245-253. Apesar da sua origem humilde, tornou-se nobre e famoso pelos seus serviços à pátria. 
916 cf. S. 1.26-29. 
917 cf. S. 3.143-144. 
918 cf. S. 3.190-222. 
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acesso a tudo o que deseja parecer e ser. Por isso, não admira que a riqueza esteja entre os 

primeiros e os mais conhecidos pedidos dos homens aos deuses919. Afinal é graças a ela 

que se consegue adquirir tudo o que se deseja ou cobiça. Assim não será de admirar que 

esteja sempre associada à infamia920, ao crime921 ao jogo922 e à importação de todos os 

costumes estrangeiros. 

Diante da subversão que a riqueza consegue fazer nos costumes e na própria 

estrutura hierárquica romana, é com uma voz indignada e censuradora que Juvenal 

considera o tempo de paz em que se vive, bastante pior do que o da guerra, por força dos 

males que caem sobre Roma por culpa do dinheiro: 

nunc patimur longae pacis mala; saevior armis 

luxuria incubuit victumque ulciscitur orbem. 

nullum crimen abest facinusque libidinis, ex quo 

paupertas Romana perit… 

(…) 

Prima peregrinos obscaena pecunia mores 

intulit, et turpi fregerunt saecula luxu 

divitiae molles.           (S. 6.292-300) 

 

Depois que a austeridade romana pereceu nenhum crime ou acção vergonhosa falta 

em Roma. Pois o ‘indecoroso dinheiro’ (obscaena pecunia) encarregou-se de importar os 

costumes estrangeiros, e as riquezas molles ‘efeminadas’, ‘flexíveis’ de quebrar (frangere) 

as gerações (saecula), com o seu turpis luxus ‘luxo indecente’. E assim se critica a força do 

dinheiro, mas também o luxo das mulheres, a ausência de espírito militar dos homens, cada 

vez mais efeminados923, tal como as próprias influências estrangeiras.  

Contudo, ao dinheiro acresce ainda o desejo da fama e das recompensas, porque 

também estas conseguem espelhar uma aparência triunfante. Assim são aqueles que 

pelejam pela fama militar e pelos louvores da guerra mais do que pela virtude: 

…tanto maior famae sitis est quam 

                                                        
919 cf. S. 10.23-25. 
920 cf. S. 1.48. 
921 cf. S. 1.75-76. 
922 cf. S. 1.89-91. 
923 A mollitia dos costumes fora transferida ironicamente para a riqueza, ou seja, para o meio que permite a 
“aquisição” de tais costumes.  
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 virtutis…     (S. 10.140-141) 

  

 

3.2.1. Contributos da educação 

Possuir riquezas e fama são requisitos essenciais para quem quer parecer e, por 

isso, são incutidos aos jovens, desde muito cedo, pelos seus pais. Estes ensinam-lhes todo o 

tipo de vícios: a jogar, a comer bem, a serem cruéis para com os escravos, ou, no caso das 

mães, a serem adúlteras924. E não se pense que é difícil para estes jovens assimilarem tais 

ensinamentos: 

sic natura iubet. velocius et citius nos  

corrumpunt vitiorum exempla domestica, magnis 

cum subeant animos auctoribus. unus et alter 

forsitan haec spernant iuvenes, quibus arte benigna 

et meliore luto finxit praecordia Titan. (S. 14.31-35) 

 

A afirmação de Juvenal - sic natura iubet ‘assim manda a natureza’ - deve ser 

entendida segundo duas perspectivas que, no fundo, se complementam: por um lado a 

condição de filho manda obedecer aos pais e seguir os exemplos familiares; por outro lado, 

é quase intrínseco à natureza humana a aprendizagem de tais vícios. Assim sendo, quando 

estes são interiorizados com a consentida autoridade dos seus pais tornam-se mais eficazes 

e corrompem os jovens de uma forma mais rápida. Por isso mesmo é que, segundo Juvenal, 

os filhos são tão parecidos com os pais, não só no aspecto, como também na própria 

maneira de ser925, a quem imitam quase espontaneamente926. Pois afinal, não precisarão de 

fazer muito esforço para aprender aquilo que a natureza humana lhes manda.  

Se há jovens que, eventualmente, poderão desapreciar tais ensinamentos, serão 

talvez (fortisan), e apenas, um ou dois (unus et alter), a quem Prometeu modelou o coração 

com generosa arte e com barro do melhor. O que de facto confirma que os vícios dos 

jovens não são apenas fruto da educação dos pais, mas são intrínsecos à natureza humana, 

na qual a modelagem de Prometeu terá a sua responsabilidade.  

                                                        
924 cf. S. 14.4-30.  
925 cf. S. 14.50-55.  
926 cf. S. 14.107: Sponte tamen iuvenes imitantur cetera… 
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 Contudo, entre todos os vícios imitados, há um que se torna fundamental praticar, 

mesmo que contrarie outros vícios aprendidos (como sejam as exigências do estômago e os 

luxos cobiçados). Trata-se da avareza. Este vício impõe uma aparência severa e séria, exige 

que o rico avaro castigue o seu próprio estômago927, comendo o pão já com bolor e aquilo 

que o próprio mendigo se recusaria a comer928, a viver atormentado pelo medo de perder 

alguma moeda e pelo desejo de aumentar cada vez mais o seu património.  

 Tão severa e aterradora quanto o rosto dos falsos moralistas, a avareza torna-se 

tormentosa e frágil, porque vive continuamente dependente da fatalidade da necessidade. E 

assim, tal como os falsos moralistas que vivem atormentados pelo receio de serem 

descobertos se sujeitam a receber mordidelas dos próprios viciosos ou enfermidades 

sofridas pelos seus comportamentos indecentes, também os avaros vivem flagelados pelo 

desejo de conseguir os bens alheios, ou de acabar com estes, sempre que não os conseguem 

comprar929. 

Quer se trate de aparentar ser ou de se ostentar aquilo que se tem, para se poder 

alcançar poder e respeito, o castigo torna-se sempre inevitável: o glutão sofre a 

enfermidade física; o falso moralista a dentada dos piores viciosos; o desvirtuoso nobre o 

rebaixamento social, diante do jovem, oriundo da plebe ou do novo endinheirado, assim 

como o avaro sofre o tormento da ambição desmedida. Quando não sofre mesmo o castigo 

da educação dada ao seu filho que, ambicionando a riqueza do pai, torna a vida deste mais 

curta930, ou, como também testemunha Marcial, rouba o próprio pai931. É que os jovens, 

aprendendo com os pais o vício da ambição e da avareza desmedida, de imediato fazem 

prova de serem capazes de pôr em prática os ensinamentos adquiridos. E, segundo os 

poetas, diante desta atitude do filho nada pode fazer o pai, já que a causa e a origem de tais 

comportamentos está nele próprio: 

mentis causa malae tamen est et origo penes te (S. 14.226) 

huic semper vitio pater fuisti. (12.53.10) 

 

Contudo, mesmo assim, na perspectiva de Juvenal, o homem não se importa de 

sofrer tais castigos, já que, como ele próprio afirma : 

                                                        
927 cf. S. 14.126-133. 
928 cf. S. 14.134. 
929 cf. S. 14.140-149. 
930 cf. S. 14.221-226.  
931 cf. 12.53.  
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“quid nocet haec?” inquit, “tunicam mihi malo lupini 

quam si me toto laudet vicinia pago 

exigui ruris paucissima farra secantem.” (S. 14.153-155) 

 

É o castigo suportado por força das novas necessidades que se impõem ao Homem 

e que não têm fim, dada a insaciabilidade de possuir um património desmesurado932.  

Contudo, nesta luta pelas aparências, vale mais parecer rico, famoso, poderoso e até 

mesmo avaro, do que virtus, já que maior força tem a ambição, o poder e o dinheiro em 

Roma. E assim se compreende que os ensinamentos que os pais transmitem aos filhos 

sejam diferentes, em muito, dos que eram dados pelos antigos aos seus descendentes:  

“vivite contenti casulis et collibus istis, 

o pueri” Marsus dicebat et Hernicus olim 

vestinusque senex. “Panem quaeramus aratro, 

qui satis est mensis… 

(…) 

… peregrina ignotaque nobis 

 ad scellus atque nefas, quaecumque est, purpura ducit.»  

haec illi veteres praecepta minoribus. (S. 14. 179-182, 187-189) 

 

É que os pais, agora, deixaram de fazer a apologia da simplicidade e da 

indispensabilidade e de temer aquilo que é desconhecido e estrangeiro, para passarem a 

incitar os jovens a: estudarem as leis, a fim de conseguirem defender os seus interesses; a 

integrarem-se no exército, apenas para receberem louvores e distinções e a dedicarem-se às 

actividades comerciais, comprando tudo o que possa haver, para aumentarem a sua 

riqueza933. E tais ensinamentos podem os pais dar aos filhos, dado que têm a cumplicidade 

de todos sem excepção, incluindo do próprio Júpiter:  

illa tuo sententia semper in ore 

versetur dis atque ipso Iove digna poeta: 

“unde habeas quaerit nemo, sed oportet habere.” (S. 14.205-207) 

                                                        
932 cf. S. 14.172-177.  
933 cf. S. 14.189-205.  
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Sem deixar de fora os próprios deuses, Juvenal considera que todos contruibuem 

para a degradação que se vive em Roma, incluindo-se entre estes, os estrangeiros, cujas 

modas e hábitos favoreceram bastante para a degradação da sociedade romana.  

 

 

3.2.2. Contributos das influências estrangeiras 

Responsáveis por esta mudança de valores e comportamentos são os pais, é certo, 

mas também todos os estrangeiros provenientes da Ásia Menor ou de outras regiões do 

Mediterrâneo, e, particularmente, os Gregos, homens de ´astúcia ágil, audácia perversa, 

lábia pronta, mais violenta do que a de Iseu’934. Capazes de serem o homem que o Romano 

quiser: ‘gramático, retor, geometra, pintor, massagista adivinho, acrobata, médico, 

feiticeiro, tudo sabe este Greguito esfomeado: irá ao céu, se o mandares’935.  

É sobretudo pela voz de Umbrício936, na sátira 3, que Juvenal melhor exprime a sua 

indignação em relação aos Gregos, ou, por extensão de sentido, a todos os que vivem à 

maneira grega, e que não se restringem apenas àqueles que vêm da Grécia, mas a todos os  

provêm de regiões helenizadas, e, por conseguinte, gente de hábitos, costumes e 

mentalidades gregas. Conforme, de resto, sugere o vocábulo gens ‘gente’, na primeira 

abordagem que Umbrício faz àqueles que gozam de maior aceitação entre os ricos937.  

Os ricos são, de facto, os que terão melhores condições económicas para importar o 

luxus turpus e os costumes efeminados próprios destas gentes:  

    Quae nunc divitibus gens acceptissima nostris 
                                                        
934 cf. Plin. Ep. 2.3.  
935 cf. S. 3.73-78.  
936 Umbrício é um amigo de Juvenal que, por sentir que um homem honesto não tem lugar em Roma, está 
prestes a deixar a Urbe e a partir para Cumas. A sátira 3 é praticamente um extenso monólogo, onde 
Umbrício explica a Juvenal as razões que o levam a tomar a decisão de partir.  

Sobre a identificação desta figura existem algumas dúvidas e o mais certo, em nosso entender, é que 
se trate de uma mera ficção satírica criada por Juvenal para dar autoridade moral às suas críticas, com vista a 
alcançar a cumplicidade do leitor. Até porque, segundo o comentário de COURTNEY (1980) 15, Juvenal terá 
tido a necessidade de colocar a denúncia da impossibilidade de viver em Roma na boca de alguém que, de 
facto, seja capaz de deixar para trás a Urbe, uma vez que o satírico, apesar de ter manifestado vontade de o 
fazer (cf. S. 2.1-2), na verdade continua a residir na cidade (cf. S. 3.5: Ego vel, Prochytam praepono 
Suburae.) No entanto, o discurso de Umbrício também pode ser entendido como uma reminisciência da 
educação retórica do satírico e particularmente o desenvolvimento de um tópico que faz parte das escolas de 
declamação, e que consiste nas vantagens da vida no campo, modelo de moralidade, sobre a vida da cidade 
(cf. edição de BRAUND (1996) 230-231). Além disso, a similitude entre a figura e o discurso de Umbrício e 
passagens de Lucílio ou Horácio ainda permite pôr a hipótese de se tratar de um tema da Sátira Latina (cf. 
BRAUND (1989a) 36-39).  
937 O mesmo termo, gens, volta a ser usado alguns versos mais à frente, quando Umbrício, na investida que 
faz contra os Gregos se refere a eles como ‘gente muito hábil na arte de adular’ (cf. S. 3.86: adulandi gens 
prudentissima).  



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
  

 

 301

et quos praecipue fugiam, properabo fateri, 

nec pudor opstabit. (S. 3.58-60) 

 

A consciência de que os estrangeiros têm um papel dominante sobre os Romanos, 

leva Juvenal, pela voz de Umbrício, a não suportar uma Roma que terá permitido, há já 

muito tempo (iam pridem), que a língua, os costumes, os flautistas e as cordas oblíquas, ou 

seja, as harpas orientais, os tambores exóticos e as meninas obrigadas a prostituírem-se no 

Circo tivessem desaguado no Tibre: 

                  … non possum ferre, Quirites, 

Graecam urbem; quamvis quota portio faecis Achaei? 

iam pridem Syrus in Tiberim defluxit Orontes, 

et linguam et mores et cum tibicine chordas 

obliquas nec non gentilia tympana secum 

vexit et ad circum iussas prostare puellas.(S. 3.60-65) 

 

A insuportabilidade manifestada na expressão non possum ferre indicia logo o 

sarcasmo e a indignação contida na apóstrofe Quirites, referente àqueles que, embora 

conservem o nome primitivo dos Romanos, vivem numa Graeca urbs ‘Roma Grega’, ou 

seja numa cidade onde os habitantes são Romanos, mas o modus vivendi grego.  

Pintados com fina ironia, os Gregos são acusados de serem aduladores, 

comediantes, hipócritas, libidinosos e delatores938. O que, de facto, nos leva a afirmar que a 

expressão virgiliana, provinda da épica clássica - timeo Danaos et dona ferentes -939, 

adquiriu uma representação muito visível em Juvenal.  

As influências estrangeiras são, de facto, responsáveis pela glutonaria, pelo desejo 

de exibir riquezas durante os banquetes e pela preferência do Romano pela superficialidade 

ornamental dos recipientes dos mobiliários e de outros luxos, que acabam por conduzir ao 

crime e ao sacrilégio. Nada parece estar a salvo junto destas gentes, de tal forma hábeis na 

capacidade de ludibriar que será mais barato desembaraçar-se de um cliente, ou de outro 

qualquer parasita romano, do que de um Grego940.  

                                                        
938 cf. S. 3.86-118. 
939 cf. Virg. A. 2.49.  
940 cf. S. 3.109-125. 
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Contudo, o facto de Umbrício referir que estes helénicos conseguem ser quem o 

Romano quiser que eles sejam (quemvis hominem), fazendo tudo o que este lhes 

ordenar941, torna-se de alguma forma irónico, uma vez que cria nos Romanos uma 

sensação de poder e de superioridade sobre os estrangeiros que não os deixa ver que estão 

a ser “sufocados” pela influência, já que o prazer obtido tudo compensa. Nesta pespectiva, 

aquilo que inicialmente parecia ser apenas uma crítica aos Gregos converte-se de imediato 

numa zombaria para os Romanos que, longe de serem vítimas da astúcia daqueles, são 

vítimas da sua própria ambição e exibicionismo que os faz acreditar em qualquer coisa que 

a ‘mentirosa Grécia ouse narrar’: …quidquid Graeca mendax / audet in historia942. 

Desta forma, consideramos que Juvenal não é  um poeta tão passadista, tão 

contrário à sociedade cosmopolita de Roma, e desejoso de uma Roma que pertencesse 

somente às gentes romana, mas antes um poeta consciente dos malefícios que as 

influências negativas poderão causar num povo que se pauta pelo desejo de ambição, poder 

e exibicionismo. É que, a avaliar pelas críticas que Juvenal faz aos Romanos, e que nem 

sempre estão dependentes directamente da influência dos Gregos, a responsabilidade da 

degradação a que se entregou Roma deverá ser atribuída, sobretudo, aos seus próprios 

habitantes.  

Assim sendo, se, por um lado, os contactos com os estrangeiros trouxeram novas 

aprendizagens e as riquezas a possibilidade de importar novos gostos - descurando-se 

paulatinamente a simplicidade e a modéstia dos antigos -, por outro lado, a ganância 

desmedida dos ricos avaros e o desejo de exibicionismo de todos os que deveriam ocupar 

um papel de responsabilidade na sociedade e na educação dos menores fomentaram a 

falsidade e a hipocrisia. Todavia, segundo considera Juvenal: 

 tantis parta malis cura maiore metuque 

servantur, misera est magni custodia census!  (S.14.303-304) 

 

De facto, miserável é a custódia de uma grande riqueza, já que o homem vive 

atormentado pelo receio de perder aquilo que conseguiu de uma forma desonesta. E mesmo 

quando deixa transparecer uma imagem de grandeza social e económica, ou esbanja os 

seus bens com gastos exorbitantes e desnecessários, não consegue livrar-se de uma 

fraqueza moral, de uma debilidade física, ou até mesmo de um filho ganacioso que anseia 
                                                        
941 cf. S. 3.75,78 : quemvis hominem secum attulit ad nos (…) / in caelum iusseris ibit. 
942 cf. S. 10.173-174. 
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pela sua morte, o que significa que igualmente degradante e vergonho é o ser como o 

parecer.  

 

 

3.3. Conclusão 

Enquanto as gentes de Marcial parecem andar de um lado para o outros sem 

qualquer destino exacto, as de Juvenal parecem ter um fim: ir atrás de gente influente e 

aplaudi-los ou abandoná-los consoante o proveito que consigam, ou não, tirar desta 

situação. Não importa se, para isso, é necessário degenerar a sua origem, desrespeitar o 

mos maiorum, (des)educar os filhos, deixar-se influenciar nefastamente ou até mesmo 

praticar crimes desmesurados. Pois, segundo reconhece Juvenal, só aquele que for capaz de 

fazer algo merecedor da pequena Gíaros943 ou da prisão será capaz de ser alguém:  

aude aliquid brevibus Gyaris et carcere dignum 

si vis esse aliquid. Probitas laudatur at alget 

criminibus debent hortos, praetoria, mensas… (S. 1.73-74)  

 
As figuras que percorrem as ruas de Roma na obra de Juvenal não são os cidadãos 

triviais, inteiramente desconhecidos do ponto de vista social, porque esses não são os 

responsáveis pelo estado degradante em que Roma vive mergulhada, mas apenas o 

resultado dessa degradação. Como já afirmámos reiteradas vezes, a Juvenal interessam as 

causas que motivam os comportamentos dos homens e que justificam os seus princípios. E, 

por isso, é na falsa moralidade dos filósofos, no exibicionismo dos nobres e dos ricos, na 

educação dos pais, no contacto com os povos estrangeiros e também na hipocrisia do 

imperador Domiciano e dos próprios deuses que o poeta encontra as justificações para a 

sua indignação. Além disso, assim como Juvenal afirmou a propósito dos exemplos que os 

pais dão aos filhos – velocius et citius nos / corrumpunt vitiorum exempla domestica, 

magnis / cum subeant animos auctoribus.944–, provavelmente também as suas palavras e 

críticas penetrarão com maior rapidez e eficácia na consciência do leitor, já que possuem a 

autoridade de entidades superiores. 

Marcial, embora também alcance a degradação e a futilidade dos mais altos 

responsáveis romanos, como, aliás, previne desde logo o Imperador, habituado aos 

                                                        
943 Uma das pequenas ilhas Cíclades, para onde eram exilados os criminosos. 
944 cf. S. 14.31-33. 
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gracejos e anedotas que a celebração do seu triunfo permitem945, não insiste nas causas que 

motivam os comportamentos. Até porque estes são, por si só, suficientemente 

denunciadores. É na rua que Marcial encontra as figuras da sua galeria, pois são estas que 

possuem uma natureza mais simples de ser explorada em termos de comicidade e de ser 

entendida pelo leitor que, provavelmente, se identificará com alguma delas. Pois afinal, 

que outra coisa não quer Marcial senão que as suas páginas tenham sabor a Homem e que 

este veja nos seus versos os seus costumes?  

Figuras mais expostas ao ridículo do que as de Juvenal, ou menos responsáveis pela 

degradação que se vive em Roma? Apenas pessoas que completam o lado que falta às de 

Juvenal: o lado mais trivial e até mesmo animalesco que assiste à condição humana.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
945 cf. 1.4.3-4.  
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CAPÍTULO QUARTO 

(A)MASCULINIDADE ROMANA  

 

1. Noções preliminares  

Até aos finais da República o paterfamilias, o mais elevado estatuto familiar, 

exercia autoridade máxima (patria potestas) sobre todos os que estavam sob o seu 

domínio, mulher, filhos e escravos, e a família funcionava como uma “basic social unit”946. 

Contudo, como consequência das guerras civis e da expansão romana  e com a 

permanência dos homens durante longos períodos no serviço militar e em serviços 

diplomáticos, a mulher tivera a oportunidade de tomar o controlo da sua casa  ou até 

mesmo de administrar a  sua  fortuna  e propriedades, quando eventualmente o tutor do 

qual dependia morria na guerra, o  que, de alguma forma, terá contribuído desde logo para 

a erosão da autoridade do paterfamilias947. Além disso, o permanente contacto com o 

mundo helénico e asiático948, a prosperidade económica e a aquisição de riquezas, 

resultante das conquistas, o aumento de escravos, mas também a própria concessão do 

estatuto de homem livre (libertus) a muitos destes escravos, e as próprias alterações legais 

que concederam maior liberdade económica à mulher e a libertaram da tutela do marido949, 

terão contribuído para mudanças significativas na hierárquica estrutura familiar e social, 

mas também para a própria trepidação dos valores romanos sociais e ético-morais. O que 

                                                        
946 cf. GARNSEY e SALLER (1987) 126. 
Sobre a organização da domus e particularmente sobre o paterfamilias e a patria potestas veja-se, por ex. 
GUILLÉN (1981) I. 111-126.  
947 Ainda que o Direito Romano concedesse à mulher o direito de herdar já no séc. IV a.C, só a partir do séc. 
I.d.C, é que, graças às sangrentes guerras civis e à morte de muitos tutores dos quais elas dependiam, as 
mulheres puderam administrar as suas próprias fortunas e propriedades. Além disso, o facto de muitos 
homens pertencentes à elite de Roma morrerem na guerra fez com que as suas fortunas ficassem nas mãos de 
homens sem escrúpulos, pelo que a solução encontrada foi a de permitir às mulheres o direito de herdar 
directamente o património da sua família.   
948 Estes contactos proporcionam o conhecimento de novos cultos, nomeadamente o culto egípcio de Ísis, 
mas também de culturas mais matriarcais, como é o caso de Alexandria, com o exemplo de Cleópatara. 
949 A partir do séc. I.d.C. o casamento tradicional que submetia a mulher à autoridade do marido desapareceu 
e foi substituído pelo vínculo de autoridade que ligava a mulher ao seu pai, o que em caso de morte deste a 
tornava de imediato sua herdeira directa. Além disso, as próprias práticas matrimoniais também se 
modificaram no sentido de se facilitar o divórcio. Qualquer uma das partes o podia pedir, mas a mulher ao 
separar-se levava consigo os seus bens, o que de facto não era muito favorável para os maridos que tinham 
casado por interesse.  

Existe uma vasta bibliografia sobre as mudanças legais que favoreceram a liberdade da mulher em 
termos familiares, económicos, sociais e até sexuais, entre a qual se pode salientar, por ex. BALSDON 
(1962); CASTILLO GARCÍA (1975; 1976) e (1979) 173-187; FAU (1978); ou GARDNER (1986) que, 
contextualizando a mulher na lei a na sociedade Romana, fala mesmo de emancipação desta (257-262), entre 
muitos outros posteriores.   
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terá justificado a própria alteração do modus vivendi Romani cada vez mais dominado pelo 

desejo de riquezas, poder e prazer. E este último, o prazer, terá sido aquele que mais terá 

contribuído para o afrouxamento dos costumes e valores morais, mas também para a 

própria alteração da estrutura hierárquica social, pois tenhamos em conta que, pelo menos 

na perspectiva de Marcial e Juvenal, o reconhecimento social e económico dos animadores 

de espectáculos, nomeadamente gladiadores, aurigas, actores, músicos ou bailarinos e o 

consequente rebaixamento de outras actividades se ficou a dever, sobretudo, ao prazer que 

os divertimentos provocavam nos Romanos e que os excessos alimentares e as exibições 

de riqueza durante os opíparos banquetes só se verificaram por força do prazer da gula que 

a todos, sem excepção, afectou.  

No entanto, numa visão inversa, também o próprio afrouxamento de alguns valores 

morais terá contribuído para que outros prazeres, nomeadamente, os sexuais, pudessem 

ganhar expresssividade ao ponto de porem em causa a própria estrutura hierárquica sexual, 

assim como também a condição de masculinidade e de feminilidade. E esta é de facto uma 

realidade que merece a atenção de Marcial e Juvenal, não só porque os comportamentos e 

desejos sexuais dos Romanos do séc. I d.C. sujeitaram o homem, no seu papel de vir 

Romanus bellicosus, à ridicularização, mas também porque fomentaram a própria inversão 

dos papéis sociais. Todavia, o entendimento da representação que os poetas fazem da 

sexualidade romana impõe-nos o esclarecimento de algumas noções essenciais e que 

diferem da actualidade, nomeadamente daquilo que se entendia por relação sexual, ou por 

homossexualidade, heterossexualidade ou bissexualidade, porque estes termos, além de 

não existirem no vocabulário latino, nem terem a conotação que lhes é dada hoje, implicam 

uma perspectiva diferente na escolha dos próprios parceiros sexuais.  

 

 

1.1. Hierárquica estrutura social e sexual  

Embora a realidade sexual romana se afaste da grega, há no entanto uma proximidade 

em termos de entendimento daquilo que era o sexo e do papel que as relações sexuais 

desempenhavam na sociedade da Antiguidade Clássica. E, por isso, pensamos que a 

afirmação de Halperin, sobre este assunto se torna essencial, mesmo que se restrinja à 

realidade ateniense: 
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“Sex in classical Athenis…was not… simply collaboration in same private quest for 

mutual pleasure… On the contrary, sex was a manifestation of personal status a 

declaration of social identity; sexual behaviour did not so much express inward 

dispositions or inclinations (although, of course, it did also do that) as it served to 

position social actors in the place assigned to them, by virtue of their political standing 

in the hierarchical structure of the Athenian polity.”950 

 

Na cultura grega e romana a sexualidade era entendida como o reflexo do sistema 

de valores sociais e do poder vigente, e, por conseguinte, como manifestação do próprio 

estatuto social que cada um tinha na estrutura hierárquica, o que implicava 

necessariamente que a relação sexual fosse dominada por um pensamento falocêntrico e 

por um paradigma sexual onde se impunha que o vir Romanus tomasse sempre uma 

posição activa, para que assim ficasse garantido o seu estatuto e a sua posição na 

hierarquia social diante de todos os que estavam sob sua jurisdição, nomeadamente a 

mulher e os escravos. Nesta perspectiva, ainda que as mudanças verificadas na época 

imperial tivessem permitido à mulher conquistar, no campo sexual, o direito ao prazer e, 

por vezes, o próprio controlo do acto951, esta nunca conseguiu a aprovação de 

determinadas atitudes que aos homens sempre foram permitidas, pois isso seria violar o 

estatuto social deste e, por conseguinte, pôr em causa a sua autoridade e supremacia 

sobre os seus súbditos. E assim se compreende que o homem romano casado pudesse 

manter relações sexuais com quase todas as mulheres, com jovens escravos ou 

estrangeiros952, sem sofrer qualquer tipo de penalização legal. Impunha-se-lhe apenas 

que respeitasse os cidadãos livres953 e os adolescentes de nascimento livre954, e que 

                                                        
950 cf. HALPERIN (1990) 7. 
951 Resultante da própria liberdade económica e social adquirida, como veremos no capítulo 5, referente à 
condição feminina.  
952 Aos olhos da lei, o escravo ou o liberto deveria obedecer ao seu senhor em tudo, até mesmo na satisfação 
sexual.  

Os jovens escravos poderiam ser convertidos em concubini do jovem rapaz não casado, com toda a 
naturalidade e legalidade. E assim se compreende que, logo após a morte do pai, o filho possa, por direito, 
tomar o escravo do progenitor por parceiro sexual, conforme atesta Marcial (cf. 8.44.16-7).  

Para mais informações sobre os direitos e deveres dos escravos e respectiva relação com os seus 
senhores consulte-se, por ex. BALSDON (1979) 77-81 ou CANTARELLA (1991) 101-4. 
953 Catulo sugere este preceito sexual quando se enaltece pelas suas conquistas de jovens rapazes como um 
acto viril e louvável, e simultaneamente ameaça submeter ao mesmo tratamento um cidadão livre. O que 
significa que a submissão de um homem livre implica a sua degradação e infâmia (cf. Catul. 16). 
Ainda que, na Grécia, seja aceitável a pederastia entre cidadãos masculinos e cidadãos livres adolescentes, 
não só porque promove a bravura, a beleza e o saber (cf. BUFFIÈRE (1980)), mas também porque comporta 
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tomasse sempre, com qualquer parceiro, uma posição activa na relação sexual, para que 

a hierárquica estrutura social ficasse salvaguardada955. À mulher casada, no entanto, 

estava vedado o direito de manter qualquer tipo de relação com outro homem, mesmo 

que fosse escravo956, e a possibilidade de esta se poder entregar a práticas lésbicas era 

considerado um acto deploravelmente criticável957.  

Grosso modo, sem que a escolha do parceiro sexual fosse tão restrita para o 

homem, como o era para a mulher, a sexualidade romana impunha apenas que o 

escolhido(a) pelo vir Romanus mantivesse na relação sexual o mesmo lugar de 

subordinado que ocupava na estrutura hierárquica social e política, ou seja, que tomasse 

um papel passivo e de submissão no acto sexual. Pois caso os papéis sexuais se 

invertessem o vir Romanus estaria a pôr em causa o seu estatuto social e, por 

conseguinte a sua virilidade958. Neste sentido, a atribuição de determinados termos ao 

contexto sexual romano toma acepções bastante diferentes daquela que tem na 

actualidade. E isto porque, na perspectiva clássica, “las prácticas sexuales no condicían 

a la bipolaridad identificativa contemporânea de la oposición hetereosexualidad – 

homosexualidad, sino que en la mayor parte de los casos no se concebía la orientación 

sexual como fruto de una elección exclusiva”959. O que significa que a atribuição dos 

termos homossexual, bissexual e heterossexual ao homem romano poderá ser 

enquandrada no contexto da sexualidade romana como mero factor diferenciador do 

                                                                                                                                                                        
um carácter educativo (cf. MARROU (1985) 46-58), a verdade é que a ideologia grega é vista pelos 
Romanos como um stuprum, um comportamento ilícito, dado o estatuto livre dos intervenientes que, como 
notou Valério Máximo, sempre fora protegido pelo Senado, independentemente da linhagem social (cf. V. 
Max. 6.1.9: in qualicumque enim statu positam Romano sanguini pudicitiam tuam esse voluit.). Além disso, 
segundo atesta CANTARELLA (1991) 132, a pederastia grega tornava-se contrária à atitude dominadora que 
o Romano sempre tendera a incutir na relação com os seus súbditos. 
955 A Lex Scantinia, datada da época republicana, regulava os contactos sexuais entre homens, considerando 
um strupum as relações com jovens de nascimento livre e a passividade com adultos (cf. RICHLIN (1993) 
528-530). Sobre a promulgação desta lei veja-se ainda BOSWELL (1985) 65; FANTHAM (1991) 285-287) e 
CANTARELLA (1991) 110-111 ou JOHNSON e RYAN (2005) 8-9. 
956 RICHLIN (1992a[1983]) 217 considera que o adultério é um crime de mulheres e WILLIAMS, C. (1999) 
52 dá conta dos muitos exemplos de figuras históricas que conheceram a punição por esta infame atitude. 
957 Ovídio considerou o comportamento lésbico bizarro e até mesmo pertencente ao mundo animal (cf. Ov. 
Met. 9.726-34).     
958 cf. WINKLER (1989) 70.  
959 cf. SALVADOR (2003) 434.  

Vários são os textos latinos que atestam o carácter indistinto do objecto da relação sexual. Veja-se, 
por ex.: Plu. Moralia 767 a-b ou Lucr. 4 1052-1057. 
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sexo do parceiro, sem que isso denote qualquer juízo de valor pejorativo, pelo menos 

como na concepção actual960.   

 

 

1.2. Conceitos de Homossexualidade, Masculinidade e Efeminação 

Contrariamente aos tempos presentes, a relação homossexual na antiguidade 

clássica com um jovem escravo, liberto ou prostituto era perfeitamente permitida e 

aceitável. Além disso, além de estes actos homossexuais não serem considerados ilícitos ou 

dignos de penalizações legais, na Roma Augustal fora mesmo fixada uma taxa para a 

prostituição homossexual e instituída uma festa legal para os prostitutos masculinos961 , 

havendo mesmo testemunhos de que tão estimado é o erotismo homossexual como o 

heterossexual pelo direito romano962. 

O que, efectivamente, constituía motivo fundamental de crítica ou reprovação na 

sexualidade masculina da época imperial, era o facto de o homem manifestar tendências 

efeminadas, reveladas na maneira de vestir e de agir ou de anular, na relação sexual com 

qualquer parceiro, o papel activo e dominador que assumia na hierarquia social. E isto 

porque em ambas as situações o homem trocara o seu papel de masculinidade dominadora 

por aquilo a que poderíamos designar como “submissão feminina” e que alguns autores 

denominam muliebria pati, considerando ser a expressão mais adequada para sintetizar o 

conceito de homossexualidade, na ideologia romana963.  

                                                        
960 Terá sido precisamente a inadequação da acepção moderna do termo a um contexto cultural diferente que 
levou KONSTAN (1993) 12 a contestar a designação de homossexualidade atribuida por BRAUND e 
CLOUD (1981) 204 à sátira 2 de Juvenal.  
961 cf. BOSWELL (1985) 103, nª2.  

De tal forma enraizada estavam as relações homossexuais em Roma que até mesmo na elegia 
amorosa o poeta pode ter como destinatário do seu amor um puer ou uma puella (cf. Ov. Am.1.1.20).  
962 cf. BOSWELL (1985) 106. 
 Marcial não deixa de lembrar à mulher casada que as relações homossexuais são tão necessárias 
para o homem como as heterossexuais e que, por isso, a fêmea não deve oferecer as partes do corpo que 
deverão ser dadas pelos pueri (cf. 12.96 / 11.43). E neste contexto muitas são as referências que o poeta faz à 
bissexualidade do seu tempo. (cf. por ex.: 2.47 / 2.62 / 6.16 / 6.54 / 8.46 /8.73 / 9.32 / 9.56). 
963A expressão muliebria pati, usada, entre outros, por NAPPA (1998) 93, tende a considerar a 
homossexualidade na perspectiva clássica como a submissão sexual do homem, ou mais explicitamente a sua 
redução ao papel passivo de mulher. Este comentário segue a linha de pensamento de KONSTAN (1993) 12 
que já tinha afirmado que, na antiguidade clássica, o domínio estava associado convencionalmente a 
características masculinas, enquanto a submissão à efeminação.  
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Segundo Williams964, tomar uma posição activa na relação sexual era uma marca 

fundamental da masculinidade romana, porque tradutora de virtus e de imperium, mas 

também do domínio e controlo que o homem devia saber exercer sobre o seu corpo e 

desejos, bem como sobre todos os que estavam sob sua jurisdição: esposa, filhos e 

escravos965. Além disso, a masculinidade romana devia ser portadora da disciplina militar, 

pertinência, resistência e até mesmo da bravura face à morte. Desta forma, e na mesma 

linha de pensamento do estudioso Williams, o homem tornava-se merecedor do rótulo de 

efeminado e a sua virilidade ou masculinidade eram postas em causa quando, à semelhança 

de uma mulher: dava excessiva atenção à sua aparência física; era penetrado pelo parceiro 

sexual; por simples condescendência para com as suas paixões, ambições ou medos, perdia 

o domínio sobre os seus súbditos e se subjugava aos caprichos de uma mulher ou de um 

simples escravo ou se expunha publicamente, por exemplo, como gladiador ou actor, para 

agradar aos outros ou para receber dinheiro. Nesta perspectiva, em que a masculinidade é 

definida por conceitos de liderança e poder social e político-militar, não será de estranhar 

que, nas relações sexuais, os parceiros sexuais vejam prolongadas as suas posições de 

indivíduos subordinados e submissos966, já que as relações sexuais devem ser vistas como 

o reflexo da estrutura hierárquica da sociedade romana.  

Visivelmente protegido por uma mentalidade patriarcal, o acto sexual acaba por ser 

uma atitude instrumentalizada, já que a virilidade do homem está dependente da actuação 

dos seus genitais (já amplamente reconhecido desde os mais remotos tempos967) que deve 

preservar o estatuto de liderança e domínio do seu portador, tomando sempre um papel 

                                                        
964 cf. WILLIAMS, C. (1999) 133, 318 e nª28. A análise que já fomos vindo a fazer e que faremos daqui para 
a frente das passagens de Marcial e Juvenal a propósito da sexualidade romana (e particularmente da perda 
de masculinidade do homem romano) tomará precisamente como linha de orientação o conceito que o 
estudioso Williams tem sobre esta matéria e daquilo que ele considera serem as características fundamentais 
da masculinidade romana, pois entendemos que o seu pensamento nos permite evidenciar aquilo que de facto 
constitui, na perspectiva dos autores em causa, motivo de crítica nos comportamentos sexuais dos homens 
romanos.  
965 Considerada a virtus uma característica fundamentalmente masculina, Séneca sugere mesmo que esta é 
antitética aos vícios da mulher e que, por isso mesmo, a fêmea que se revele portadora de virtus se eleva à 
categoria de grande homem - magni viri - (cf. Sen. Dial.12.16.2.5). O que significa que, embora a mulher 
possa ser reconhecida pelos seus actos de virtus, logo estes são associados a gestos próprios de um homem.  
966 CANTARELLA (1991) 131-132 considera que a virtude política constituía para um Romano a máxima 
virilidade. E isto porque desde a infância que o Romano, como civis Romanus, era educado para ser 
dominador e conquistar o mundo, o que significa que toda a sua ética se deve reger em torno do domínio 
sobre os outros. Além disso, acrescenta também a autora que as relações entre os homens romanos não eram 
mais do que um aspecto e uma manifestação da ética de cidadania. 
967 O falo sempre fora reconhecido pelo seu poder apotropaico (sobretudo visível nos cantos triunfais) e pela 
fecundidade e fertilidade que lhe estavam associadas nas antigas cerimónias religiosas e nos cultos que 
promoviam a fertilidade.  
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activo. E assim se compreende que o pénis possa ser usado como factor de denúncia da 

submissa passividade do seu portador no acto sexual ou defesa da virilidade968. E esta 

última situação ocorre sempre que os falo se torna ausente da relação e cede o seu papel 

activo ao parceiro ou é admirado e respeitado, apenas como rentável fonte de rendimento 

para o seu portador - o que demonstra a falta de controlo do homem sobre os seus desejos e 

ambições -969. Neste caso a submissão será maior, uma vez que, abdicando do prazer para 

alguém que lhe é socialmente inferior, o homem se tornou igual ao parceiro, ou seja, 

socialmente submisso e dependente970. Além disso, esta inversão de papéis pode ainda 

conter uma carga mais pejorativa e vergonhosa se, por acaso, for entendida como uma 

forma de castigo, ou seja, se o cidadão romano livre se sujeitar a ela de uma forma 

                                                        
968 Marcial e Juvenal dão precisamente conta de algumas situações em que a admiração do pénis traduz 
respeito pela masculinidade do Romano: Segundo Marcial, a mentula de Marão consegue, no banho, 
desencadear aplausos (cf. 9.33) e o membro de Tício desencadear situações de aperto neste mesmo espaço 
(cf. 11.51). Além disso, o tamanho do pénis também pode ser motivo de auto-admiração, na medida em que, 
em função do tamanho do pénis e do nariz, o homem pode cheirar o seu próprio pénis, quando o último se 
endireita (cf. 6.36). Noutros casos, no entanto, a pequenez do membro pode causar desapontamento (cf. 3.51) 
e não ser merecedor de qualquer convite para jantar (cf. 1.23), o que de resto acontece com o próprio 
Marcial, segundo ele próprio, pouco dotado sexualmente (cf. 7.55.6) 

Em Juvenal, as referências ao genital são escassas ou pelo menos não tão explícitas como acontece 
em Marcial. E a situação mais concreta em relação ao tamanho do pénis surge apenas quando se faz 
referência ao facto de o deus Príapo ter sentido inveja de um jovem que fora poupado à castração (cf. S. 
6.374-6). 

No confronto entre passagens similares, Marcial aproveita a temática para denunciar o apreço que o 
falo provoca entre os parceiros sexuais, sobretudo do mesmo sexo, enquanto Juvenal aproveita para criticar a 
ambição e o desejo de riqueza que domina o homem romano.  
969 Numa atitude de crítica para com os caçadores de fortunas, Juvenal faz referência precisamente ao facto 
de o ganho, obtido ou herdado, de alguns ser proporcional ao tamanho do seu pénis: partes quisque suas ad 
mensuram inguinis heres. (S. 1.41). No entanto, mesmo assim, há quem se queixe de os seus pagamentos não 
serem proporcionais à dimensão e aos serviços prestados pelo seu pénis, como é o caso do prostituto Névolo, 
na sátira 9 (cf. S. 9.33-37 e 9.92). 

Especificamente a propósito do valor que o membro de um puer pode ter, Marcial faz referência ao 
facto de o seu próprio membro se queixar com o facto de o seu dono não ter dinheiro para contratar os 
serviços de um rapazinho, como fizera Febo que pagou 100 sestércios por um puer. Mas diante das queixas 
da sua mentula, Marcial desafia-a também ela a ser capaz de o fazer ganhar dois milhões. Esta passagem 
evidencia nitidamente a instrumentalização do acto sexual e o valor que o genital masculino comportava nas 
relações sexuais.  
970 Nestas situações é o homem que se sujeita a felare o membro do seu parceiro ou que permite que este 
tome o papel penetrador.  

Em Marcial, a submissão do homem livre ao seu parceiro sexual é muitas vezes sugerida apenas 
pelo grande valor e apreço que o tamanho de um puer consegue alcançar: os pueri mutuniati são admirados 
com desejo (cf. 3.73 e 11.63), assim como bem pagos todos os membros que se orgulhem do seu tamanho 
(cf. 2.51). Quanto ao melhor lugar para procurar parceiros, este é de resto o banho público, local onde sempre 
Cota procura companhia para jantar (cf. 1.23). A alusão ao membro como alimento para Cota é, de resto, 
uma metáfora muito usada por Marcial na descoberta da passividade masculina.  
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involuntária. Nesta situação, podemos dizer que os termos pedicatio, irrumatio ou fututio 

se convertem nos expoentes da infâmia masculina971.  

Contudo, se a passividade sexual é de facto um motivo de aviltamento para a 

masculinidade romana, porque tradutora da subordinação deste e, por conseguinte, da 

própria inversão dos papéis sociais na estrutura hierárquica romana, muito pior será aquela 

em que o homem, na sua relação com o sexo feminino, se submete à prática do lingere 

cunnum: porque está ausente, por completo, a penetração fálica, verdadeiramente 

definidora da virilidade masculina972; porque certamente se concederá maior prazer ao 

sexo feminino973; mas também porque o homem se subjuga àquilo que se consideram ser 

genitais repelentes, em parte por causa do sangue menstrual974. E tal é o desprezo por esta 

prática sexual que o próprio vocabulário latino não contempla qualquer forma verbal para 

denotar a performance do cunnilingus975. Sendo habitualmente o acto descrito com a 

perífrase cunnum lingere, e apenas ocasionalmente usada a forma lingere sozinha para 

traduzir o acto de “lamber” do cunnilingus976. Podendo, efectivamente, este hiato 

linguístico ser sugestivo da natureza falocêntrica das relações sexuais, a verdade é que 

acaba também por ditar uma apreciação mais insultuosa e vergonhosa em relação ao 

cunnilingus do que ao cinaedus ou até mesmo ao fellator977. E a obra de Marcial e Juvenal, 

como veremos, atestam precisamente a aversão que a mentalidade romana sente em 

relação àquele que não só torna ausente o falo como concede prazer a um dos elementos 

mais baixos da hierárquica estrutura social: a mulher.  

                                                        
971 Sobre a abordagem dos termos fututio, pedicatio e irrumatio numa perspectiva de castigos ou de 
verdadeiras armas sexuais, veja-se o artigo de MIGUEL MORA (2003b) 39-47, que toma por base a análise 
de alguns excertos do Corpus Priapeorum. 
972 cf. RICHLIN (1993) 538.  
 Note-se que na fellatio, ainda que o pénis não tome uma posição activa, na verdade não deixa de 
impor a sua presença e respeito (obviamente desde que seja o parceiro a fellare). E por isso, digno de maior 
chacota é o cunnilingus do que o fellator.  
973 CITRONI (1982) 231 afirma a este respeito que: “In un certo senso era tanto  spregevole mettere la 
propria boca, la propria lingua, a disposizione del piacere di una donna (...) l’essere cui la natura aveva 
assegnato un ruolo di passività.”. 
974 cf. WILLIAMS, C. (1999) 202, nª244.  
975 No entanto, a flexibibilidade do termo pedico, que consegue traduzir, duplamente, as penetrações anais 
homo e heterossexuais, põe em evidência o gosto e a experiência bissexual do homem romano (cf. 
WILLIAMS, C. (1999) 17. Além disso, esta era a única forma alternativa ao acto de futuere, ou seja, de 
‘penetrar vaginalmente’ a mulher.  
976 cf. WILLIAMS, C. (1999) 202-203).  
977 Desta realidade dá conta Marcial quando, num jogo de cumplicidade com o leitor, remata alguns 
epigramas com a aguilhoada referência à condição de cunnilingus, a quem não assenta muito bem o título de 
cinaedus, pedicator, fellator ou irrumator, por não serem suficientemente vergonhosos (cf. por ex. 2.28; 
3.73; 4.43).  
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Contudo, merecedor de uma crítica e de uma ridicularização ainda mais desbragada 

será o homem assumir comportamentos efeminados, visíveis nos gestos, nos movimentos 

corporais que executa, nas roupas que veste ou na forma como cuida do rosto, se perfuma e 

se depila978. Pois além de este tipo de homens já estar associado à passividade sexual, por 

força da designação que habitualmente lhe é atribuída, cinaedi ou molles979, acresce-lhes o 

ridículo de evidenciarem afinidades com uma figura, a mulher, a quem, para além de 

estarem vedados a maior parte dos direitos civis e a participação activa em actividades 

públicas, fora sobretudo na época imperial tomada como protótipo da perversão e de 

representante de muitas futilidades e vícios, o que significa que a afinidade com a condição 

feminina não é apenas tradutora de subordinação sexual, mas também de rebaixamento 

social.    

Pois como poderá este homem cumprir as suas obrigações públicas e políticas ou 

cultivar o espírito bélico e disciplinado, exigido a quem tem responsabilidades para com a 

sociedade, quando a sua “feição feminina” suscita o riso ou a reprimenda dos seus próprios 

subordinados, incluindo a mulher? 

 

Em suma, se actualmente o termo homossexual traduz a relação entre parceiros do 

mesmo sexo biológico, na realidade clássica, o termo afasta-se de qualquer noção biológica 

e é particularmente compreendido à luz de conceitos como efeminação ou passividade. E 

isto porque a noção de sexo é determinada por um contexto sócio-cultural que divide e 

classifica os parceiros sexuais em dominadores e subjugados. Assim sendo, se 

eventualmente o termo homossexualidade ou homossexual for aplicado à realidade da 

antiguidade clássica com o propósito de criticar o comportamento sexual do vir Romanus 

não poderá perder de vista a acepção que os termos homo, hetero e bissexual tomam no 

contexto sexual romano:    

                                                        
978 Quintiliano (cf. Quint. Inst. 5.9.4) considera que vestir-se de mulher era um sinal de pouca virilidade, 
assim como ter um corpo vulsum e um caminhar fractum eram hábitos e comportamentos que derivavam da 
impudicitia. Segundo RICHLIN (1992a[1983]) 222, “A more negative aspect of the Roman stereotype of 
male sexuality has to do with the proclivities attributed to the effeminate man. It is true that the pathic is 
often claimed to seem effeminate”.  
979 Podendo os termos designarem os homens que têm comportamentos efeminados ou aqueles a quem 
agrada a passividade sexual, o vocábulo mollis está mais associado à mollitia muliebris do efeminado, 
enquanto cinaedus ao homem que é penetrado analmente. E em relação a esta última designação, o facto de 
Marcial se referir ao homem que goza do puer cinaedus confirma a associação do termo à penetração anal, já 
que, supostamente os pueri só deveriam estar disponíveis para isso.   
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Homosexuality relations with slaves seem to have been generally acepted, provided that 

slave acted as the passive partner. The same sharp distinction between passive and 

active roles also determined the general attitude towards homosexual relations between 

freeborn citizens: while the active partner was accepted or at least tolerated, the passive 

partner´s submissive role was ridiculed. Bisexuality seems to have been considered as a 

normal phenomenon, but again only if the male in a homosexual contact acted as the 

active partner as he did in a heterosexual contact.980  

 

Será apenas a distinção entre o papel activo e passivo que poderá determinar a 

crítica perante a relação sexual entre cidadãos livres, pois enquanto o parceiro activo é 

aceite e tolerado, o que toma um papel passivo e submisso é ridicularizado. Além disso, 

tenha-se, no entanto, em conta que o desprezo que os Romanos sentem pela figura do 

pathicus não traduz um qualquer tipo de ‘homophobia” nem a designação de cinaedus 

deve corresponder “to our construction of the ‘homossexual’981. O que efectivamente é 

merecedor de crítica e desaprovação é o facto de o homem romano ter sobreposto a noção 

de mollitia à de militia, na sua relação íntima com os outros parceiros ou na convivência 

social.  

Assim sendo, porque o termo homossexualidade poderá suscitar uma interpretação 

demasidamente redutora, e, porque, o conceito actual não tem correspondência na cultura 

sexual romana, preferimos usar, sempre que possível, o vocábulo (a)masculinidade, 

recorrendo à utilização do prefixo privativo para traduzir a própria complexidade e 

ambiguidade inerente à sexualidade romana representada por Marcial e Juvenal ou àquilo 

que, grosso modo poderia ser expresso através da dualidade masculinidade ≠ efeminação. 

Entendendo-se por efeminação tudo aquilo põe em causa a virilidade do homem e o torna 

sexual e socialmente submisso e inferior. O termo escolhido tem o propósito de abarcar 

toda a sexualidade (particularmente a masculina), no que se refere às atitudes, gostos e 

papéis que o homem desempenha com ambos os sexos, quer na própria postura e atitude 

pública. Pois ambas as situações poderão ser igualmente responsáveis pela perda de 

masculinidade, na medida em que evidenciam a falta de controlo e de domínio sob os seus 

                                                        
980 cf. LILJA (1983) 122.  
981 cf. PARKER (1997) 58. A tradução do termo cinaedus por ‘maricas’ tem, tal como na acepção moderna, 
uma conotação mais pejorativa do que homossexual, uma vez que se aplica a todo o que manifesta 
comportamentos femininos.  
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súbditos ou a falta de pudor sobre as suas próprias ambições e desejos, sempre que se 

expõe publicamente ao ridículo e à chacota por parte dos seus subordinados. E será 

precisamente assente nestas duas perspectivas que Marcial e Juvenal abordarão a 

sexualidade romana, sendo que o primeiro prefere explorar o rídiculo a que os 

comportamentos submissos e efeminados expõem o homem, enquanto Juvenal a vergonha 

e a falta de imperium que a exposição pública representa sobretudo para aqueles com 

responsabilidade social e política, já que os torna inferiormente iguais aos seus súbditos.  

Todavia, embora o termo homossexual não tenha correspondência na cultura, nem 

sequer na língua latina, usá-lo-emos apenas com o sentido de nos referirmos às práticas 

sexuais entre parceiros do mesmo sexo. Quanto ao termo efeminado ou cinaedus usá-lo-

emos sempre que nos referirmos ao homem que: toma uma posição passiva na relação 

homo ou heterossexual; evidencia características próprias demasiadamente femininas 

(manifestada na maneira de vestir, de andar, ou na polidez de algumas partes do corpo) ou 

se exponha publicamente, sujeitando-se assim à chacota e ao ridículo dos seus súbditos. 

Pois em qualquer uma das situações estará o homem a violar aquilo que considerámos 

serem as características definidoras da masculinidade ou virilidade romana, ou seja, aquilo 

que lhe concede o direito de ser designado de vir.  

 

 

1.3. A escolha dos parceiros sexuais: Pueri vs Mulheres 

De igual forma devem estar disponíveis as mulheres e os pueri na satisfação sexual 

dos homens livres982. Porém, nesta livre escolha dos parceiros, parece que o homem 

encontra mais vantagens, ou menos desvantagens, na companhia dos jovens escravos ou 

libertos, do que na das mulheres. Antes de mais porque manter relações com estes jovens 

(sobretudo se forem jovens bem dotados sexualmente e dignos de um preço elevado) será 

alcançar as mesmas honras dos poetas, dos Imperadores e dos próprios deuses, que 

também tiveram um puer por companhia983. Além disso, a escolha da mulher implicava, de 

                                                        
982 Tenha-se em conta que, de acordo com sistema legal vigente, os jovens cidadãos livres ou adultos livres 
não deveriam ser incluídos entre estes pueri.   
983No caso dos poetas, o puer serve sobretudo de fonte de inspiração. Ovídio considera que a relação com um 
puer, para além de não ser reprovável, é quase uma experiência divina (cf. Ov. Met. 10.162-219 e 3.339-
510). E por isso mesmo, a figura do belo jovem pode ser tomada como objecto de atenção e desejo de 
homens ou mulheres (cf. Ov. Met. 3.353: multi illum iuvenes, multae cupiere puellae). Também Marcial nos 
dá conta do desejo que o puer provocava na mulher, jocosamente na zarolha Licoris, que bem vê a beleza de 
Faustino, um escravo em muito semelhante a Ganimedes (cf. 3.39.2).  
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alguma forma, um contacto com genitais que, como referimos anteriormente, eram 

considerados como órgãos repelentes984, o que significava que o homem estaria, 

provavelmente, menos sujeito a determinadas enfermidades na penetração anal do que 

vaginal. E se acrescentarmos ainda o facto de o homem eventualmente se poder sujeitar à 

posição de cunillingus, então ainda mais vergonhosa e repugnante se tornará a relação com 

a mulher. Pois, neste caso, estando inteiramente ausente o símbolo da sua virilidade, o falo, 

o homem não só se tornou socialmente inferior à sua parceira, como se inverteriam mesmo 

os papéis destinados a cada um, já que aquela, cuja natureza a destinou a dar prazer, é 

quem acaba por alcançar maior prazer. No entanto, sempre que esta inversão sexual se 

evidencia também a fêmea não se livra da crítica de perversidade e até mesmo de 

profanadora do papel maternal que lhe está destinado985. O que significa que esta realidade 

se torna num excelente meio de reprovação sarcástica quer para o homem, quer para a 

mulher.  

Diante das vantagens e da própria preferência que o vir tem pelo puer, este último 

alcança o privilégio de conseguir mesmo ocupar um lugar de primazia em contextos 

específicos da vida familiar e social: pois é com o jovem escravo, e não com a mulher, que 

os homens afirmam pela primeira vez a sua virilidade sexual986 e é também com os pueri 

que podem continuar a manter relações mesmo durante o casamento, uma vez que essa 

atitude atesta o poder dominador do homem sobre todos os seus súbditos e, por 

conseguinte, é entendido como a máxima manifestação da sua masculinidade.  

Em face das razões evocadas, a mulher não deve sequer desejar alterar o papel e o 

apreço que o puer tem na sexualidade masculina. Pois se, eventualmente, tentar contornar a 

situação oferecendo ao marido a parte do corpo que habitualmente lhes é concedida pelos 
                                                                                                                                                                        

Quanto ao Imperador, Marcial, numa clara atitude adulatória, compara Éarino, o escravo preferido 
de Domiciano (cf. 8.39; 9.16; 9.36) a Ganimedes (cf. 8.39; 9.16; 9.36), ou seja ao puer dos deuses. Aquele 
mesmo que Marcial descrevera em várias passagens como iliaco ministro (cf. 3.39), iliaco cinaedo (cf. 
2.43.13) e Dardanio ministro (cf. 9.22.11-2 ;10.66.7-8; 11.104.19-20;13.108.2), expressões que evidenciam 
os serviços que presta ao deus.  

Note-se que a aceitação e admiração por Ganimedes são perfeitamente compatíveis com o 
paradigma sexual romano, pois é um jovem de nascimento estrangeiro e cativo da Ásia Menor. 
984 Se o contacto com os genitais femininos fosse feito por um cunnilingus, segundo Marcial, o homem corria 
o risco de ficar sujeito a uma dupla impotência: a do pénis, que certamente já teria, e agora a da língua (cf. 
3.73; 11.47).  
985 Note-se que a nossa interpretação sobre a preferência do puer à mulher tem apenas em conta o conceito de 
virilidade romana e não pretende, de forma alguma, pôr em causa, ou rebaixar, o papel maternal 
habitualmente atribuído à matrona romana. Até porque esse é um aspecto que Marcial e Juvenal têm em 
conta quando criticam a sexualidade feminina.  
986 CANTARELLA (1991) 192 considera que, diante da arrogância das mulheres, cabe aos pueri 
assegurarem a virilidade do homem.   
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pueri ou, com malícia, lhe quiser oferecer um eunuco como companheiro, o homem 

encontrará sempre as melhores estratégias para usufruir daquilo a que a sua virilidade lhe 

dá direito987. O que só prova que, de uma forma global, os pueri conseguem ser preferíveis 

às mulheres, mesmo quando conseguem ser tão caprichosos quanto elas988 ou até quando, 

oferecendo a mentula em vez do culus, sujeitam o vir Romanus ao ridículo de tomar o 

papel passivo e submisso na relação sexual989. E nestas situações embora o homem possa 

até usufruir de algum prazer, mesmo na sua posição passiva, a verdade é que não se livra 

da crítica e da ridicularização e, sobretudo, do rebaixamento social. 

 

Em conclusão, tomando como ponto de referência o facto de os conceitos de homo 

e hetero e bissexualiadde não comportarem uma mesma acepção quando referentes à 

antiguidade clássica ou à actualidade, dada a complexidade que assiste ao contexto sexual 

romano990, a abordagem que faremos das passagens textuais de Marcial e Juvenal 

procurará evidenciar as implicações que a falta de virilidade do vir Romanus pode ter no 

mos maiorum e na convivência social, mas sobretudo, na alteração da própria estrutura 

hierárquica social romana.   

 

 

2. A Sexualidade masculina sob o olhar malicioso e indignado de Marcial e Juvenal 

No tratamento que Marcial e Juvenal dão à escolha do parceiro sexual é visível a 

total adesão dos poetas à bissexualidade e a consciência de que o homem pode perder a sua 

masculinidade com ambos os sexos. Além disso, assiste-lhes também uma similar 

preferência pelo puer em relação à mulher, fruto da mesma mentalidade falocêntrica que 

motivará a ridicularização e a crítica à liberdade sexual da mulher, no capítulo seguinte. 

                                                        
987 A penetração anal apenas deve ser feita no puer, e assim se compreende que Marcial se refira à penetração 
anal na mulher como illud puerile (cf. 9.67.3) e à permitida violação de um adúltero como supplicium puerile 
(cf. 2.60.2). E ainda que as prostitutas se pudessem sujeitar a esta prática sexual, não era de ânimo leve que 
aceitavam conceder este prazer aos homens.  
988 Habitualmente, a preferência dos homens pelos pueri também se justificava pelo facto de os 
comportamentos das mulheres serem mais exigentes e pretensiosos do que os do jovem.  
989 O jovem Cesto tem mérito pela beleza e perfeição que comporta e é mesmo capaz de rivalizar e superar 
alguns jovens que foram objecto de desejo divino. Porém a sua pretensão, ainda que não seja motivo de 
rejeição por parte do homem, sujeita-o a ter de se entregar pela primeira vez à mulher, o que de facto 
constituía de alguma forma uma humilhação para aquele (cf. 8.46.5-6).  
990 BOSWELL (1985) 110 no seu estudo insiste precisamente na complexidade que os termos têm diante da 
acepção actual.  
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Distingue-os, no entanto, o propósito que os move na abordagem da realidade sexual do vir 

Romanus, e a forma como reagem e interagem com a reprovável realidade apresentada. 

A Juvenal a sexualidade masculina preocupa sobretudo na medida em que atesta a 

falta de virtus e de pudicitia dos homens romanos e, por conseguinte, contribui para a 

dissolução dos costumes e desrespeito dos valores patriarcais991. Ainda que nas ruas de 

Roma abundem tristia obscaena992, é particularmente sobre aqueles que têm um papel de 

responsabilidade e de autoridade na sociedade imperial que o seu olhar mais cáustico se 

fixa, sobretudo pela falta de respeito e de autoridade que representam junto dos que, 

legalmente, são tomados como os piores viciosos, mas também pelo contributo que 

prestam ao aviltamento do mos maiorum. Além disso, os comportamentos, os gostos, os 

cuidados e as vestimentas destes homens exibem uma efeminação que, longe de ser 

compatível com as obrigações civis, políticas e militares que lhes estão destinadas, atesta a 

sua familiaridade com a vaidosa futilidade das mulheres e assim garante o seu 

rebaixamento moral e até social. Este será o caso, por exemplo de falsos moralistas ou do 

como Crético, que exige a aplicação da lex Iulia de adulteriis et stupro vel pudicitia à 

adúltera Larónia, embora exiba uma vestimenta precisamente apropriada a uma adúltera e 

desrespeite a lex Scantinia. E tudo se torna ainda mais digno de revolta e de censura 

quando estes homens revelam comportamentos inteiramente contra naturam, como seja o 

desejo de contraírem casamento com alguém do mesmo sexo e de desejarem cumprir o 

papel de mulher na íntegra, incluindo o maternal993. Pois tão inférteis e vergonhosos são 

estes comportamentos quanto o das mulheres que recorrem a venenos abortivos ou que 

estrategicamente se rodeiam de eunucos castrados, assim como o de todos que violem a 

natureza humana e se tornam cúmplices da aniquilação do feto humano, através da 

violação ou do incesto.  

                                                        
991 cf. NAPPA (1998) 108.  
992 cf. S. 2.9. 
993 cf. S. 2.139-140: sed melius, quod nil animis in corpora iuris / natura indulget…  

Ainda que a máxima proferida por Juvenal surja a propósito da mulher casada que, sem conseguir 
parir e reter com o parto o efeminado marido, recorre aos infrutíferos ungidos, consideramos que tal sentença 
se pode aplicar ao comportamento de Graco que insinua desejar cumprir na íntegra o seu papel de esposa (cf. 
S. 2.120: …gremio iacuit nova nupta mariti.), incluindo o maternal. O que significa que tão infértil será o seu 
casamento quanto o corpo daquelas mulheres, e tão contrários os seus comportamentos aos desígnios da 
natureza reprodutora. 

Sobre aquilo que pode ser considerado contra naturam na antiga representação do comportamento 
sexual e no discurso público veja-se WILLIAMS, C. (1999) 233-244. 
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Igualmente digno de uma invectiva mordaz é o comportamento daqueles a quem foi 

diagnosticada a presença de mariscae ‘figos’ no seu podex levis994, e cuja morbositas 

explícita no rosto e no andar e a forma de agitar publicamente o traseiro, como a sugerir o 

convite sexual, são a própria confirmação da sua passividade sexual995. Com uma 

conotação menos sexual do que aquela que Marcial evidenciou em situações semelhantes 

como, por exemplo, quando se referiu à inalterável palidez de Carino996, ao relaxamento do 

ventre de Caridemo997, ao irónico figueiral de Labieno998 ou até mesmo à obscena prurigo 

de Pápilo999, o que efectivamente sobressai na passagem de Juvenal não será tanto a 

moléstia física dos comportamentos passivos (embora também exista), mas o facto de esse 

morbum, explícito no rosto e no andar, ter atingido a dimensão de uma labes ‘peste’, 

semelhante à scabies ‘sarna’ ou à porrigo ‘tinha’que recai sobre os animais e os frutos1000: 

                                                        
994 cf. S. 2.12-13: …sed podice levi / caeduntur tumidae medico ridente mariscae. 

Se a utilização do adjectivo levis já tinha sugerido a delicadeza do podex, o uso da metáfora agrícola 
aplicada à linguagem médica presente na imagem das mariscae ‘figos’, como tradutora da presença de 
hemorróides, torna explicita a prática da penetração anal. (Sobre a utilização do termo mariscae como 
metáfora sexual veja-se ADAMS, J. (1982) 113). 

Sem que a relação entre as hemorróides ou até a diarreia e a penetração anal esteja atestada, ou 
medicamente comprovada, a verdade é que fazia parte das crenças populares (cf. comentário de CITRONI 
(1975) 211-212 e de HOWELL (1980) 259-60, a propósito da passagem de Juvenal (S. 2.11-13) e de Marcial 
(1.65 et alii). E por conseguinte, sendo familiar à audiência romana, os poetas não deixaram de jocosamente 
tomar as hemorróides, metaforicamente representadas nos figos, como o resultado da passividade anal do 
homem. 
995 A morbositas explícita no rosto e no andar não é mais do que a confirmação do comportamento passivo 
do homem:…hunc ego fatis / inputo, qui vultu morbum incessuque fatetur.; ... clunem agitant… (cf. S. 2.16-
17, 21) E a ideia de morbositas volta a ser retomada mais à frente quando Larónia denuncia a passividade 
sexual de Hispo: Hispo subit iuvenes et morbo pallet utroque. (cf. S. 2.50) ou ainda, na sátira 9, a propósito 
da actividade a que se entrega Névolo, enquanto prostituto (cf. S. 9.49: …iam nec morbo donare parati?). 
996 cf. 1.77. Marcial hiperboliza a palidez de Carino rematando os seis versos do epigrama com a forma 
verbal pallet.   
997 cf. 11.88. A tentativa de explicação dada por Lupo para não conseguir pedicare resulta na denúncia da sua 
própria passividade, já que se justifica com o facto de o seu ventre estar solutus ‘relaxado’. O que significa 
sofrer de diarreia por ser pedicatus.  
998 cf. 12.33. A venda dos horti de Labieno para comprar pueri resultou num ficetum ‘figueiral’, ou seja, 
naquilo que o tradutor Delfim Leão muito bem conseguiu sintetizar através da ambiguidade do vocábulo: 
‘figueir(an)al’ (cf. PIMENTEL (2004) IV.121, nª63). E assim o vocábulo ‘figueiral’ tornou explícita a 
imagem das hemorróides resultantes da passividade de Labieno na penetração anal.   
999 cf. 4.48. Neste epigrama a referência à passividade de Pápilo é desde logo admitida pelo próprio visado. A 
repetição da forma verbal percidi, no primeiro e no último verso, e os sintomas da comichão obscena apenas 
servem de confirmação ao agrado que Pápilo tem neste papel sexual. 
1000 Embora a imagem de Juvenal seja muito semelhante à de Marcial pela carga metafórica que comporta, a 
verdade é que o satírico preferiu usar vocábulos com uma conotação bastante menos sexual, como podex e 
até mesmo clunis, em vez de cunnus (cf. ADAMS, J. (1982) 57 e 112) ou mariscae em vez de ficus, este 
último muito mais explícito no jogo de palavras que se pretende criar entre figo e hemorróide e que Marcial 
tão bem soubera explorar. (cf. ADAMS, J. (1982) 15, nª1 e 113-114). E isto porque, contrariamente a Marcial 
que tira proveito da ridicularização a que os sintomas físicos expõem o homem, e explora os vocábulos de 
forma a alcançar um efeito humorístico, a exploração que Juvenal faz da imagem metafórica sexual pretende 
alcançar sobretudo o morbus, mais tradutor do ‘vício’ do que propriamente da ‘doença física’ que lhe está 
inerente.  
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          … dedit hanc contagio labem 

et dabit in plures, sicut grex totus in agris  

unius scabie cadit et porrigine porci 

uvaque conspecta livorem ducit ab uva. (S. 2.78-81)  

 

A comparação com a natureza vitimizada pela força de condicionalismos que lhe 

são exteriores e imprevisíveis amplifica, em nosso entender, a dimensão vergonhosa e 

infame dos comportamentos destes homens. E isto porque, contrariamente à natureza que é 

assolada por uma epidemia incontrolável, à qual será difícil resistir, os homens exibem-se 

diante do olhar aparentemente consentido de Roma1001, que nada parece fazer para impedir 

que tais procedimentos se tivessem rapidamente convertido num turpissimus1002 ou até 

mesmo em nefas ‘acto de sacrilégio’ que a todos atinge, incluindo os próprios 

descendentes dos antigos pastores do Lácio: 

O pater urbis,  

unde nefas tantum Latiis pastoribus? unde  

haec tetigit, Gradive, tuos urtica nepotes?  (S. 2.126-128) 

 

A indignada exclamação dirigida aos representantes máximos do mos maiorum e o 

contraste entre a solenidade da invocação a Marte, através do epíteto Gradivus e a baixeza 

do termo urtica para definir o comportamento dos seus descendentes, neste caso concreto, 

de Graco1003, traduz bem a leviandade e a baixeza que assiste a tais atitudes. E se tivermos 

em conta que Juvenal usou este mesmo termo também para se referir ao estímulo que uma 

licenciosa dançarina de Cádiz é capaz de provocar durante a animação de um banquete, na 

casa do rico, então ainda mais infame e vil se torna a atitude de homens, como Graco, que 

não se envergonham de exibir a sua efeminação1004.  

E Graco é de facto uma figura central na crítica que Juvenal faz à sexualidade 

masculina romana, na medida em que este, indiferente à sua linhagem, à sua riqueza e, 
                                                        
1001 cf. S. 2.67-68: Cretice, et hanc vestem populo mirante perores / in Proculas et Pollitas? 
1002 cf. S. 2.83: nemo repente fuit turpissimus. O uso do superlativo absoluto pretende evidenciar o carácter 
inteiramente vergonhoso e infame dos actos efeminados dos viri romani.  
1003 Graco era um Sálio, ou seja, precisamente um sacerdote de Marte. Pelo menos a avaliar pelas seguintes 
passagens: cf. S. 2.125-126 e 8.207-208. 
1004 cf. S. 11.166: Inritamentum veneris languentis et acres / divitis urticae. A utilização do mesmo termo 
para descrever as duas situações torna-se ainda mais humilhante para Graco, uma vez que, nesta passagem da 
sátira 11, a urtica terá sido sentida por uma mulher, uma matrona, que se entusiasmou com a dança da 
bailarina.  
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eventualmente, à sua condição de sacerdote Sálio, casa com um tocador de trombeta ou de 

tubos rectos, com todas as honras nupciais1005. Contudo, mais do que o ridículo casamento 

homossexual entre um barbatus endinheirado e um rigidus pobretana que, de origem 

servil, dá ares de rico, como acontece no casamento descrito por Marcial, entre Calístrato e 

Afro1006, o que Juvenal pretende realçar é, acima de tudo, a completa renegação de Graco 

ao seu estatuto social e religioso1007, e a descarada afronta à romana virilidade guerreira 

que Marte representa  enquanto pai da tradicional sociedade romana. Agravado, no 

entanto, este ultraje por outro ainda maior, conforme sugere a indignada questão e a 

resposta dada: 

traditur ecce viro clarus genere atque opibus vir, 

nec galeam quassas, nec terram cuspide pulsas, 

nec quereris patri? Vade ergo et cede severi 

iugeribus campi, quem neglegis. 

     “Officium cras 

primo sole mihi peragendum in valle Quirini.” 

“quae causa officii?” “quid quaeris?” nubit amicus 

nec multos adhibet.                      (S. 2.129-135)  

 

O facto de o casamento se ter dado entre amigos e de a cerimónia não se ter 

estendido a muitos - nubit amicus / nec multos adhibet – terá sido provavelmente a razão 

pela qual não mereceu a desaprovação do próprio deus que, além de negligenciar as suas 

funções se mostra indiferente a tais acontecimentos presentes. Contudo, a afirmação 

imediatamente a seguir de que estas coisas sucedem à luz do dia e que se deseja que sejam 

                                                        
1005 cf. cf. S. 2.117-120. 
1006 A referência a Calístrato e a Afro noutros epigramas permite-nos considerar o primeiro como um homem 
de algumas posses (cf. 5.13), de pervertidos costumes (cf. 12.35) e preocupado com as aparências sociais (cf. 
12.80), enquanto Afro, um pobretana (cf. 4.78) que vive de aparências (cf. 4.37; 6.77), por vezes bastante 
convincentes (cf. 9.25), mas que, a avaliar pela origem do nome, será de condição servil (cf. 9.6(7)).  
1007 O facto de Graco se ter unido a um homem que, além de ser socialmente inferior, é alguém que se entrega 
ao entretenimento público, a troco de um pagamento, acaba por tornar ainda mais vergonhoso o seu acto. 
Pois se tivermos em conta que, segundo WILLIAMS, a exposição pública com o objectivo de agradar aos 
outros ou de receber dinheiro era considerada uma forma de efeminação e, por conseguinte, de falta de 
masculinidade, então Graco ter-se-á rebaixado social e moralmente. E isto porque se tornou igual a alguém 
que é lhe é inferior na estratificação social e que moralmente não é merecedor da designação de vir, no 
sentido viril. E a completar este rebaixamento de Graco está a sua própria actuação como gladiador, na arena, 
(conforme já foi analisado no capítulo anterior) que o coloca precisamente ao mesmo nível do seu 
companheiro, já que ambos se expõem publicamente para entreter a audiência. Isto, obviamente, aceitando a 
ideia de que se tratará da mesma pessoa, como tudo indica parecer.      
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fixadas em acta pública acabam por contrariar a ideia da cerimónia restrita e, por 

conseguinte, desconhecida de todos1008.  

E se os comportamentos expostos até ao momento não eram ainda suficientemente 

indignos para despertar a indignação de Juvenal, há ainda os que desvirtuam o espírito 

militar do vir Romanus, seja porque usam os escudos apenas para proteger a sua 

efeminação1009, seja porque cuidam da sua beleza ao ponto de ultrapassarem a própria 

Rainha Cleópatra nas artes da cosmética, como é o caso do general Otão1010. Assim como 

também, e mais vergonhoso ainda, a exposição pública do nobre Graco, na arena, como 

gladiador1011, numa atitude própria de escravos, condenados e prisioneiros de guerra1012. E 

este será de facto o clímax da total subversão dos valores que deveriam assistir ao 

dominador vir Romanus, uma vez que a exposição pública de Graco não é apenas uma 

evidência da sua falta de domínio e de pudor, e, por conseguinte, de masculinidade, 

conforme atestou o estudioso Williams, mas também um acto de cedência da sua condição 

de vencedor, diante dos povos vencidos. Pois afinal Graco ocupa um lugar habitualmente 

destinado ao estrangeiro conquistado e vencido. Um acto que, de resto, não o fazem os 

povos vencidos por Roma1013. Além disso, a dupla referência à actuação de Graco, na 

arena, quer na sátira 2, quer na sátira 8, só consegue atestar o maior rebaixamento a que 

esta figura se presta, não só pela sua condição de efeminado, mas, sobretudo, pela sua 

linhagem social e, provavelmente, condição religiosa..  

De facto, a abordagem que Juvenal faz da sexualidade do homem romano mais do 

que explorar ou denunciar a ridícula submissão sexual a que se presta o efeminado, como 

habitualmente acontece nos exemplos de Marcial, pretende evidenciar a degenerativa perda 

de respeito do homem pelo seu estatuto social e pelo seu próprio corpo, que apenas com 

                                                        
1008 cf. S. 2.135-136. Note-se que esta atitude torna-se também criticável pelo facto de sugerir a banalização 
dos acontecimentos dignos de serem fixados em acta pública. 
1009 cf. S. 2.45-46: … sed illos / defendit numerus iunctaeque umbone phalanges.  
1010 cf. S. 2.99-109. 
1011cf. S. 2.143-148.  
1012 É o conceito de gladiador bastante diferente, se não mesmo contrário, ao de soldado, pois se o primeiro 
coloca em causa a sua vida em favor de um trivial entretimento, o soldado, para além de lutar por Roma, está 
a servir um deus que não é apenas símbolo da guerreira bravura, mas também da própria virilidade romana.   
1013 cf. S. 2.162-163: Sed quae nunc populi fiunt victoris in urbe, / non faciunt illis quos vicimus. Além disso, 
conta-se apenas o caso de um arménio que se terá rendido a um tribuno. (cf. S. 2.164-166). 

Tomando como referência um exemplo dado por Séneca, poderíamos ainda acrescentar que a 
exposição de Graco na arena reflecte uma morbositas semelhante àquela a quem foram diagnosticados 
mariscae, por força do papel passivo a que se entregam no acto sexual. E isto porque Séneca, referindo-se a 
dois contemporâneos que apresentam igual prejuízo para a sua virilidade, já que um se castra a si próprio e o 
outro se torna gladiador, considera que ambas as atitudes resultam num acto morbus. (cf. Sen. Nat. 7.31.3).  
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uma toga1014, uma galbina rasa1015, ou vestido de túnica, tunicatus1016, se expõe 

publicamente como se se tratasse de um qualquer escravo ou prostituto que assim deseja 

entreter a audiência a troco de dinheiro. E assim se compreende de que forma é que o 

aviltamento pessoal de alguns exemplos Romanos contribui para o desrespeito dos valores 

romanos patriarcais, particularmente os militares, e assim provoque a degeneração da 

própria Roma que converte os reféns vencidos em homines e não em viri, e que lhes ensina 

praetextati mores em vez do mos maiorum: 

aspice quid faciant commercia venerat obses, 

hic fiunt homines. nam si mora longior urbem 

indulsit pueris, non umquam derit amator; 

mittentur bracae, culelli, frena, flagellum. 

sic praetextatos referunt Artaxata mores (S. 2.166-170) 

 

Além do termo commercia poder querer sugerir a troca de costumes e hábitos entre 

os Romanos e os povos conquistados, mais até do que as próprias trocas comerciais, a 

escolha de um termo mais genérico como homines, em vez de vir Romanus, para 

evidenciar o facto de os reféns formarem a sua personalidade no território do vencedor 

(hic), sugere-nos a crítica de Juvenal à possível ausência de características viris, no sentido 

bélico, conforme o entendem os Romanos, nestes jovens prisioneiros. Além disso, caso se 

demorem mais tempo em Roma, aquilo que levam de volta para a sua terra serão apenas 

praetextati mores, ou seja, os costumes dos jovens que ainda não usufruem de capacidades 

políticas, e não os costumes dos maiores ‘antepassados’, ‘homens de idade’, como seria 

esperado de um povo vencedor. E isto porque tudo o que aprendem com os Romanos 

limita-se a ser uma restituição, conforme sugere a forma verbal usada no final da sátira 

(referunt), daquilo que Roma terá aprendido com eles próprios (os povos conquistados) e 

que apenas terá “depravadamente apurado”1017.  

A explanação que Juvenal fez da sexualidade romana masculina na sátira 2 

conseguiu atestar, em nosso entender, a amplitude e a complexidade que assiste aos 

                                                        
1014 cf. S. 2.70.  
1015 cf. S. 2.97.  
1016 cf. S. 2.143.  
1017 O final da sátira, bastante sarcástico, sugere que os Romanos, embora tenham conquistado pela força o 
inimigo, foram, no entanto, vencidos pelos seus costumes. E pior ainda, apuraram-nos apenas no sentido de 
os tornar mais perversos.  
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conceitos de homossexualidade e de masculinidade, na antiguidade clássica, e 

particularmente no pensamento do satírico, na medida em que a questão está longe de se 

confinar à escolha do parceiro sexual, mas estende-se à própria degradação dos costumes e 

dos valores morais de toda a sociedade romana1018. E será precisamente também neste 

sentido que o tratamento da relação homossexual entre Virrão, um avarus mollis, e Névolo, 

um prostituto, na sátira 9, mais do que criticar especificamente a impotência ou a 

passividade do patrono diante de um parceiro de estatuto social bastante inferior1019, 

denuncia a dissolução de um dos mais importantes alicerces do sistema tradicional romano: 

o casamento heterossexual e a natureza procriadora que lhe deve assistir.  

Desta forma, os serviços bissexuais que o prostituto Névolo presta a Virrão e à 

esposa apenas complementam a crítica que fora feita ao comportamento de todos os 

exemplos expostos anteriormente e que, de igual forma, contribuíram para a degeneração 

dos valores romanos, pois tão infértil quanto a entrega matrimonial de Graco a um 

cornicen, também será a relação do efeminado Virrão com a sua esposa, dada a impotência 

que lhe assiste. É que ainda que este exiba a sua virilidade e usufrua dos direitos legais de 

ser pai, é, de facto, Névolo quem o susbtitui nas suas obrigações matrimoniais1020. Note-se, 

no entanto, que, embora as sátiras 2 e 9 comunguem de uma crítica similar às 

degenerativas consequências que a (homo)sexualidade masculina comporta no sistema 

social e legal romano, o tom indignado de Juvenal evoluiu no sentido do “cómico desdém”, 

pois o vício sexual, anteriormente entendido com morbus, deixara de ser apenas um prazer 

                                                        
1018 Ainda que NAPPA (1998) 92 tenha considerado que a preocupação de Juvenal reside na passividade dos 
comportamentos sexuais e na inversão dos paradigmas sociais, na nossa perspectiva, é principalmente a 
inversão e o afrouxamento dos paradigmas morais que causa maior indignação ao satírico.   
1019 O facto de Virrão trocar de papel com um prostituto, representante de uma profissão que é assegurada, 
habitualmente, por escravos e estrangeiros, não só agrava a crítica à sua passividade como atesta também a 
sua similitude com a figura de Graco, também ele sujeito a um dos representantes das profissões mais baixas.   
1020 cf. S. 9. 9.79-89. O facto de Virrão poder exibir a sua paternidade permite-lhe livrar-se da aplicação das 
leges Iulia de maritandis ordinibus e Papia Poppaea, promulgadas por Augusto, e que instituíam que os 
solteiros não tinham direito a herdar e que os casados sem filhos receberiam apenas metade da herança 
consignada. Além disso, graças ao bom desempenho do seu prostituto Névolo, pode mesmo usufruir do Ius 
trium liberorum e deixar registada em acta pública tal proeza como garantia da sua virilidade e bom 
desempenho para a Pátria. (Sobre o Ius trium liberorum e a legislação promulgada para promover o 
casamento e a natalidade veja-se GUILLÉN (1981) I. 176-189 ou mais especificamente sobre a lex Papia 
Poppaea e a narrativa de Tácito (cf. Ann. 13.44-6) sobre as histórias de Pontia e Poppeae consulte-se 
LANGLANDS (2006) 329-340. 

Note-se que esta passagem revela ainda mais duas afinidades com a descrição do casamento entre 
Graco e o cornicen na sátira 2: por um lado, também um dos parceiros pretende cumprir na íntegra as funções 
de esposa, o que implicará o papel maternal e, por conseguinte o direito de poder herdar; por outro lado, 
também se manifesta a pretensão de se registar em acta pública tal união (cf. S. 2.117-136). 
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pessoal1021, para passar a ser uma obrigação humilhante, comparável à do asellus bipes1022, 

que reclama um merecido pagamento e que não se inibe de expor sem pudor os 

comportamentos sexuais que na sátira 2 tinham apenas sido insinuados1023.  Além disso, o 

recurso à paródia de um verso homérico1024, com a substituição do termo homérico 

sivdhro" ’ferro’ por kivnaido" ‘cinaedus’ 1025, para explicitar o que é que, de facto, atrai o 

homem, não só incute à passagem um humor com honras épicas, como desvia a atenção do 

comportamento sexual de Virrão para uma crítica mais indignada ao rebaixamento dos 

valores militares e épicos1026. Pois afinal, se outrora era o ferro, e a força bélica que este 

comportava, que atraía os homens, ou seja a militia, agora é precisamente a mollitia 

representada na figura do cinaedus ou neste caso concreto do prostituto Névolo. 

Descoberta a imoral e perversa vivência de Virrão, pela voz insatisfeita de um 

prostituto adulter, tal como tinha sido a hipócrita moralidade de outros trazida à luz do dia 

pela voz indignada da adúltera Larónia, na sátira 2, o viril e nobre cidadão romano acabou 

por ser confrontado e denunciado precisamente pela camada social e moralmente mais 

baixa da sociedade romana. E desta forma, ainda que a conversação supostamente 

espontânea entre os protagonistas do vício humano esteja alicerçada na premeditada 

intenção orientadora de Juvenal1027, a crítica emerge do confronto directo entre os próprios 

                                                        
1021 Para Virrão é efectivamente um prazer, mas para Névolo é uma obrigação semelhante à de um servus: 
servus erit minus ille miser qui foderit agrum / quam dominum. (cf. S. 9.45-46). 
1022 Névolo reclama o facto de o seu patrono não lhe pagar o merecido valor e de o negligenciar, procurando 
outro asno de duas patas para o servir: “neglegit atque alium bipedem sibi quaerit asellum.” (cf. S. 9.92). 
1023 cf. S. 9.33-39. Tenha-se, no entanto, em conta que, embora a descrição feita por Névolo sobre o desejo 
que Virrão sente por ele, quando o vê nu, tenha uma conotação sexual mais explícita do que na sátira 2, a 
verdade é que Juvenal continuou a revelar algum cuidado na escolha dos termos usados, tal como fizera 
anteriormente, recorrendo a uma metáfora anatómica para designar o objecto de desejo sexual: nervus 
‘nervo’,‘músculo’, um termo, de resto, mais apropriado ao discurso oratório, ou até à elegia, conforme atesta 
ADAMS, J. (1982) 38 e 222, nª2, 224.  
1024 cf. Hom. Od. 16.294. 
1025 cf. S. 9.37.  
1026 Se tivermos em conta que, conforme veremos no capítulo seguinte a propósito do comportamento 
adúltero de Épia em relação a um gladiador, também a mulher é atraída pelo ferro, então a crítica dirigida ao 
homem torna-se ainda mais ridícula e infame, porque maior é o seu rebaixamento social e moral.  
1027 Para além de as acusações feitas por Larónia serem um retomar das críticas de Juvenal à hipocrisia dos 
falsos moralistas, a interpelação do leitor sobre o direito e a razão que os piores viciosos podem ter em 
devolver a dentada dada pelos ficti Scauri (S. 2.34-35), logo a iniciar o discurso de Larónia, é uma das 
marcas visíveis da presença orientadora do satírico. No caso de Névolo, além de este ser directamente 
interpelado por Juvenal logo no início da sátira, as suas confissões são encorajadas, se não mesmo 
espicaçadas, pelas irónicas questões ou reparos que o satírico vai fazendo a propósito do seu aspecto e 
postura. 
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viciosos da sociedade, sem que o satírico precise de se envolver directamente na 

denúncia1028.  

Desta forma, o olhar que Juvenal dirige à sexualidade romana não está isolado, mas 

complementado e suportado precisamente pelos olhares e vozes indignadas daqueles que 

partilham, vivenciam ou convivem de muito perto com a pervertida e desregrada 

sexualidade romana. E assim, para além de as denúncias feitas ganharem maior 

autenticidade e autoridade moral, mais facilmente se alcançará a cumplicidade do leitor na 

crítica que se pretende fazer aos comportamentos sexuais efeminados e adúlteros e, 

sobretudo, às nefastas consequências destes na hierárquica estrutura social e moral de 

Roma.  

 

 

Marcial, sempre atento ao que de mais burlesco e risível se avista na Urbe, é com 

um malicioso humor que dá conta da falta de virilidade que se faz sentir em Roma. Sem ter 

precisado de insistir no abundante número de efeminados disponíveis em Roma, como fez 

Juvenal1029, de se mostrar tão indignado com a exibição pública da feminilidade de alguns 

homens, Marcial também encontrou no vício humano o mote para jocosas denúncias do 

desconcerto social e moral da sua época. Porém, não foi na dissolução dos costumes e 

valores ou nas mudanças da “super-estrutura de Roma”1030, na sua natureza social, que o 

epigramista concentrou o seu olhar, mas antes nas práticas sexuais concretas a que se 

entrega o efeminado e nas estratégias infrutíferas que este usa para criar a ilusão de uma 

activa masculinidade.  

Além disso, ainda que fite de perto algumas figuras de nascimento ilustre e com 

responsabilidade na preservação dos valores morais, a maior parte dos tipos que perpassam 

pela sua obra não passam de: parolos efeminados que aspiram a parecer aquilo que, na 

verdade, já são - tipos belli -; falsos moralistas que apenas exibem (ou desejam exibir) um 
                                                        
1028 Relativamente a Larónia e ao facto de Juvenal atacar a sexualidade passiva dos hipócritas moralistas nas 
palavras de um membro mais baixo da sociedade, NAPPA (1998) 100 considera que “by presenting an attack 
by a woman of this type, Juvenal lowers the general tone of the poem – not the tone of the language, but of 
the imagery and moral critique”, o que de resto, segundo entendemos, também se pode aplicar em relação a 
Névolo. Pois este, para além de poder ser entendido como um moralista impudico, pela similitude que 
apresenta com Ravola (cf. GRAZZINI (1997) 99-115) ou até mesmo como o reverso e a caricatura de 
Umbrício (cf. BELLANDI (1974) 283 e ROMANO (1979) 151), pronuncia acusações capazes de reduzir a 
crítica moral à ridícula paródia, na medida em que as suas palavras são desprovidas de toda e qualquer 
consciência moral.    
1029 cf. S. 2.8-9; 2.168 e 9.130-131. 
1030 cf. NAPPA (1998) 107. 
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ar de machos moralistas, mas que muitas vezes se ficam apenas pelas palavras1031; 

impotentes que encontram na língua a força que já não têm noutro membro; homens 

dissolutos que escolhem o alimento desejado para o jantar precisamente nos banhos, 

quando os corpos estão a descoberto1032; homens que, por força das circunstâncias, não se 

importam de abdicar das suas preferências sexuais1033 e muitos outros cujas coceiras, 

inchaços, dores de barriga e outros sintomas não os livram da fama de efeminados 

passivos1034.  

Figuras sem rosto próprio, mas apontadas com o dedo através do pronome 

demonstrativo ille, ou tipos que vão sendo construídos ao longo da obra, como Cota, 

Póstumo, Sextilo, Pânico, entre muitos outros, são estes os alvos escolhidos por Marcial, 

provavelmente porque os mais acessíveis ao alcance do olhar de alguém que se mistura por 

entre a turba de gente que anda nas ruas e que participa da sua corriqueira vida. E por isso, 

a mollitia destes homens não é perspectivada à luz do espírito bélico e épico que deveria 

assistir a um povo militarmente dominador e vencedor, como terá feito Juvenal, mas antes 

da comum postura que seria esperada de um qualquer vir Romanus, como seja apresentar 

um corpo robusto e não inteiramente depilado e uma mente controlada nos seus impulsos e 

prazeres sexuais. Sem que o afrouxamento dos valores e princípios romanos patriarcais 

deixe de estar inerente ao aspecto físico débil e delicado do Romano, Marcial detém-se 

particularmente sobre o ridículo que se espelha nas feições, na postura, nos gostos, nos 

desejos e, sobretudo, nas práticas sexuais a que se entrega o homem e que está visível e 

pode ser confirmado não só pela voz de alguns, mas por todos os que estão ali mesmo ao 

lado do poeta e dos protagonistas visados. E desta forma Marcial faz o registo de quase 

todas (senão todas) as figuras e situações que atraem o seu olhar, quer pelo destoante e 

ridículo desfasamento que estas evidenciam em relação aos aceitáveis valores e padrões 

                                                        
1031 Embora Díndimo proclame a sua admiração pela dignidade do cavaleiro e até tenha licença para se sentar 
nos bancos dos cavaleiros, nada tem de viril e a prova disso mesmo é que, segundo denuncia Marcial, nunca 
se conseguiria sentar nas filas destinadas aos homens casados (cf. 5.41). Também Pânico evidencia um ar de 
macho, no entanto, tem a mens vulsa ‘mente depilada’e só isso é suficiente para o desmascarar (cf. 2.36). Há 
ainda os que apenas têm uma Catoniana lingua, embora o seu corpo, os seus desejos e as suas práticas sejam 
as de um efeminado (cf. 9.27).  
1032 Assim é, por exemplo, Cota (cf. 1.23). 

A procura de homens bem dotados sexualmente nos banhos justifica-se pelo gosto que os curiosos 
têm pela passividade sexual, seja como pedicati, seja como irrumati. E, nesta perspectiva, para além de toda 
a ambiguidade que circunda a convivência social, ainda mais risível se torna a situação atendendo a que o 
convite formulado perspectiva desde logo a passividade do anfitrião. 
1033 cf. por ex. 6.33.  
1034 cf. por ex. 6.37. 
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romanos, quer pela aparente normalidade que insistem em querer deixar transparecer ou 

ainda, simplesmente, por um qualquer pormenor duvidoso, quase sempre físico, que se 

exibe.  

O olhar mais crítico e malicioso de Marcial centra-se sobretudo sobre o que 

considera serem as práticas sexuais mais aviltadas e que implicam a irrumatio e o lingere 

cunnum1035. Sendo especificamente no recurso à linguagem do purus/impurus que melhor 

se centra a apreciação crítica que o epigramista faz sobre o que entende serem actos 

aceitáveis para a dominadora virilidade romana ou que atestam a perversa violação da 

impenetrabilidade fálica que lhe deve assistir, mais até do que da própria integridade moral 

e social, como evidenciou Juvenal.  

 

Em suma, concebida a figura do vir Romanus à luz de uma comum ideologia 

falocêntrica, o conceito de masculinidade acaba por ser perspectivado em directrizes que, 

sem deixarem de ser complementares, são diferentes: Marcial prefere fixar a aguilhoada 

jocosidade no (in)cumprimento da dominadora, activa ou penetradora posição sexual do vir 

sobre o parceiro escolhido; enquanto Juvenal no (des)respeito pela valorosa e casta posição 

social que esse mesmo vir manifesta, publicamente, diante de todos os que exercem a sua 

autoridade, mas também, em privado, no compromisso matrimonial que assume. Comum 

aos dois autores é, porém, a cumplicidade literária que têm com o leitor, com quem 

partilham o conhecimento das práticas e comportamentos sexuais considerados mais 

vergonhosos para a mentalidade falocêntrica romana e a quem interpelam directamente, 

quer seja para comungar da indignação do poeta, como no caso de Juvenal1036, quer seja 

para confirmar as inesperadas, ainda que sempre evidentes, suspeitas de Marcial, não raras 

vezes apresentadas em forma de enigma ou charada que o leitor deve resolver1037.   

 

 

 

                                                        
1035 A irrumatio poderá ser entendida como o ponto de vista inverso de fellatio, já que a primeira implica uma 
posição passiva e a segunda activa (cf. MIGUEL MORA (2003b) 46). 
1036 Constituindo as reiteradas perguntas de retórica uma eficaz técnica de cumplicidade, Juvenal não deixa 
de interpelar frontalmente o leitor, seja para o advertir (cf. S. 2.4: frontes nulla fides), ou para o confrontar 
com a possível indignação dos antepassados (cf. S. 2.153: sed tu vera puta...).  
1037 Mesmo quando o leitor não é interpelado com perguntas directas, a verdade é que a interpretação que este 
faz do epigrama, cuidadosamente orientada por Marcial, lhe permite alcançar aquilo que apenas foi 
insinuado, mas, muitas vezes, não chegou a ser confirmado. 
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2.1. Marcial: (In)aceitáveis parceiros e práticas sexuais 

Sem que Marcial manifeste tão claramente como Juvenal a sua preferência pelo 

puer, em prejuízo da mulher, na relação sexual, mas antes faça questão de registar o papel 

que a cada um cabe na sexualidade masculina1038, aquele não deixa de sugerir uma visão 

fastidiosa do casamento heterossexual1039 e de reiteradas vezes aludir ao vergonhoso 

insulto que significa designar alguém cunnilingus, muito mais do que de pederasta passivo 

ou até mesmo de fellator. Contudo, o que efectivamente orientou a sua abordagem da 

sexualidade masculina foi a análise de contextos situacionais e linguísticos que, 

aparentemente em conformidade com os aceitáveis pressupostos sexuais romanos1040, 

escondem a imoral e perversa sexualidade romana da época imperial. E assim se entende, 

por exemplo, o paradoxal conselho formulado por Marcial a propósito de um jovem que, 

de acordo com o que era costume na antiguidade, oferecera o cabelo, cortado pela primeira 

vez, a uma divindade: 

Hos tibi, Phoebe, vovet totóos a vertice crines 

    Encolpos, domini centurionis amor, 

grata Pudens meriti tulerit cum praemia pili. 

(…)  

utque tuis longum dominusque puerque fruantur 

    muneribus, tonsum fac cito, sero virum. (1.31.1-3, 7-8) 

 

O epigrama refere-se à promessa do corte de cabelo do puer delicatus, Encolpo, de 

Aulo Pudente, e à oferta que é feita ao deus Febo, como símbolo da passagem do jovem à 

vida adulta, conforme ocorre noutros epigramas1041. No entanto, neste caso concreto, o acto 

do jovem surge associado ao merecido prémio ainda não recebido por Pudente, ou seja, ao 

lugar de centurião mais graduado de uma legião. O que significa que se o jovem não cortar 

rapidamente o cabelo o seu senhor tardará em receber o prémio militar, mas, em 

contrapartida, poderá continuar a usufruir de outro prémio: os favores sexuais do jovem 

Encolpo. Não fosse já a escolha da divindade, Febo, sugestiva do prolongamento da 
                                                        
1038 cf. 11.22; 11. 43; 12. 96.9-10.   
1039 Em 11.78 Marcial adverte Vítor para o facto de, agora que se vai casar, ter de dar por terminada a sua 
relação com os pueri, ainda que consciente esteja o poeta e o amigo de que a entrega ao casamento lhe trará 
sofridas saudades das suas anteriores relações. 
1040 E que são a posição activa e dominadora nas relações sexuais e o respeito pelos jovens cidadãos.  
1041 cf. 9.16,17 e 36. A passagem à fase adulta implicava que a partir desse momento se pusesse fim à relação 
entre o puer e o senhor.  
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atraente beleza que este jovem certamente exibirá, mesmo depois de adulto, a paradoxal 

antítese entre os advérbios cito (‘rapidamente’) e sero (‘tarde’) a pedir a rapidez do corte, 

para que o prémio militar seja recebido, e o adiamento da passagem à fase adulta, para que 

Pudente continue a usufruir dos favores do puer, sugere a possibilidade de se poder 

conciliar a passagem do puer à fase adulta com a continuidade da sua “pueril sexualidade”. 

E assim, provavelmente ajuizada na conveniente realidade de que “not all males are men, 

and therefore impenetrable”, poderá ficar para mais tarde apenas aquilo que lhe concederá, 

de facto, o nome de vir, ou seja, a condição de “sexually impenetrable penetrator”1042.   

Favorável ao Romano a nuance que os termos vir e homo comportam, conveniente 

se tornou a dualidade penetrado / penetrador a profícuos jogos de subentendidos, onde 

quase sempre se descobre por detrás da suposta passividade do puer cinaedus1043 a crítica à 

efeminada submissão masculina daquele a quem, sarcástica e ironicamente, sem deixar de 

ostentar a denominação de vir, é designado de vir mollis1044, de sterilis vir1045 ou, mais 

irónico ainda, considerado vir apenas pela boca: ore vir es1046.  

Mas porque os pormenores podem, em alguns contextos, valer ainda mais do que o 

próprio significado das palavras, é na simples dor que Névolo sente no culus e o puer na 

mentula que se adivinha a troca de posições entre o suposto penetrador, o vir, e o 

penetrado, o puer: 

 Mentula cum doleat puero, tibi, Naevole, culus, 

     non sum divinus, sed scio quid facias. (3.71) 

 

                                                        
1042 cf. WALTERS (1997) 32.  

Pontualmente é possível assistir-se ao possível juízo pessoal do poeta sobre a promulgação de leis 
que proibiram a prostituição e a castração de crianças (cf. 11.22 e 9.7). Relativamente ao epigrama 11.22, o 
tradutor BALASCH (1991) 230, na edição Gredos, entende que, embora este possa ser o único momento de 
crítica feita por Marcial à pederastia, é como crítica à atitude masturbadora do homem para com o jovem que, 
mais concretamente, o poema deve ser analisado. E esta opinião é corroborada pelo comentário de KAY ao 
livro 11 de Marcial (1985: 118), para quem o final do epigrama pretende mostrar que a natureza do homem é 
constituída por uma parte destinada aos jovens e outra destinada às mulheres, sendo, por isso, a utilização da 
mão, em vez do membro, uma fuga ao que seria considerado normal.  
 A nós parece-nos que a leitura conjunta dos epigramas 11.22 3 e 9.7(8) deve ser antes entendida 
como a evidência de uma outra face da mesma moeda. Pois ainda que a alusão às leis promulgadas possa 
comportar uma natureza irónica ou até mesmo adulatória, esta realidade deve ser interpretada à luz da visão 
diversificada que Marcial sempre nos dá da realidade que apresenta. E desta forma, concordamos com 
WILLIAMS, C.  (1999) 39 quando fala precisamente das diferentes perspectivas de uma mesma realidade.  
1043 O puer sobressai pela graciosidade e beleza física (cf. 1.88, 6.28; 6.29, 6.68), mas também pelos seus 
dotados genitais, descritos como atractivos e sempre preferíveis aos femininos. 
1044 cf. 1.96.10.  
1045 cf. 3.91.5 
1046 cf. 3.81.6.  
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De facto, sem que Marcial precise, ou até o leitor, de ser um divinus, ou seja, 

alguém com poderes extraordinários para saber justificar a causa da dor dos parceiros 

sexuais, a dedução parece ser evidentemente lógica. Além disso, a certeza traduzida na 

forma verbal scio do último verso do epigrama confirma a suspeita da passividade sexual 

do senhor, que em vez de actuar como pedicator é pedicatus1047. E se a dor que este sente, 

no culus, pode ser tradutora da prática sexual a que se sujeita, também a ausência ou 

presença de “elevação”, associada aos rumores, pode ser denunciadora de uma moralidade 

ainda mais discutível do que a pederastia passiva:  

Dormis cum pueris mutuniatis, 

et non stat tibi, Phoebe, quod stat illis 

quid vis me, rogo, Phoebe, suspicari ? 

mollem credere te virum volebam, 

sed rumor negat esse te cinaedum. (3.73) 

 

A antitética repetição verbal non stat...stat parece conter desde logo a resposta 

afirmativa à passividade sexual de Febo enquanto pedicatus, já que nele não está 

‘levantado’ aquilo que está nos jovens. Porém, o desejo de o poeta de querer considerar 

Febo como um mollis vir, como a sugerir a justificação de impotência para a sua 

passividade, imediatamente seguida da adversativa sed, a dar conta dos rumores que o 

consideram um cinaedus, lança a suspeita sobre a possibilidade de Febo se entregar a 

outras práticas, para as quais não precisará da firmeza do genital, mas apenas do vigor da 

língua. E assim, sem que Febo, de facto, tome uma posição passiva nas relações com os 

pueri, como sugerido nos versos iniciais, poderá entregar-se voluntariamente à fellatio ou 

sofrerá constrangidamente a irrumatio.  

Sem que a conclusão tirada por Marcial tenha sido anunciada, o possível ataque 

sarcástico lançado a Febo resulta de um entendimento comum entre poeta, vítima e leitor, 

sobre o que é considerado aceitável e que constitui motivo de maior vergonha para a 

virilidade romana. E será, de resto, assente num jogo de cumplicidade entre estes três 
                                                        
1047 A dor no culus, tal como a diarreia, tornam-se fortes indícios da penetração anal a que estão sujeitos os 
homens.  

Sobre a utilização do termo pedicator e pedicatus para designar, respectivamente, o papel activo e 
passivo, veja-se ADAMS, J. (1982) 123-125. 
 No epigrama 3.71, Marcial, partilhando uma declaração proferida por Séneca (cf. Sen. Ep. 47.7: in 
cubiculo vir in conviuio puer), não insinua apenas a troca de papéis entre o senhor e o jovem, mas antes 
especifica o tipo de serviços prestados pelo último. 
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protagonistas que o poeta não receia fazer juras para provar a Coracino que nunca teve 

intenção de lhe chamar cinaedus, mas que apenas disse a seu respeito ‘uma coisita pequena 

e de pouca importância’, ou seja, que ele era um cunnilingus: 

non dixi, Coracine, te cinaedum 

non sum tam temerarius nec audax 

nec mendacia qui loquar libenter. 

iratam mihi Pontiae lagonam, 

iratam calicem mihi Metili: 

iuro per Syrios  tibi tumores, 

iure per Berecyntios furores 

quid dixi tamen? Hoc leve et pusillum, 

quod notum est, quod et ipse non negabis: 

dixi te, Coracine, cunnilingum. (4.43) 

 

Assente sobre uma estrutura anafórica bem sólida de forma a que não restem 

dúvidas sobre a veracidade da sua afirmação, a suposta inocência e pequenez presente nos 

adjectivos levis e pusillus a contrastar com a enormidade da vergonhosa prática do lingere 

cunnum, e a aguilhoada constatação de que se trata de uma realidade conhecida (notum) e 

que o próprio Coracino não poderá negar (ipse non negabis) evidenciam uma hábil 

estratégia de ridicularização das práticas a que se entrega este homem. Além disso, 

contrariamente ao epigrama anterior, não são apenas os rumores que atestam a 

interpretação final do epigrama, mas é antes uma realidade conhecida e assumida pela 

própria vítima que, sem negar, acaba por fazer a confirmação mais fiável das práticas a que 

se entrega. É que de facto estas só poderão ser consideradas levis e pusillus na medida em 

que reduzem o homem à sua insignificância sexual e atestam a exiguidade da sua 

virilidade, e, por conseguinte, a sua total submissão ao sexo feminino1048. O que torna 

compreensível a ironia evidenciada nos vocábulos escolhidos e, por conseguinte, o 

sugestivo desprezo manifestado por este tipo de práticas sexuais. 
                                                        
1048 É também centrado num similar jogo de cumplicidade entre poeta, leitor e vítima, sobre as práticas 
sexuais consideradas mais insultuosas, que Marcial constrói o epigrama 2.28. Concedendo a Sextilo o direito 
de apontar o digitus impudicus aos que, com risos, o designam cinaedus, Marcial parece estar interessado em 
desmentir falsos boatos. Contudo, será o facto de Sextilo saber (tu scis) o que habitualmente faz o homem a 
quem não agrada pedicare ou futuere, como é o seu caso, que confirma a conduta desta figura. E assim se 
depreende que Sextilo é algo vergonhosamente mais ultrajante do que aquilo que a condição de cinaedus lhe 
desejaria atribuir.  
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É também pela escolha do adjectivo fututrix na caracterização da língua de Naneio - 

lingua fututrix -, que se sugere a atribuição das práticas de cunnilingus a este homem e, 

pior ainda, a ridicularização da sua virilidade. Pois a avaliar pelo termo usado e pela 

constatação de que Naneio é marido com a língua e amante com a boca, poder-se-á 

entender que a sua única virilidade reside na língua1049. E desta forma, sarcasticamente, tão 

másculo e activo quanto o acto da mulher Filéne que...plane medias vorat puellas, 

pensando ser esta prática mais viril do que a de fellare1050, Naneio apenas consegue ser 

“oralmente activo”. No entanto, esta suposta actividade não lhe terá durado muito tempo, 

pois o facto de um indecens morbus lhe ter desfeito a língua, já nem sequer lhe permite: 

arrigere linguam fututricem: 

Lingua maritus, moechus ore Nanneius, 

Summemmianis inquinatior buccis, 

(…)  

- gaudete cunni; vestra namque res acta est –  

arrigere linguam non potest fututricem. 

(…) 

partem gulosam solvit indecens morbus. 

nec purus esse nunc potest nec impurus. (11.61.1-2, 9-10,13-14)1051 

 

A associação da forma verbal non arrigere, traduzível por ‘não se erguer’ ou 

sexualmente mais explícita por ‘não conseguir ficar erecto’, aplicada à língua e não à 

mentula, como seria esperado e mais adequado às apetências sexuais deste órgão, levanta  

a suspeita sobre a impotência total deste homem. O que significa que, tal como o seu 

membro inferior (o único que habitualmente está associado ao acto de futuere e à 

terminologia alusiva à erecção) estará inactivo e frouxo também assim terá ficado o 

membro superior, aquele que, no remate do epigrama, foi metaforicamente designado de 

pars gulosa e que foi desfeito por uma indecente enfermidade. Desta forma, Marcial não só 

ridicularizou a prática de lingere cunnum de Naneio, pela forma como foi capaz de tornar 

                                                        
1049 Segundo RICHLIN (1993) 538, o que efectivamente define o homem, no viril sentido da palavra, é a 
penetração. E assim se compreende que WILLIAMS, C. (1999) 167 afirme que o homem não será merecedor 
da designação de fututor caso não penetre vaginalmente a mulher.  
1050 cf. 7.67.14: ...parum virile / v. 17: cunnum lingere quae putas virile.  
1051 Este epigrama voltará a ser abordado no capítulo seguinte, referente à Condição feminina e ao lugar que 
esta ocupa em Roma, razão pela qual não citámos o texto todo.  
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activo o que, aos olhos da ideologia sexual romana, é habitualmente tomado como passivo, 

a lingua, como sarcasticamente evidenciou a total impotência, oral e genital, deste. E o 

remate do epigrama com a constatação de que agora nem purus, nem impurus constribui, 

em nosso entender, para evidenciar e esclarecer a total falta de virilidade deste homem: não 

pode ser purus, porque a sua mentula não lhe permite futuere, nem impurus, porque a sua 

língua não lhe permite lingere cunnum1052. 

Esta associação da linguagem do purus / impurus, que surge reiteradas vezes em 

Marcial particularmente associada às práticas que implicam a submissão do homem ao seu 

parceiro através da boca, atesta o desprezo do poeta pelas práticas da fellatio1053 ou do 

lingere cunnum, mas sobretudo por esta última, já que, como vimos anteriormente o 

contacto com os genitais femininos era considerado repugnante1054. No entanto, em relação 

à fellatio, o que muitas vezes está em causa é precisamente o acto inverso, ou seja o da 

irrumatio, usado em algumas situações como ameaça ao impotente1055. E assim sendo, por 

detrás da atribuição de purus ou impurus está sobretudo o juízo de valor do poeta sobre as 

práticas consideradas mais ou menos (in)aceitáveis do ponto de vista da ideologia 

romana1056. 

 

Sem que os exemplos apresentados esgotem de forma alguma o vasto número de 

epigramas que exploram os actos ridículos a que se presta o homem romano, aquilo que 

sobressai da abordagem feita por Marcial é que a passividade sexual do vir se descobre 

sempre por detrás de um pormenor pontual, seja um desejo formulado à divindade, uma 
                                                        
1052 Este verso poderá ainda suportar outra interpretação que, em nosso entender, consegue, de alguma forma, 
completar a leitura anterior: não pode ser (como nunca foi) purus, por causa das indecentes práticas a que se 
entrega enquanto marido, e não pode ser impurus, como sempre foi, porque não pode usufruir precisamente 
dessas práticas que mantinha até sofrer uma enfermidade. O que significa que está inteiramente impotente. 
1053 Segundo Marcial, aquele que se alimenta da mentula não poderá ser designado de purus: mentula quam 
pascit, non, puto, purus homo est. (cf. 9.63.2). 
1054 Sobre a natureza metafórica dos termos purus/impurus veja-se RICHLIN (1992a[1983]) 26-30, ADAMS, 
J. (1982) 199, 213 e nª1) ou WILLIAMS, C. (1999) 345 nª210. Para uma perspectiva mais completa do uso 
desta linguagem em Marcial confronte-se, por exemplo, outros epigramas como: 1.83, 1.94, 2.15, 2.21, 3.17 
ou 3.87. 
1055 cf. 3.96; 6.26; 11.47 ou 11.85.  

Será interessante termos em conta que a própria expressão moechus Nanneius  também pode 
suportar a hipótese de Naneio ser irrumatus, numa possível relação homossexual, provavelmente com um 
puer, como era seu direito possuir, como amante. E neste caso mais vergonhosa será a sua actuação como 
amante do que como esposo e, por conseguinte, mais impurus se torna também.   

Na obra de Juvenal, provavelmente porque a exploração de determinadas obscenidades não se torna 
conveniente ao seu espírito moralizador, a prática do lingere cunnum é apenas aludida por Larónia, na 
enumeração dos comportamentos que considera tornarem os homens mais viciosos do que as mulheres (cf. S. 
2.49-50) e metaforicamente usada pelo satírico para apresentar o vultus de Névolo (cf. S. 9.3.4: quid tibi cum 
vultu, qualem deprensus habebat / Ravola, dum Rhodopes uda terit inguina barba?).  
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dor, um rumor que não se pode negar, uma palavrita insignificante e inofensiva que se 

disse, ou tão simplesmente a presença de uma língua que jamais conseguirá ser tomada 

como activa. Pormenores que, apenas aparentemente aceitáveis aos mais distraídos olhares, 

de imediato se convertem em irrefutáveis evidências, por força da incongruente realidade 

que se apresenta ou dos valores conhecidos e partilhados que ao poeta e à audiência 

assistem.  

Além disso, ainda que Marcial pareça manifestar alguma preferência pelo puer 

enquanto parceiro sexual, a verdade é que igualmente desprezível é a escolha do vir pela 

passividade, sobretudo se esta implicar a violação da boca. E, por conseguinte, igualmente 

dignos de sarcástica ironia se tornam os homens que se submetem ao cunnilingus e aos 

caprichos femininos, assim como os homens que são passivamente irrumati, seja por pueri 

ou por varões adultos. Até porque, se na primeira prática o elemento fálico está 

inteiramente ausente, na segunda está a ser dominado pelo parceiro sexual, supostamente 

aquele a quem estaria destinada a passividade, numa atitude de afronta e de violação de 

pudicitia do vir.  

 

 

2.1.1. (In)aceitáveis espaços de convivência  

A metáfora usada por Marcial para se referir à língua de Naneio - pars gulosa - 

pode também ser entendida como sugestão do tipo de alimento que o efeminado gosta de 

saborear e que habitualmente é fácil de encontrar em determinados espaços sociais como 

os banhos ou os banquetes. E assim se entende de que forma é que tais espaços de 

convivência social se convertem numa excelente fonte de matéria no alcance da crítica que 

se pretende fazer ao comportamento sexual dos homens.  

No entanto, conforme convém à apologia da sua obra, importará desde logo que 

Marcial se demarque deste tipo de interesses e do fim a que se destina a sua própria 

presença em tais espaços, fazendo a distinção entre a realidade da sua própria vida e a 

ficção dos seus livros. Até porque, enquanto cliente, também Marcial terá de se confrontar 

com a necessidade de um convite para jantar, muitas vezes conseguido nos banhos. Por 

isso, quando se trata de servir de alimento em vez de ser alimentado, o poeta tenta afastar-

se da restante turba de homens esfomeados. E ainda que em algum momento possa ter 

justificado o seu distanciamento com a simples pequenez do “alimento sexual” que tem 
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para oferecer, nomeadamente a Cota, a verdade é que a jocosa crítica que lança contra a 

passividade sexual não lhe permitiria aceitar qualquer tipo de convite, mesmo que 

eventualmente pudesse tomar uma posição activa1057. Assim se compreende que, diante do 

olhar interesseiro de Filomuso durante o banho para si e para os seus escravos, Marcial 

acabe com o desejo daquele, afirmando que os seus escravos têm o costume de pedicare 

curiosos1058.  

Salvaguardada a sua posição moral, Marcial está assim mais à vontade para 

denunciar os desejos gulosos de homens como, por exemplo, Cota que apenas convida para 

jantar os companheiros de banho, o que sugere a escolha dos convivas em função daquilo 

que exibem e têm para lhe oferecer, provavelmente para fellare ou para usufruir da 

pedicatio. Pois avaliar pelo jogo de palavras contido num outro epigrama, Cota não terá 

atributos que lhe permitam tomar uma posição activa: 

Bellus homo et magnus vis idem, Cotta, videri: 

    sed qui bellus homo est, Cotta, pusillus homo est. (1.9)  

 

A designação de bellus, como veremos mais adiante, está associado às 

características demasiadamente femininas deste tipo de homens, o que só por si é suficiente 

para associarmos a figura de Cota à do cinaedus e, por conseguinte, ao seu apreço pela 

passividade sexual. No entanto, o jogo de palavras entre magnus e pusillus e o facto de um 

homem bellus não poder ser magnus, mas apenas pusillus, sugere-nos uma interpretação 

mais depreciativa, uma vez que o termo pusillus se poderá referir à delicadeza e futilidade 

que habitualmente assiste a um homem bellus, mas também à pequenez física do seu 

membro. E assim se compreende que não possa parecer um homem magnus, já que os seus 

atributos não lhe permitirão usufruir de tal denominação. Além disso, se tivermos em conta 

que o termo pusillus foi usado anteriormente para Marcial se referir à designação de 

cunnilingus atribuída a Coriano, então significará que Cota também manterá afastada das 
                                                        
1057 cf. 1.23.1.4: Invitas nullum nisi cum quo, Cotta, lavaris / ...me nudum displicuisse tibi.  

O entendimento de que Marcial se desculpa com o tamanho do seu membro é possível se 
atendermos a que, noutros passos, o poeta reclama o facto de o seu membro não lhe trazer grandes 
rendimentos ou até mesmo não despertar o interesse de algumas mulheres. Contudo, a expressão me nudum 
displicuisse tibi pode querer sugerir apenas que a nudez de Marcial não agradou a Cota, uma vez que não se 
mostrou disponível para satisfazer os desejos de Cota. E desta forma, a observação do poeta vale sobretudo 
como forma de se demarcar das tendências da vítima e mais concretamente do papel de passivo.  
1058 cf. 11.63.  

Marcial afasta-se da efeminada passividade do cinaedus da mesma forma que não aceita retribuir 
favores a uma prostituta que nele praticou a fellatio, o que sugere que Marcial também não aceitará submeter-
se à condição de cunnilingus (cf. 9.67). 
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suas relações sexuais o seu membro fálico. E assim compreende que a escolha que faz dos 

companheiros de banho seja feita em função daquilo que cada um tiver para oferecer, ou 

seja, seguindo a sugestão metafórica de Marcial, dos seus “fartos alimentos”. 

E se uns procuram no banho o alimento que mais lhes convém, outros, como Cina, 

convertem estrategicamente o criado mais belo em cozinheiro, para que sempre lhes seja 

servido o alimento mais apreciado e apropriado à sua gulodice: 

Vicentem roseos facieque comaque ministros 

    Cinna cocum fecit. Cinna gulosus homo est. (12.64.1-2).  

 

Ainda que a interpretação do epigrama possa sugerir que Cina prefere os prazeres 

da mesa àqueles que o escravo lhe poderia dar1059 (até porque, a avaliar por outro 

epigrama, os seus escravos prestarão muitos mais serviços à sua esposa Marula do que 

propriamente a si próprio1060), a verdade é que a gulodice de Cina nos sugere uma 

interpretação diferente. Pois o facto de noutras ocasiões Marcial se ter referido à realidade 

de Cina ser pobre1061 e de jantar sempre tão mal levanta-nos a dúvida sobre a possibilidade 

de ter elegido um escravo como cozinheiro apenas para poder usufruir de saborosas 

iguarias alimentares1062. Quando muito, esta terá sido uma hábil estratégia de conciliar a 

satisfação de dois prazeres, que de resto estão muitas vezes associados na linguagem 

metafórica de Marcial: o do venter e o do culus.  

E nesta satisfação dupla, curiosamente, muitas vezes as prioridades vão para a 

satisfação do culus.  Assim acontece, por exemplo, com o efeminado Hilo que tendo 

apenas um denário para se poder alimentar, prefere dar primazia ao culus, deixando o 

infelix venter com fome: 

Vnus saepe tibi tota denarius arca 

    cum sit et hic culo tritior, Hylle, tuo, 

non tamen hunc pistor, non auferet hunc tibi copo, 

    sed si quis nimio pene superbus erit. 

infelix venter spectat convivia culi 
                                                        
1059 Como sugere a tradução portuguesa de Delfim Leão (cf. PIMENTEL (2004) IV. 132, nª112). 
1060 cf. 6.39. Ainda que Cina seja pai de sete filhos, na verdade todos eles são filhos da sua esposa com os 
escravos que vivem lá em casa.  
1061 cf. 8.19. 
1062 cf. 5.76. Tenha-se em conta que a abordagen conjunta que estamos a fazer dos epigramas referentes a 
Cina partem do pressuposto de que se tratará da mesma pessoa, embora, efectivamente, esta perspectiva 
possa ser discutível.  
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    et semper miser hic esurit, ille vorat. (2.51) 

 

A comparação entre a arca e o culus de Hilo pela sua polidez, no sentido de 

desgaste por uso frequente (tritior), denuncia desde logo as suas preferências sexuais. O 

que torna de alguma forma compreensível a escolha feita. No entanto, a personificação do 

venter com o olhar fixo (spectat) no repasto que estava a ser devorado ali mesmo na sua 

presença e o paradoxo contido nas expressões infelix venter e convivi culi e ainda entre hic 

esurit e ille (culus) vorat conferem a esta passagem um efeito bastante mais humorístico, 

mas também crítico em relação às escolhas de Hilo. Pois afinal, não é apenas a sua 

preferência passiva que está em causa, é também a aplicação do seu unus denarius na 

satisfação de um prazer sexual, mesmo que isso implique que as necessidades básicas de 

sobrevivência sejam postas em causa, o que não parece ser uma característica singular e 

única de Hilo, pois também Mamuriano prefere alimentar o prazer sexual em vez do 

estômago, embora este último se pareça distanciar pela sua postura de pedicator1063.   

De facto, tão convenientes quanto os parceiros escolhidos também os espaços 

sociais se tornaram tão propícios ao convívio público e ao desregrado prazer privado. No 

entanto, a estes espaços ainda será possível acrescentar outros, nomeadamente os campos 

agrícolas que igualmente se tornam favoráveis ao convívio e às “vantajosas trocas 

comerciais”. E assim, da mesma forma que as metáforas alimentares se tornaram propícias 

aos jogos linguísticos e à denúncia da passividade sexual do homem, como pedicatus, ou 

irrumatus também as imagens agrícolas do homem a cavar a terra se tornam convenientes 

à ridicularização das suas preferências sexuais.  

Segundo Marcial, ainda que Labieno tivesse vendido três agelli, para poder 

comprar três cinaedi, a verdade é que continuara a cultivar três agelli, uma vez que passara 

a pedicare tres agellos.  

Addixti, Labiene, tres agellos 

emisti, Labiene, tres cinaedos;  

pedicas, Labiene, tres agellos. (12.16) 

                                                        
1063 cf. 1.92. Depois das queixas feitas por Cesto a Marcial de que Mamuriano já só pedicat com o dedo, 
provavelmente a querer sugerir a pouca força da sua mentula, de uma descrição de seis versos sobre o estado 
miserável em que vive Mamuriano e de um jogo de palavras entre culus e oculus a sugerir a necessidade de 
este saber escolher as prioridades, Marcial aconselha-o a pedicare sim (aliás, conforme era aceitável na 
ideologia romana), mas de barriga cheia.  

Sobre a interpretação destes versos, veja-se JOCELYN (1981) 281-2.  
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Três versos, três vendas, três aquisições, três prazeres e tudo isto assente num 

paralelismo anafórico, onde o número três se repete três vezes, para que fique bem claro 

que, no fim, tudo permaneceu igual. Ou melhor, quase igual, pois se antes Labieno cavava 

os agellos, agora continuara a fazê-lo, mas modificara-se o tipo de campo de cultivo, que 

passara a ser sexual. E desta forma se compreende que a compra de três cinaedi tenha 

permitido a Labieno continuar a ter três agelli (‘campo de cultivo sexual’) para cultivar, ou 

melhor, pedicare1064.  

Nesta perspectiva, torna-se possível mostrar de que forma é que aquisições 

diferentes conseguem ter resultados similares ou, pelo menos, uma actividade final em 

comum: arare/pedicare/amare. E entre as figuras que sabem tirar proveito destas 

vantagens, poder-se-á também, entre outras, incluir Artemidoro que adquirira um puer em 

troca de um ager ou Caliodoro um ager em troca de um puer, acabando ambos por ficarem 

em igualdade de circunstâncias. Pois ainda que: Artemidorus amat, Calliodorus arat1065, 

ambos praticam o mesmo, já que ambos os vocábulos (amat, arat) traduzem 

metaforicamente a pedicatio. 

 

 

2.1.2- Desejados e agradáveis parceiros activos 

Os exemplos expostos até ao momento mostram-nos que, de facto, o homem 

romano tem consciência da postura activa que a ideologia sexual romana exige a todo 

aquele que quiser ostentar o título de vir. E, por isso, reiteradas vezes se apronta a disfarçar 

ou a negar a sua passividade e, mais ainda, a sua condição de fellator ou de cunnilingus, 

não se importando mesmo de pagar o silêncio do seu parceiro1066. Contudo, ainda que seja 

conhecedor do que efectivamente constitui motivo de murmúrio1067, e dos próprios castigos 

sexuais que pode sofrer, não deixa de manifestar prazer na posição passiva que toma. E se 

em algum momento sugere o cansaço e a dor provocada pela posição que toma, fá-lo 

                                                        
1064 Sobre a presença de metáforas agrícolas na linguagem sexual latina e, particularmente, sobre a associação 
entre ager, agellus, saltus, aruum, sulcus ou aratiuncula e cunnus e culus veja-se ADAMS, J. (1982) 24 e 84.  
1065 cf. 9.21.4. 
1066 cf. 9.4. Ainda que Ésquilo apenas precisasse de pagar duas moedas de ouro para futuere Gala ou quatro 
para fazer outras coisas, com certeza fellare, a verdade é que pagou dez moedas, o que levanta a suspeitar do 
seu acto de cunnilingus.  
1067 cf. 7.10. Olo é um tipo de homem que, apesar de maliciosamente mexericar sobre a vida dos outros, com 
facilidade encontraria motivos para mexericos mais críticos na sua conduta imoral.  
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apenas num contexto de justificação para a sua, momentânea, falta de actividade1068. Assim 

como também o choro de aparente arrependimento não será mais do que a tristeza de não 

ter parceiro que lhe permita satisfazer o seu gosto pela passividade.  

Assim sendo, ainda que se tenha considerado que “the passive role in male 

homosexuality is not physically enjoyable”1069, a verdade é que, na perspectiva de Marcial, 

as principais mazelas do homem que toma um papel passivo parecem ser apenas físicas, 

seja a dor sentida no culus1070, a comichão1071, a diarreia1072, ou as hemorróides1073, no caso 

dos que são penetrados analmente, ou a palidez doentia e a fulminante enfermidade nos 

que consideram encontrar um substituto do falo na língua1074. Esta realidade torna-se de 

facto bastante conveniente ao olhar perspicaz de Marcial, já que as mazelas físicas, ao 

serem mais facilmente visualizadas do que as psicológicas, poderão ser mais facilmente 

expostas e comprovadas.  

Contudo, mesmo sujeito a mazelas e à ridicularização de todos, a verdade é que  

o cinaedus sente prazer na posição que toma, sendo mesmo com desagrado que aceita 

qualquer mudança que implique a passagem para uma posição activa.  

Assim acontece, por exemplo, com Sabelo que era feliz quando a vida lhe permitia 

usufruir do seu papel de cinaedus, mas infeliz quando, por força das circunstâncias, tivera 

                                                        
1068 cf. 11.88. Carisiano, por exemplo, justificara junto dos companheiros o facto de não poder pedicare há 
muito tempo por ter o ventre ‘solto’ (ventrem dixit habere se solutum. v.4). Contudo, é possível adivinhar na 
sua justificação um apelo aos companheiros para que o poupem um pouco no seu papel receptivo (cevere), 
atendendo a que, habitualmente, quem sofre de diarreia é aquele que toma um papel passivo e não activo. 
 Sobre a associação entre a diarreia e a passividade sexual e, particularmente a interpretação deste 
epigrama, veja-se WILLIAMS, C. (1999) 29 e ADAMS, J. (1982) 171. No que concerne à relação entre a 
sodomia e o relaxamento do ventre veja-se também outros epigramas de Marcial como 9.69 ou 13.26. 
Também Juvenal se terá referido a esta relação a propósito das queixas de Névolo (cf. S. 9.44). 
1069 cf. DOVER (1978) 67. 
1070 cf. 3.71. 
1071 cf. 4.48, 6.37. 
1072 Para acalmar os ventres molles, ou seja, a diarreia, provocada pelo facto de se ser pedicatus, era habitual 
tomar-se um fruto, sorbum ‘sorva’ (fruto carnudo, globoso e de cor vermelha). E no epigrama 13.26 a 
passividade do senhor é precisamente descoberta pelo facto de este fruto lhe ter sido dado como presente a 
ele e não ao seu puer, como seria esperado.  
1073 Se na obra de Juvenal apenas o diagnóstico médico consegue descobrir tumidae mariscae no podex levis 
do falso moralista (S. 2.12-13), em Marcial muitos são os jogos de subentendidos que atestam a presença de 
hemorróides no cinaedus: brinca-se com a pronúncia pouco correcta das palavras fícus,i ‘hemorróide’ e 
ficus,us ‘figo’ (cf. 1.65); acrescenta-se ao jogo de sentidos do termo fícus,i  o de caprificus ‘figueira brava’, 
de forma a sugerir-se a sujeição do homem à posição activa, uma vez que a natureza infrutífera da árvore 
brava, certamente não lhe proporciona a produção de figos (cf. 4.52); atesta-se o bom negócio feito por 
Labieno que se tornou proprietário de um ficetum ‘figueiral’ (cf. 12.33), e ainda há lugar para o próprio deus 
Priapo ameaçar enfiar um ficus naquele que ousar roubar algum cacho da sua videira (cf. 6.49). 
1074 cf. 1.77; 11.85 ou 12.61.  
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de passar a futuere1075, ou Caridemo que, impelido pela pobreza, teve de abandonar a sua 

condição de cinaedus e passar a procurar mulheres velhas e ricas e sujeitar-se a futuere1076. 

Inegavelmente desoladora e desagradável terão sido também para Sabelo e Caridemo as 

mudanças de costumes sexuais, pelo menos a avaliar pelo irónico dramatismo contido na 

exclamação de Marcial, quando dá conta da situação:  

... iam miser et futuit. (6.33.4)  

… o quantum cogit egestas! (11.87.3) 

 

A insistência de Marcial na manifestação de agrado por parte do efeminado quando 

toma uma posição passiva no acto sexual é de facto, em nosso entender, uma estratégia de 

ridicularização de todos os que sentem prazer naquilo que, de acordo com a ideologia 

romana, deveria ser motivo de vergonha, já que atesta falta de virilidade.  

Contudo, não podemos deixar de referir que a abordagem que o poeta faz da 

sexualidade constitui, de alguma forma, uma visão francamente moderna de uma realidade 

que, sendo contrária à dominadora sexualidade romana, não o parece ser à natureza 

humana, que não se sente vítima ou desagradada, mas que apenas age de forma a evitar 

possíveis represálias legais ou a chacota por parte dos tradicionais moralistas. Será certo 

que o humanismo de Marcial não lhe permitiria ainda ultrapassar a ideologia tradicional do 

seu tempo. E neste sentido, de acordo com o pensamento da época, Marcial não entende a 

realidade “sexual” e “social” como duas esferas ontologicamente diferentes, mas antes 

como afins. Estando a primeira dependente da segunda. No entanto, o poeta surpreende-

nos pelos efeitos humorísticos que consegue tirar das próprias enfermidades do homem 

romano, sem no entanto causar a repulsa no leitor ou a queixa e a ofensa na vítima, mas 

tão-só a aguilhoada e certeira crítica a uma realidade que parece viver à margem do 

dominante pensamento falocêntrico da ideologia romana. 

O vir Romanus movimenta-se assim num agradável e desejado ambiente de 

satisfação sexual, mesmo que isso lhe possa valer a designação de impurus ou que seja até 

mesmo ridicularizado por qualquer odor que lhe possa sair da boca1077.  

                                                        
1075 cf. 6.33. 
1076 cf. 11.87. 
1077 Em relação a um certo fellator (cf. 11.95), considera Marcial que beijá-lo será comparável a submergir a 
cabeça num solium de água suja, ou seja, numa banheira onde se lavavam os fellatores (cf. comentário de 
BAILEY (1993) III.319-320) ou numa espécie de bidé, onde não se costumava mudar as águas com 
frequência (cf. comentário de KAY (1985) 261). 
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2.2. Juvenal: dominadoras e cúmplices escolhas sexuais 

Num confronto entre as atitudes sexuais das mulheres e dos homens é a própria 

mulher, Larónia, que, na sátira 2, aponta as razões pelas quais os homens são dignos de 

críticas. E uma delas é precisamente a palidez que Hispão adquire, quando se entrega a 

práticas activas ou passivas.  

Media non lambit Cluviam nec Flora Catullam  

Hispo subit iuvenes et morbo pallet utroque. (S. 2.49-50), 

 

Suportada esta afirmação pela aceitável realidade de que ambos os sexos se 

colocam ao serviço da sexualidade masculina, a palidez doentia de Hispão, antecedida pela 

alusão à ausência de mulheres que não se entregam a práticas homossexuais, ou seja, que 

não praticam o lingere cunnum1078, torna ainda mais vergonhosa e humilhante a simultânea 

entrega de Hispão à prática de pedicator e de fellator. E isto porque, para além de o 

confrontar com nomes de prostitutas imorais1079, sugere-se ainda que a escolha deste recai 

sobre iuvenes, e não sobre pueri, o que era considerado um strupum na ideologia sexual 

romana1080.  

Comportando a escolha dos termos usados por Larónia a alusão às práticas e aos 

parceiros que constituirão matéria de crítica na obra de Juvenal, afigura-se desde logo uma 

voz censuradora que, longe de se confinar apenas às relações homossexuais, se estende a 

todos os procedimentos que provocam o aviltamento do homem. E que podem incluir não 

só os parceiros sexuais que a virilidade romana concede ao vir Romanus (mulheres 

solteiras ou prostitutas, jovens escravos e prostitutos), mas também todos os que lhe são 

reprovavelmente negados, como homens e jovens livres ou mulheres casadas.  

No entanto, entre o jovem escravo e a mulher solteira, Juvenal prefere o primeiro, 

conforme sugere a questão lançada a Póstumo, decidido a casar-se: 

aut si de multis nullus placet exitus, illud 

nonne putas melius, quod tecum pusio dormit? (S. 6.33-34) 

 
                                                        
1078 Note-se que a utilização do termo lambo em vez de lingo é menos obscena (cf. ADAMS, J. (1982) 136).  
1079 cf. LaFLEUR (1974) 71-74: Todas elas serão de mulheres sexualmente activas, heterossexuais e que se 
entregam à prostituição.   
1080 A submissão dos jovens ao papel passivo com um homem livre, confome sugere a forma verbal subit 
(Hispo subit), não era admitida, assim como o inverso também era considarado uma humilhação para este 
último. A expressão morbo pallet utroque atesta o papel activo e passivo de ambas as partes na relação 
homossexual.  
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E a razão desta escolha segue-se de imediato: 

pusio qui noctu non litigat, exigit a te  

nulla iacet illic munuscula nec queritur quod 

et lateri parcas nec quantum iussit anheles (S. 6.36-38) 

 

Constituindo a sátira 6 a aversão mais indignada que Juvenal manifesta em relação 

à mulher, os depravados vícios desta valem não só pelo rebaixamento moral que incutem à 

condição feminina, mas acima de tudo pelo aviltamento que provocam no másculo 

domínio romano. Isto porque, por causa das contínuas exigências e pedidos de presentes 

que o pusio não costuma fazer e dos litígios que criam com o esposo, são elas que 

imperam. E desta forma, a questão formulada por Juvenal tem o propósito de lhe mostrar 

que Póstumo conseguirá mais facilmente manter a sua masculinidade com a escolha de um 

jovem escravo, já que a mulher: imperat ergo viro1081.  

Numa leitura conjunta das sátiras 2 e 6 e particularmente dos versos citados, nota-se 

o contraste entre a noção de imperium (imperat) que assiste à mulher e a palidez doentia 

que Hispão espelha. O que significa que, comportando a linguagem aplicada à mulher o 

domínio e o poder que só ao homem deveria dizer respeito, a escolha do sexo feminino 

provocará a inversão de papéis sexuais e hierárquicos, assim como a total submissão do 

homem aos novos valores e gostos manifestados pela mulher na época imperial1082. Quanto 

a Hispão, a atribuição de uma linguagem que alude à fraqueza e debilidade, habitualmente 

atribuídos à mulher, fá-lo carregar o fardo da efeminação e, por extensão de sentido, a 

impudicitia que Juvenal energicamente, na extensa sátira 6, censurará na mulher.  

Contudo, ainda que o jovem escravo seja preferível à mulher, pelo domínio que esta 

tende a exercer sobre o homem, Juvenal também se manifesta indignadamente crítico 

quando a escolha do vir recai sobre um parceiro do mesmo sexo. Embora um cornicen1083 

ou um verna eques1084 possam ser parceiros social e moralmente aceitáveis para a 

falocêntrica ideologia romana, e não ponham em causa nem ofereçam resistência ao 

dominador papel do vir, a verdade é também estes poderão contribuir para a ridicularização 

                                                        
1081 cf. S. 6.224.  
1082 E por isso é que Juvenal critica o prazer sexual reclamado e exigido pelas mulheres, assim como o facto 
de estas conseguirem exercer o domínio sobre os seus parceiros sexuais.  
1083 cf. S. 2.118. 
1084 cf. S. 9.10. 
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e aviltamento do homem livre e tornarem-se cúmplices do enfraquecimento dos valores 

sociais e, sobretudo, familiares.  

Pois vejamos: Se Juvenal criticou a relação entre Graco e um cornicen não foi por 

causa da escolha sexual, já que esta estava em conformidade com a ideologia1085, mas antes 

pelo facto de se terem, descarada e assumidamente, firmado os protocolos nupciais 

(signatae tabulae), de se desejar registar em acta pública uma relação contrária à natureza 

androcêntrica do casamento e, pior ainda, de uma das partes desejar assumir o papel de 

noiva, o que pressupõe a profanação do papel maternal da mulher. Para além de, 

obviamente, a abissal diferença existente entre um conhecido e reconhecido homem de alta 

linhagem, Graco, e uma indefinida figura, cuja actividade o expõe publicamente, acentuar 

o rebaixamento social e moral do primeiro.  

A indignação de Juvenal orienta-se especificamente para o papel que os 

comportamentos sexuais exercem sobre o declínio moral dos valores e será também nesta 

perspectiva que aborda a figura do bissexual prostituto, Névolo, e, sobretudo, do seu 

patrono Virrão, na sátira 9. Além da crítica à falta de virilidade deste último, que apenas 

aparentemente exerce na plenitude a sua masculinidade1086, o que de facto se pretende 

evidenciar é a subversão das leis que promovem o casamento e a filiação e o contributo 

prestado por Névolo. Pois tenha-se em conta que foi este que possibilitou a falsa virilidade 

e paternidade de Virrão e assegurou o adultério da esposa do patrono e da hipócrita relação 

matrinonial, mostrando-se por isso cúmplice na dissolução dos costumes romanos. Além 

disso, o reconhecimento de Névolo como prostituto e a sua indignação por não receber os 

pagamentos merecidos pelos seus serviços, assim como a desavergonhada pormenorização 

que incute à confissão dos seus actos, expõem a perversidade sexual como algo trivial que 

é admitido sem pudor. E ainda que o facto de Névolo ser um prostituto, sem consciência 

moral, que reclama da exploração de que está a ser vítima, possa atenuar a sua falta de 

pejo, a verdade é que também Graco, homem rico, de linhagem e possivelmente um 

sacerdote de Sálio, tomou uma mesma atitude de descaramento, quando contraiu 

publicamente casamento e se expôs em público como gladiador na arena.  

 

                                                        
1085 A escolha recaiu sobre alguém que tinha a condição de escravo e era socialmente inferior a Graco.  
1086 O facto de Virrão tomar como companheiros sexuais a esposa e um prostituto não só era aceitável, como 
constituía mesmo uma marca de virilidade. No entanto, atendendo a que toma uma posição passiva nas 
relações homossexuais, o que sugere a sua condição de impotente, o seu papel de esposo e pai terá de ser  
assegurado por Névolo. E assim a sua virilidade será meramente aparente. 
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2.3. Conclusão  

Escolhendo o vir Romanus o seu parceiro em função do tipo de prazer sexual 

desejado, os poetas seleccionaram as situações e os parceiros que melhor terão contribuído 

para a concretização dos seus propósitos. Pois ainda que tenham em comum o 

reconhecimento da liberdade do vir na escolha do parceiro e dos comportamentos sexuais 

considerados mais vergonhosos para a virilidade romana, diferenciam-se na escolha das 

situações a abordar: Marcial escolhe os parceiros e as situações que melhor conseguem 

ridicularizar a efeminação masculina e, por conseguinte, a falta de vigor sexual. E, por 

isso, explora o ridículo dos comportamentos sexuais e particularmente de todas as 

situações em que o homem perde o domínio sobre o seu parceiro sexual; Enquanto Juvenal 

prefere escolher os parceiros que melhor atestam a perda de domínio do vir e, por 

conseguinte, o aviltamento dos valores e costumes responsáveis pela estrutura central de 

Roma. Por isso, centra-se na troca de papéis sexuais, sobretudo entre homem e mulher, e 

na exposição pública da paradoxal feminialidade masculina. E, desta forma, ambos os 

poetas denunciam as mudanças sociais que as práticas sexuais desencadearam em Roma.  

 Guiado pelo propósito de apresentar a mais diversificada galeria de personagens, 

porque só assim poderá ser fiel ao seu mote: hominem pagina nostra sapit, Marcial não 

precisou de se mostrar indignado com o estilo de vida, os gostos e as tendências do homem 

romano do seu tempo. Pois as ridículas atitudes que este toma, quando se entrega com 

prazer a actos que atestam a sua perda de controlo, a sua delicadeza demasiadamente 

feminina, ou a imunda enfermidade que sofre quando, também com prazer, se entrega à 

fellatio ou ao lingere cunnum serão, com certeza, suficientes para despertarem o olhar 

crítico do leitor. E se Marcial lançou um olhar aguçadamente mais crítico e indignado 

sobre algumas situações em particular terá sido, sobretudo, sobre aquelas em que os seus 

protagonistas tentaram parecer o que não eram, no sentido de poderem usufruir do direito 

de serem designados vir, ainda que se entregassem a prazeres nada viris. Pois, se a 

exposição de situações em que o homem sente prazer precisamente através daquilo que 

mais rebaixa a sua virilidade apenas alcança a ridicularização da vítima e a gargalhada do 

leitor, a manhosa tentativa de o homem tentar contrariar boatos ou evidências lógicas, 

torna-se merecedora de uma atitude mais crítica por parte de Marcial. E neste sentido, 

consideramos que a voz de Marcial em relação à sexualidade masculina, mais do que 

censuradoramente moralista, acaba por ser humanamente sensata. 
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Juvenal, por seu turno, olha com ânimo menos jocoso para os comportamentos 

sexuais do vir, sobretudo daquele cuja ascendência lhe deveria ditar uma postura de 

responsabilidade e de domínio sobre os seus súbditos e de respeito pelos valores e 

costumes romanos. E neste sentido, mais do que ridicularizar a passividade sexual a que o 

homem voluntariamente se submete, as palavras de Juvenal, estrategicamente colocadas na 

boca dos próprios viciosos, atestam o aviltamento da linhagem, da responsabilidade social, 

política e religiosa, e, por conseguinte, da própria estrutura central de Roma.  

 Pouco interessado em explorar demasiadamente os pormenores das práticas sexuais 

a que se entrega o alvo da sua crítica, Juvenal reduz o seu olhar à diagnosticada presença 

de tumidae mariscae no podex levis dos socratici cinaedi, à palidez que Hispão evidencia 

quando subit iuvenes ou à sugestiva utilidade que Graco dará aos instrumentos musicais 

rectum aes1087. E mesmo assim escolhe os vocábulos mais moderados e opta pelo recurso a 

metáforas sugestivas, de forma a manter um discurso eloquente e comedido, na medida em 

que a exploração das práticas sexuais dos homens poderia desviar a atenção do leitor do 

que efectivamente constitui motivo de crítica e de reprovação: os pervertidos e efeminados 

gostos e hábitos que se escondem por detrás de uma aparente moralidade e de uma 

reconhecida linhagem; a cumplicidade que existe entre os parceiros sexuais no 

afrouxamento dos patriarcais costumes e a falta de respeito que o vir manifesta por si 

próprio. Este último, de resto, a realidade mais criticável, já que esta falta de respeito se 

evidencia a vários níveis: quando o homem aceita casar com uma mulher, mesmo sabendo 

que irá ser dominado por ela; quando viola o vínculo matrimonial em público ou se exibe 

na arena como gladiador, reduzindo-se à condição de escravo estrangeiro; quando 

femininamente se exibe em pleno campo de batalha, como é o caso do general Otão, ou em 

cerimónias públicas, como o sacerdote que preside ao culto da Bona Deae, apenas 

destinado às mulheres, ou simplesmente quando consente que o seu parceiro seja 

simultaneamente o companheiro da sua esposa, como acontece com Virrão.  

 E neste sentido, traçando os poetas um quadro completo da sexualidade romana da 

época imperial, que ultrapassa em muito a simples relação homossexual, Marcial explorou 

                                                        
1087 cf. S. 2.117-118: Quadringenta dedit Gracchus sestertia dotem / cornicini, sive hic recto cantaverat aere.  

Podendo a expressão rectum aes referir-se ao cornu usado pelo cornicen ou à tuba usada pelo 
tubicen, não deixa, porém, de metaforicamente aludir ao pénis. Sobretudo atendendo a que os instrumentos 
em causa se inserem na categoria dos “agudos e pontiagudos instrumentos” usados como metáfora sexual (cf. 
ADAMS, J. (1982) 14-25). O duplo sentido da expressão sugere assim uma sarcástica crítica à escolha de 
Graco. 
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particularmente as atitudes que tornam criticável a actuação do vir num contexto de 

relações interpessoais, enquanto Juvenal evidencia as consequências que essas atitudes 

interpessoais conseguem ter na estrutura social e moral de Roma. Assim, a 

(a)masculinidade tornou-se visível quando o homem se comportou como uma mulher ou 

assumiu uma posição passiva na relação sexual com ambos os parceiros, mas também 

quando, em sociedade, não respeitou, ou não se comportou, de acordo com a sua condição 

na hierárquia social.  

 

  

3. Hipócritas homossexuais 

 Ainda que a hipocrisia dos homens expostos por Marcial esteja longe de se cingir 

aos falsos moralistas homossexuais e muito menos à realidade que implique apenas 

práticas homossexuais, neste item optaremos por nos deter apenas sobre os epigramas que 

melhor nos permitem estabelecer um confronto entre a abordagem feita por Marcial e 

Juvenal.  

Marcial tem um vasto número de epigramas onde aborda a questão da sexualidade 

masculina sobretudo do ponto de vista da hipocrisia associada à negação da condição de 

cinaedus, ou mais especificamente da posição passiva que gosta de tomar na relação sexual 

e que, como vimos, não se cinge à relação homossexual, como acontece 

predominantemente em Juvenal. No entanto, o facto de a abordagem que Juvenal faz da 

sexualidade romana se concentrar quase exclusivamente na figura dos falsos moralistas ou 

de pessoas com responsabilidade moral e social na sociedade levou-nos a cingir os 

exemplos de Marcial a uma esfera bastante limitada, no sentido de evitarmos a possível 

dispersão, já que o número de epigramas que abordam a questão da sexualidade em 

Marcial ultrapassa em muito as passagens de Juvenal.  

Além disso, o facto de já termos explorado algumas passagens de Juvenal 

referentes à exposição pública do nobre, seja na arena ou na representação teatral, levou-

nos a centrar a abordagem feita neste momento na figura do efeminado que viola, com o 

seu comportamento ou maneira de vestir, aquilo que considerámos ser o espírito dominante 

da virilidade romana e que designámos ideologia falocêntrica.   

Provavelmente mais conscientes da possível chacota de que poderão ser alvo, do 

que da própria responsabilidade que a sua condição viril e moralista lhes impõe, um 
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crescente número de homens cobre-se com a aparência de respeitáveis moralistas ou de 

austeros estóicos, reconhecidos marcos da máxima masculinidade romana, para assim 

poderem esconder as suas preferências sexuais pouco viris ou a sua própria feminilidade. 

Porém, tal como a alva cor não consegue tingir a negra tinta, também a capa da austeridade 

não consegue ser demasiadamente opaca para encobrir a “transparente obscenidade” que se 

cola ao corpo do efeminado. Aditando, assim, a condição de hipócritas e de falsos 

moralistas à de efeminados. 

 As técnicas usadas para denunciar estas figuras são variadas: Marcial prefere os 

jogos linguísticos e situacionais, marcadamente paradoxais e “inesperadamente lógicos”; 

enquanto Juvenal, o confronto directo da vítima com a sua própria hipocrisia. Comum aos 

dois autores é, porém, a cumplicidade que o seu olhar, mais malicioso e obsceno ou 

indignado e censurador, estabelece com o leitor, num processo que ironicamente 

poderíamos designar de “nebulosa transparência”. 

 

 

3.1. Falsos moralistas / Moralistas imorais  

Comum aos falsos moralistas de Marcial e Juvenal é o austero semblante que 

aqueles apresentam e o vigoroso discurso que proferem. Porém, enquanto os de Marcial 

apenas desejam dar ares de moralistas ou filósofos, tornando-se fisicamente parecidos com 

o modelo1088 e trazendo sempre na boca os ensinamentos e preceitos do molde a seguir1089, 

os de Juvenal conseguem representar exactamente o modelo e tornar-se até mesmo 

semelhantes aos filósofos gregos: 

qui Curios simulant et Bacchanalia vivunt.  

indocti primum, quamquam plena omnia gypso 

Chrysippi invenias, nam perfectissimus horum 

si quis Aristotelen similem vel Pittacon emit 

et iubet archetypos pluteum servare Cleanthas ( S. 2.3-7)  

 

                                                        
1088 cf. 9.47.2: ...quidquid et hirsutis squalet imaginibus… 
1089 cf. 1.24.3: …qui loquitur Curios adsertoresque Camillos…  
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Além disso, os seus membra bracchia, as suas durae saetae, o seu atrox animus, 

ironicamente semelhante ao de Catão1090, e as suas palavras censuradoras1091 conferem-

lhes a aparente masculinidade e garantem-lhes autoridade. Contudo, da mesma forma que 

Marcial adverte Deciano para que não se fie no rosto daquele que evidencia um triste 

supercilium: Nolito fronti credere: nupsi heri.1092, também Juvenal chama a atenção do 

leitor para os que exibem ar de filósofos, para os que ironicamente designa de tristes 

obscaeni, e que abundam pelas ruas, ou ainda para aquele que castiga os vícios, embora 

seja a notissima fossa entre os efeminados Socráticos:  

frontis nulla fides; quis enim non vicus abundat 

tristibus obscaenis? castigas turpia, cum sis 

inter Socraticos notissima fossa cinaedos?  (S. 2.8-10) 

 

Enquanto Marcial desvenda a razão pela qual não se deve confiar no rosto daquele 

homem, já que oficializou o seu casamento, perspectivando-se assim o seu papel feminino 

neste vínculo, as palavras de Juvenal envolvem o leitor num jogo de oximoros, antíteses e 

alusões sexuais que se estendem ao próprio comportamento dos filósofos socráticos da 

época imperial1093.  

Depois de Juvenal já ter evidenciado a vivência paradoxal daqueles que Curios 

simulant et Bacchanalia vivunt1094, ou dos indocti que enchem as casa com os bustos de 

                                                        
1090 cf. S. 2.11-12. A expressão atrocem animum pretende ser uma irónica paródia ao verso de Horácio (cf. 
Hor. Carm. 2.1.24: atrocem animum Catonis), já que estes homens que exibem um aspecto viril e um espírito 
austero são precisamente aqueles a que foram diagnosticados as mariscae. Além disso, esta paródia vem no 
seguimento de uma outra patente no superlativo perfectissimus, onde também se alude à representação exacta 
do modelo Catão, considerado perfectissimo Stoico, segundo Cícero (cf. Cic. Brut. 118).   
1091 cf. S. 2.9: castigas turpia e S. 2.19-20: qui talia verbis / Herculis invadunt et de virtute locuti… 
1092 cf. 1.24.4. 
1093 Ainda que a expressão Socraticos...cinaedos possa ser entendida como “nasty allusion to the affection of 
Sócrates for Alcibíades and others” (cf. HIGHET (1954) 250, nª3), entendemos que a crítica de Juvenal se 
estende a todos os efeminados socráticos da época imperial, que, assumindo-se como descendentes de 
Sócrates, estão longe de conseguirem manter os seus impulsos físicos debaixo de um estrito controlo, como o 
de Sócrates.   

Num contexto similar, Marcial preferiu não denominar directamente os socráticos, mas apenas 
sugeri-los pelo uso do termo técnico habitualmente usado para representar estes filósofos: cinaedi (cf. 7.58.9: 
sed habet tristis quoque turba cinaedos). E assim, tornou-se a crítica muito mais directa, embora menos 
direccionada para estes moralistas imorais em concreto.  
1094 Mânio Cúrio Dentato foi censor mais do que uma vez no séc. III a.C., combateu contra os Samnitas e 
venceu o rei Pirro. E, por isso, era entendido como um típico representante da virtude tradicional romana e do 
espírito bélico. No entanto, o uso do plural Curios generaliza a ideia da virtude, podendo ser traduzido como 
‘aqueles que simulam ser como Cúrio’. Neste sentido, a referência aos Bacchanalia e sobretudo ao facto de 
estes homens as celebrarem (vivunt) constitui uma antítese apropriada a quem se faz parecer virtuoso, quando 
na verdade vive depravadamente.  
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filósofos1095, a expressão tristes obscaeni, composta por um oximoro, sintetiza a imagem 

de todos aqueles que, podendo ser designados de “moralistas imorais”, exibem uma face 

pública (tristes), visivelmente atestada na sua aparência masculina e austera, enquanto 

escondem uma depravada vivência privada (obscaeni). E que a avaliar pela referência 

anterior aos Bacchanalia e ao adjectivo usado se entende ser sexual. A confirmação disto 

mesmo é dada quando, imediatamente a seguir, se descreve aquele que castiga os vícios 

como inter Socraticos notissima fossa cinaedos, ou seja, como “a cavidade mais 

conhecida” ou ironicamente “o penetrado mais desacreditado” entre os Socráticos cinaedi 

‘efeminados’. Tal como anteriormente se usou o superlativo absoluto perfectissimus para 

caracterizar aqueles que melhor conseguiam simular a sua faceta pública de filósofos, 

agora o uso do superlativo notissima sarcasticamente associado ao termo fossa (metáfora 

sexual de culus, ou pars pro toto de cinaedus1096) e estrategicamente colocado entre o 

oximoro Socraticos e cinaedos, desmascaram a hipocrisia de todos aqueles que simulam 

uma moralidade e exibem uma virilidade que não possuem. Além disso, aqueles que 

desejavam ser a representação exacta de um modelo conseguiram agora tornar-se no 

próprio modelo em si da depravação da época imperial. 

Também em Marcial existem aqueles que, não se limitando ao triste supercilium, 

empreendem sonoros discursos e contendas contra os teatros e os tempos, como é o caso de 

Cresto: 

loqueris sonasque grandibus minax verbis, 

et cum theatris saeculoque rixaris. (9.27.8-9)  

 
                                                        
1095 Sem que nos pareça que a alusão a Aristóteles e a Piítaco seja merecedora do simplista e redutor 
comentário emitido por HIGHET (1954) 250, nª 3: “Juvenal knew very litle about philosophy...”, o que está 
em causa neste contexto em concreto é a destreza dos falsos moralistas em conseguirem representar 
exactamente (simulant) figuras consagradas pela tradição. Além disso, a similitude com figuras gregas, para 
além de atestarem o franco apreço que os Romanos nutrem pelo refinado modelo grego - o que na visão de 
Juvenal é sempre entendido como causa da corrupção da sociedade romana -, acentua a crítica à hipócrita 
falsidade dos “ditos” moralistas. Pois quem melhor do que os gregos consegue, dia e noite, mudar de rosto 
consoante o semblante dos outros? (cf. S. 3.104-105: melhor, qui semper et omni / nocte dieque potest aliena 
sumere vultum / a facie...).  
 Além disso, a referência às imagens ou aos bustos deve também ser entendida numa abordagem 
mais genérica sobre a hipocrisia que domina os Romanos e que se estende a todos os que proclamam a sua 
nobre linhagem, ainda que não pratiquem a virtus. E é por isso que o início da sátira 2 e 8 se torna muito 
semelhante, pois ambas aludem à exibição de rostos pintados e à hipocrisia das aparências que se tentam 
manter. (cf. S. 8.16-18: si tenerum attritus Catinensi pumice lumbum / squalentis traducit avos emptorque 
veneni / frangenda miseram funestat imagine gentem?). Também aqui se depila o tenerum lumbum ‘delicado 
traseiro’, embora se apregoe a aspereza dos antepassados (squalentis avos). Desta forma, como se se tratasse 
de um veneno, é a imagem real destes homens motivo de desgraça para a sua infeliz família.  
1096 cf. ADAMS, J. (1982) 85-86 e 221.  
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Contudo, tais protestos não passam, na verdade, de uma mera discussão acalorada, 

aparatosamente gesticulada, como sugere a própria forma verbal rixor, ridícula e 

infrutiferamente dirigida a realidades tão vagas como é o theatrum ou o saeculum1097. 

Apresentado logo nos cinco versos como alguém que está inteiramente depilado, da caput 

à mentula e ao culus, como convém a um cinaedus pedicator, mas também nas pernas e 

nos lábios, como convém à beleza feminina1098, os brados de Cresto apenas conseguem, 

irónica e incongruentemente, valer pela abundante pelugem que as suas palavras traduzem, 

já que fala e brada de ilustres e pilosi ‘peludos’ modelos de austeridade. E se dificilmente 

conseguirão os peludos modelos evocados cobrir e encobrir a lisura do seu corpo, 

impossível serão os seus brados surtirem qualquer efeito censurador, atendendo a que 

estes, abafados em dois únicos versos, estrategicamente colocados no meio do 

epigrama1099, de imediato são silenciados pela simples presença de um pedicator, que 

motiva em Cresto uma aplicação diferente da sua língua de Catão: a fellatio adivinha o 

leitor1100! E assim, tão insignificantes quanto o austero sobrolho daquele que casou ontem 

ou as censuradoras palavras de um outro que não aceita chamar viri àqueles que vestem 

roupas com cores femininas, embora recaia sobre ele a suspeita de ser um vir mollem1101, 

também as palavras de Cresto não devem merecer qualquer crédito. E a todos estes assiste 

assim a mesma imoralidade e (a)masculinidade, já que a sua virilidade se reduz ao 

sobrolho e às palavras.  

Note-se, no entanto, que os exemplos expostos por Marcial, embora sejam 

semelhantes aos de Juvenal pela falsa moralidade que os intervenientes evidenciam, não 

comportam uma intenção censuradora ou recriminadora como acontece com aqueles que 

Curios simulant e que ousam castigar os turpia do seu tempo ou lançar-se contra aqueles 

vícios que o rosto e o andar de alguns denunciam e que estão associadas à morbositas. 

                                                        
1097 A utilização de uma forma verbal que se proporciona mais à descrição de um combate ou de uma luta 
física confere uma natureza ridícula ao discurso e à figura de Crespo, que de imediato é imaginado pelo leitor 
a esbracejar sozinho contra nada. Além disso, o facto de em Juvenal a mesma forma verbal estar associada às 
miseráveis pelejas que tornam perigosas as ruas de Roma (cf. 3.282, 3.288-289), assim como à rixa travada 
entre duas cidades (cf. 15.51-62), diante da qual qualquer deus se riria e odiaria os seus intervenientes (cf. 
15.71), só consegue enfatizar o “ridículo descrédito” a que se proporciona a troada moralidade de Cresto.  
1098 Termo obsceno para designar os “testículos” (cf. ADAMS, J. (1982) 66).  
1099 cf. 9.27.6-8: Curios, Camillos, Quintios, Numas, Ancos, / et quidquid usquam legimus pilosorum / 
loqueris sonasque grnadibus minax verbis. 
1100 cf. 9.27.10-14. Note-se que este pedicator que apareceu e motivou o interesse de Cresto já tinha sido 
libertado do jugo do seu preceptor e já não possuía a fíbula, habitualmente usada pelos adolescentes, o que 
significa que se trata de um homem livre, o que só ridiculariza ainda mais a figura de Cresto.  
1101 cf. 1.96. 
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Além disso, em Juvenal, ainda que pareçam ser parcos e quase silenciosos os discursos dos 

Socratici cinaedi1102 ou, mais genericamente de todos os que podem ser considerados ficti 

Scauri, a verdade é que tais discursos se atrevem a censurar os vícios concretos do seu 

tempo, valendo-se da autoridade que a simples denominação de moralistas lhes confere. E 

ainda que estes falsos moralistas possam ser tão ignorantes (indocti) quanto os de Marcial, 

que falam do que não entendem1103, a verdade é que as recriminações dos primeiros 

suscitam a própria indignação dos atingidos, tornando-se assim compreensível que Juvenal, 

embora não possa tolerar aqueles que oscilam entre o ser efeminado e o parecer moralista, 

sintetizado, irónica e burlescamente, no termo Stoicidae, centre a sua crítica sobre os 

efeitos que a falsa moralidade é capaz de provocar na sociedade. E por isso, é com 

indignação que questiona, em tom de provocação, o leitor: 

nonne igitur iure ac merito vitia omnia  fictos 

contemnunt Scauros et castigata remordent? (S. 2.34-35)  

 

E depois de ter concedido o legítimo direito (iure ac merito) a mulheres como 

Larónia, vítima da lex Iulia, e, por isso, representante dos piores vícios (vitia ultima), de 

desprezar (contemnunt) e devolver a dentada àqueles que as castigam (castigata 

remordent) e de conseguir elevar a sua indignada voz à condição de vera canentem, 

Juvenal conclui: 

     Fugerunt trepidi vera ac manifesta canentem 

Stoicidae;…      (S. 2.64-65).  

 

Afinal Larónia fora capaz de pôr em fuga os falsos Stoicidae, tão falsos e ridículos quanto 

o próprio nome que ostentam1104. E assim se compreende a irónica e sorridente exclamação 

de Larónia, no início do seu discurso, dirigida precisamente àquele que pede para ela a 

aplicação da lex Iulia: 

            atque ita subridens: “Felicia tempora, quae te 

moribus opponunt” Habeat iam Roma pudorem 

                                                        
1102 cf. S. 2.14: rarus sermo illis et magna libido tacendi. 
1103 cf. 9.47.1-3: Democritos, Zenonas inexplicitosque Platonas / quidquid et hirsutis squalet imaginibus, / 
sic quasi Phythagorae loqueris successor et heres. 
1104 Com uma formação paralela à dos patronímicos da linguagem da épica ou da tragédia, o termo Stoicidae 
pode ser entendido como um patronímico burlesco de formação humorística, atendendo à paradoxal 
expressão que lhe é justaposta fugerunt trepidi (cf. COURTNEY (1980) 132).  
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tertius e caelo cecidit Cato.               (S. 2.38-40) 

 

Pois, colocando-se frente a frente a adúltera Larónia e o falso censor Crético, a falsa 

moralidade deste último será descoberta pela própria imoralidade de Larónia, de forma que 

as críticas insinuadas por Juvenal até ao momento tomam uma voz concreta: a voz de uma 

imoral que se tornou vítima da autoridade de outro imoral1105.   

E assim, tal como os falsos moralistas anteriores que escondem a sua efeminação, 

por detrás de fingimentos, estes escondem-na por detrás de leges amaras1106, de veementes 

discursos censuradores1107 contra aqueles que, viciosamente falando, lhes são familiares. 

Além disso, Juvenal não pode deixar de sugerir o adormecimento e a ineficácia 

particularmente das leis punitivas, quer para o adultério1108, quer para as perversidades 

masculinas1109. Pois como podem as leis ser eficazes se aqueles que as aplicam são imorais 

moralizadores? 

A realidade abarcada por Juvenal no que se refere à temática dos falsos moralistas 

torna-se assim bastante mais abrangente do que em Marcial. Pois enquanto este direcciona 

a crítica para a esfera do privado, explorando particularmente o paradoxal jogo do ser e do 

parecer ser, Juvenal alarga a abordagem dos falsos moralistas àquilo que, não menos 

paradoxal do que os jogos de Marcial, pode ser designado de ‘pública moralidade imoral” 

ou “pública imoralidade moral”. Na medida em que, com excepção daqueles que o poeta 

apresentou como sendo os primeiros (indocti primum) entre os hipócritas, e que partilham 

com os falsos moralistas de Marcial de uma similar ignorância, a verdade é que, na obra de 

Juvenal, os alvos atingidos são reconhecidamente portadores da denominação de censor, 

como é o caso do próprio imperador Domiciano – censor perpetuus –, ou são figuras que 
                                                        
1105 Ainda que o discurso de Larónia consiga deixar transparecer a ideia de que o comportamento dos homens 
consegue ser muito pior do que o seu e de todas as outras mulheres, na verdade, no capítulo seguinte, 
referente à condição feminina, o seu aparente discurso de defesa acaba por sofrer o mesmo processo de 
denúncia que agora é feito em relação à falsa moralidade dos censores. No entanto, neste momento, 
importará apenas colocar frente a frente dois viciosos de forma a que sejam eles próprios a elevarem a sua 
voz indignada e, assim, garantirem a autoridade moral às críticas do satírico.  
1106 cf. S. 2.30-31: …qui tunc leges revocabant amaras … 

Juvenal refere-se a Domiciano, designado de Censor Perpetuus, que no ano de 85 d.C. restituiu a lex 
Iulia, promulgada por Augusto em 18 a.C., mas que contrariamente à sua postura de Censor, manteve 
relações incestuosas com a sua sobrinha Júlia e a obrigou a abortar, o que a levou à morte. 
1107 cf. S. 2.67-68: … perores / in Proculas et Pollittas? 
1108 cf. S. 2.27: “ubi nunc, lex Iulia? dormis?”. 
1109 cf. S. 2.43-44: quod si vexantur leges ac iura, citari / ante omnes debet lex Scantinia. Larónia lembra aos 
censores que antes de querem aplicar as leis e os decretos deveriam citar a Lex Scantinia, que, conforme já 
referido anteriormente, considerava um strupum as relações sexuais entre homens livres ou a passividade 
sexual deste.  
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gozam do respeito do público, não só pela real ou suposta condição de estóicos1110, mas 

acima de tudo pelo estatuto social e legal que possuem1111. E assim se compreende que os 

alvos da crítica de Juvenal sejam bem diferentes dos falsos moralistas de Marcial, cujos 

austeros preceitos se reduzem a verbosas e sonoras palavras que num instante se silenciam 

para que o órgão muscular e vocálico que as emite possa cumprir a sua aprazível função 

sexual. E se a pelugem corporal destes seus moralistas aspira a algum respeito, logo a 

perversa polidez da sua mente1112 ou a duvidosa cor dos seus costumes1113 desautoriza 

qualquer anseio seu. Além disso, longe de conseguirem, e até mesmo desejarem, fazer-se 

valer da sua moralidade para moralizar os outros, aos falsos moralistas de Marcial, bastar-

lhes-á que apenas os outros acreditem na sua virilidade, ou que pelo menos não andem por 

Roma a espalhar verdadeiros boatos, porque, contrariamente às figuras visadas por 

Juvenal, o seu estatuto social destes falsos moralistas está longe de lhes valer algum 

crédito1114.  

No entanto, embora orientados por propósitos diferentes, a hipocrisia evidenciada 

pelos falsos moralistas é semelhante e, por isso torna-se compreensível que ambos os 

autores alertem o leitor para a necessidade de desconfiarem do rosto daqueles homens. 

Ainda que, segundo o estudioso Colton, o apelo de Juvenal - frontis nulla fides - seja 

“more forceful” do que o de Marcial - nolito fronti credere -1115. O que se compreende, já 

que na óptica do satírico a desconfiança do leitor não deverá ser apenas em relação às 

tendências sexuais invertidas que a austeridade da fronte tenta esconder, mas da própria 

ineficácia que a moralidade pública e as leis evocadas comportam1116, assim como da 

imoralidade que se esconde mesmo por detrás do mais alto representante do iudice morum 

                                                        
1110 Ainda que a expressão atribuída a Crético comporte uma conotação irónica – acer et indominus 
libertatisque, magister (S. 2.77) -, parece-nos viável que o vocábulo libertatis sugira a real condição de 
estóico de Crético (cf. COURTNEY (1980) 134), sobretudo atendendo a que figura de Crético surge 
imediatamente após a indignada questão: fugerunt trepidi vera ac manifesta canentem / Stoicidae; quid enim 
falsi Laronia? (S. 2.64-65). 
1111 cf. S. 2.75-76: quid non proclames, in corpore iudicis ipsa / si videas? A questão surge a propósito da 
reacção que o possível leitor teria se visse a vestimenta própria da prostituta no corpo de um juiz.  
1112 cf. 2.36.5-6: nunc sunt crura pilis et sunt tibi pectora saetis / horrida, sed mens est, Pannyche, vulsa tibi. 
1113 cf. 1.96.9: fuscos colores, galbinos habet mores.  
1114 Quando Marcial coloca em destaque o estatuto social de uma figura não o faz tendo em conta o seu 
nascimento, a sua linhagem, mas apenas o lugar que ocupa na sociedade atendendo às riquezas que possui. 
1115 cf. COLTON (1991) 69. 
1116 Mesmo que a alusão ao adormecimento da Lex Iulia e a exigida aplicação de Lex Scantinia não 
evidenciem o esquecimento quase por completo das leis punitivas para aquilo que pode ser considerado um 
stuprum pelo menos sugerem a ineficaz brandura da punição dessas leis.  
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ou da censura santa, como adulatoriamente lhe chamou Marcial1117. Sendo pois no 

episódio do incestuoso relacionamento entre Domiciano e a sua sobrinha, e particularmente 

na abortiva atitude dos protagonistas, que Juvenal encontra o mais perverso e abominável 

exemplo do imoral moralista e, por conseguinte, da imoral moralidade1118. Tornando-se 

assim evidente que a hipócrita moralidade não está apenas associada às invertidas 

tendências sexuais, ou à perda de domínio no acto sexual, e por conseguinte à “efeminação 

masculina” que deseja ser escondida, como sugere a poesia de Marcial, mas ao desrespeito 

pelos valores humanos e familiares e à morbositas de determinados comportamentos. Ao 

leitor concede ainda o episódio de Domiciano a chave interpretativa do indignado desabafo 

de Larónia: dat veniam coruis, vexat censura columbas1119. 

Podendo o termo censura comportar um sentido genérico ou a alusão concreta à 

censura vitalícia de Domiciano1120, o que efectivamente importa a Juvenal será agregar 

numa mesma realidade aqueles que apenas simulam ser Cúrios, com os que censuram a 

imoralidade por direito do seu estatuto e reconhecimento público. E será particularmente 

como exemplo concreto da aceitabilidade e admiração que a condição de legislador e 

censurador é capaz de provocar nos ouvintes (mesmo que a transparência e a finura da toga 

que se veste não se coadune com as leis e os direitos evocados, e seja de todo contrária à 

natureza bélica e agreste das gentes que o ouvem1121) que, em nosso entender, a figura de 

Crético é introduzida na continuação dos indignados protestos de Larónia. Pois afinal se se 

torna possível os imorais julgarem outros imorais será porque assim lhes permite a própria 

Roma. Além disso, a figura de Crético tornou-se também num exemplo concreto da 

hipocrisia e da imoralidade evocada nos rostos sem nome dos primeiros versos da sátira e 

permitira preparar o terreno para outros representantes da “aristocrática perversão”, como 

Graco.  

E com o respeito que a condição de censor é capaz de alcançar, Juvenal retoma de 

novo o exemplo daquele que comprara os retratos dos modelos gregos, para que assim 

pudesse parecer o mais culto de todos - perfectissimus horum-. Pois da mesma forma que a 

compra de retratos legitimou o falso moralista, paródica e ironicamente, é certo, a 
                                                        
1117 cf. 6.91.1-2. 
1118 Esta passagem será retomada mais à frente.  
1119 cf. S. 2.63.  
1120 Podendo a expressão de Larónia estar directamente direccionada para a crítica ao imperador Domiciano, 
conforme atesta COLTON (1965) 70, a nós parece-nos que, na verdade, o vocábulo se torna extensível a 
todos os que gozam de poder público em Roma.  
1121 cf. S. 2.65-76. 
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atribuição de uma qualidade própria de Catão, também o reconhecido direito de poder 

fazer discursos públicos concede a Crético a admiração (mirante) e o ouvido atento 

(audirent) daqueles que, efectivamente, representam os genuínos baluartes da sociedade e 

da moralidade romana: a resistência militar e a simplicidade das primitivas actividades, de 

todo alheias à desenfreada ambição.  

     “Nudus agas: minus est insania turpis. 

en habitum quo te leges ac iura ferentem 

vulneribus crudis populus modo Victor et illud 

montanum positis audiret vulgus aratris! (S. 2.72-74) 

 

Portadora a especada atitude dos ouvintes de uma sarcástica ridicularização a todos 

os Romanos que estão inteiramente alheios aos tradicionais valores que eles próprios 

representam, o seu atónito olhar é capaz de ver austeramente vestido aquele que está 

efeminadamente despido, o que só prova a força que as aparências conseguem ter em 

Roma, e que, estando longe de se cingirem à austeridade espelhada no aspecto físico de 

qualquer efeminado, se estendem à riqueza, concretizada no poder de compra, à suposta 

nobreza de uma árvore genealógica, e ao reconhecimento social1122.  

 

Em suma, se os falsos moralistas de Marcial apenas desejam criar a ilusão de uma 

austera virilidade, os de Juvenal, reconhecidos censores, e por isso moralistas na real 

acepção do termo, pretendem fazer cumprir e aplicar nos outros uma moralidade que, 

paulatinamente não se inibem de não cumprir. Além disso, se atendermos à abordagem que 

Marcial e Juvenal fazem dos falsos moralistas ou dos moralistas imorais, respectivamente, 

no seu conjunto as figuras do satírico não manifestam qualquer pudor ou cuidado em 

relação à falta de virilidade que lhes assiste, contrariamente às de Marcial que sempre 

tentam manipular ou desmentir os boatos ou as insinuações do poeta, pelo menos no que se 

refere a actos considerados mais vergonhosos. E neste sentido, a denúncia de Juvenal 

comporta uma maior gravidade, não só porque as personagens escolhidas pertencem a um 

estatuto social elevado, mas sobretudo porque a imoralidade dos supostos moralistas se 

                                                        
1122 Além disso, a forma como Crético se apresenta vestido em público só pode merecer a acusação de crimen 
maiestatis, a mesma que Séneca considerou dever ser atribuída ao pretor que exerça as suas funções com 
vestidos femininos ou servis (cf. Sen. Con. 9.25.17), dada a inconveniência da roupa no exercício de uma 
função pública (cf. CANTARELLA (1991: 178-179).  
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terá tornado numa realidade demasiadamente normal e aceitável na sociedade romana. E 

de tal forma assim é que Névolo, na sátira 9, ainda que seja assumidamente um prostituto e 

portanto membro de uma das camadas sociais mais baixas em Roma, exibe com frieza a 

enormidade da sua profissão.  

 

 

3.2. A moralidade verbal e a imoralidade sexual 

Como vimos, diferente é o propósito que os falsos moralistas assumem quando 

falam à maneira dos Cúrios ou quando se dizem conhecedores dos preceitos e 

ensinamentos destes. Aos de Marcial suficiente será a aparência que assim desejam 

esboçar, aos de Juvenal a autoridade e o cumprimento legal que conseguem impor. E por 

isso, enquanto Marcial lança o seu olhar sobre os que, tomando como exemplo as leituras 

estudadas, falam dos Cúrios, Camilos, Quíncios, Numas e Ancos com discursos de ameaça 

ou sobre os que, simplesmente, sem nunca terem lido ou entendido Demócritos, Zenões ou 

Platões falam de todos, com ar de sábios seguidores1123, Juvenal, toma como referência 

aqueles que se atrevem a atacar com as palavras próprias de Hércules e a castigar os turpia 

dos outros, a revocare leges amaras, temíveis até mesmo para os deuses1124 ou a vexare 

leges e iura.  

E se a veemência que estes falsos moralistas impõem aos seus discursos é diferente, 

também o olhar dos poetas sobre a sexualidade pervertida que se esconde por detrás de tais 

austeras palavras e a própria forma como suscitam o confronto do falso moralista com a 

sua conduta sexual o é. Pois enquanto Marcial confronta as suas vítimas com as suas reais 

tendências sexuais, Juvenal, embora não deixe de sugerir as práticas sexuais a que se 

entregam estes homens, confrontando-as sobretudo com a hipocrisia e o desrespeito que a 

autoridade das suas palavras comporta junto dos viciosos. Em Marcial, Cresto é 

confrontado com o fim que dará à sua língua de Catão no momento em que avistar um 

draucus1125, assim como Pânico com o preceito filosófico que melhor conseguirá explicar 

as suas preferências sexuais. Em Juvenal, o confronto da vítima com a sua perversidade 

sexual não é tão directo e explícito, mas apenas sugerido por meio de metáforas como 

                                                        
1123 cf. passagens já citadas: 1.24.3; 9.27.6-8; 9.47.1,3.  
1124 cf. S. 2.30-31: qui tunc leges revocabat amaras / omnibus atque ipsis Veneri Martique tomendas, … 
1125 Das diferentes designações existentes para parceiro activo e/ou passivo podemos ter, entre outros: puer, 
cinaedus, pathicus, para passivo, e draucus, pedicator, glaber, para activo. (cf. BROSWELL (1985) 111 e 
sg.). 
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fossa ou mariscae, da polidez evidenciada no podex1126, pelo morbus que o andar e o rosto 

manifestam, pelo movimento das nádegas ou pelos lábios a espumar de desejo. Outras 

vezes a sugestão é apenas feita por uma irónica designação antitética como triste obscaeni, 

ou mais sarcástica como Socratici cinaedi. O confronto mais directo surge especificamente 

pela voz de Larónia quando contrapõe o comportamento sexual de algumas prostitutas com 

o de Hispão e com a morbositas, explícita na palidez de ambos os parceiros sexuais. Pois o 

que de facto está em causa em Juvenal, ou pelo menos na perspectiva que ele quer 

evidenciar, ultrapassa em muito a submissa efemimização sexual, para se estender à 

submissa imoralidade social. 

 

 

3.2.1. Marcial: pela boca fala e se cala o falso moralista 

Sempre empenhado em esclarecer o verdadeiro sentido das palavras com que  

alguns homens se autocaracterizam, Marcial explica a Cecílio, através de uma enumeração 

de comparações, que, embora este se considere um urbanus, na verdade não passa de um 

verna ‘parolo’ igual a muitos outros, cujas actividades atestam a sua pobreza e 

vulgaridade:  

Urbanus tibi, Caecili, videris. 

non es, crede mihi. quid ergo? verna es. 

hoc quod Transtiberinus ambulator, 

qui pallentia sulphurata fractis 

permutat vitreis, quod otiosae 

vendit qui madidum cicer coronae, 

quod (…)  

quod bucca est vetuli dicax cinaedi (1.41.1-7,13)1127 

 

Comparado assim às figuras mais pobres e humildes que deambulam pelas ruas de 

Roma, esta extensa lista culmina sarcasticamente com a figura de um vetus cinaedus que 

                                                        
1126 COLTON (1965) 69, comparando a passagem de Juvenal com uma similiar em Marcial, mas onde se faz 
referência à mente depilada (cf. 2.36.5-6: mens volsa) em vez de um traseiro (S. 2.12: podice levi, considera 
que os autores, embora partilhem de uma ironia bastante similar, em Marcial há apenas a sugestão da conduta 
imoral do alvo da crítica e não a franca acusação, como acontece no satírico. 
1127 A associação entre a figura do verna e do vetus cinaedus surge a propósito da figura de Cecílio que, 
embora se considerasse um urbanus, não passava de um verna, tal como o vetus cinaedus.  
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atesta a sua vulgaridade e parolice na mordacidade que a sua boca é capaz de comportar, 

certamente porque as suas palavras estarão mais adequadas à sua condição de cinaedus do 

que de vetus, entendido como sinal de sabedoria. E assim, tal como o vetus cinaedus não 

consegue esconder a perversidade dos seus comportamentos sexuais por força dos 

possíveis movimentos que a sua língua será capaz de empreender, e que se adivinham não 

estarem confinados apenas a fins fonológicos ou digestivos, também a designação de 

urbanus não será certamente conforme à vulgaridade evidenciada por Cecílio. O que 

significa que ambas as figuras terão sido denunciadas pelas palavras saídas das suas 

próprias bocas.   

 Mas se a língua pode ser denunciadora da falsa moralidade dos homens, também os 

conhecimentos morais e filosóficos, tão sonoramente proclamados, conseguem servir de 

confirmação ou de esclarecimento sobre os gostos sexuais do falso moralista, como será o 

caso de Pânico que se sente agradado por ter in molli rigidam clune1128.  

Dizendo-se conhecedor dos preceitos dos grandes filósofos, aparentando ares de 

austero e rígido moralista e falando como um verdadeiro seguidor e herdeiro de 

Pitágoras1129, terá sido precisamente essa mesma rigidez e inflexibilidade do aspecto e dos 

preceitos seguidos por Pânico que se convertera na própria força denunciadora do seu 

estilo efeminado e, pior ainda, do facto de ser pedicatus. O adjectivo rigida, no feminino, a 

concordar com o nome subentendido mentula, acaba por traduzir eufemisticamente a força 

e a rigidez da erecção do seu parceiro. Além disso, o contraste estabelecido entre esta 

rigidez e a sua clunis mole sugere-nos uma interpretação ainda mais sarcástica do que a 

simples evidência da posição passiva de Pânico. Pois ainda que Pânico o aceite de bom 

grado (libenter), o facto de haver uma similitude entre a rigidez do membro do parceiro e a 

moralidade filosófica proclamada poderá querer sugerir que Pânico foi penetrado/castigado 

pela própria rigidez que sai das suas sentenças. No entanto, como se esta similitude não 

fosse já suficientemente capaz de ridicularizar Pânico, ainda se sugere que a rigidez de tais 

discursos seja capaz de o defender diante da questão provocatória lançada por 

Marcial:...perdici, Pannyche, dogma quod est?1130. Pois ainda que se esperasse que Pânico 

fizesse uso dos ensinamentos que diz conhecer, a verdade é que a ausência de uma resposta 

leva-nos a entender que a sua boca neste momento ficará muda. O que, de resto, nem 

                                                        
1128 cf. 9.47.6.  
1129 cf. 9.47.1-4.  
1130 cf. 9.47.8.  



Capítulo 4 | (A)Masculinidade Romana 

 360 

deverá causar grande admiração, pelo menos ao leitor atento, já que logo no primeiro verso 

do epigrama se tinha afirmado que os filósofos de que Pânico fala são para ele inexpliciti. 

E assim compreende-se que as palavras proferidas por esta figura sempre terão sido “ocos 

vocábulos” com pouca ou nenhuma rigidez.  

Indiciando as palavras ou os preceitos a fraca masculinidade de algumas figuras, os 

costumes e gostos sempre confirmam a sua real condição efeminada. E por isso, ainda que 

um tal apreciador (amator ille1131) de vestimentas escuras e austeras julgue que não são viri 

os que se vestem de escarlate, que diga que as roupas cor de amestista são vestidos de 

mulher, ou ainda que louve as cores naturais, segundo conselho de Marcial, Materno deve 

ter cuidado com esta figura por causa dos seus galbinos mores1132. Ou seja os seus 

costumes têm precisamente a mesma cor que tem o efeminado Zoilo1133 ou os efeminados 

nos cultos religiosos descritos por Juvenal1134, o que se compreende, já que as palavras 

censuradoras deste homem, apenas identificado com o pronome demonstrativo ille 

(certamente porque todos o conhecerão) constrastam com o seu comportamento no banho: 

una lavamur: aspicit nihil sursum, 

sed spectat oculis devorantibus draucos 

nec otiosis mentulas videt labris. (1.96.11-13).  

 

Os mesmos lábios que anteriormente proferiam sentenciosas censuras entregam-se 

agora ao desejo da fellatio, precisamente a que constitui uma das mais vergonhosas 

práticas efeminadas. Desta forma, tal como nos exemplos anteriores, se as palavras que 

saem da boca são rígidas e austeras, emboras fingidas e hipócritas, aquilo que entra nela, 

sendo igualmente “rígido” e “bem dotado” nada tem de enganoso. E assim, tornou-se o 

órgão vocálico na própria materialização ou visualização da sua real condição de 

efeminado.  

Outros ainda, embora verbalizem o grande apreço que sentem pelas imponentes 

leituras, se mostrem bastante selectivos na aprovação de alguns versos e sejam capazes de 

                                                        
1131 cf. 1.96.4. 
1132 cf. 1.96.4-9. 
1133 cf. 3.82. 
1134 cf. S. 2.97. 
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ficar espantados com tudo quanto os tragediógrafos Ácio e Pacúvio vomunt ‘vomitam’1135 

conhecem bem (ou deveriam conhecer) o sabor da mentula, como é o caso de Crestilo: 

vis imiter veteres, Chrestille, tuosque poetas? 

    dispeream ni scis mentula qui sapiat. (11.90.7-8) 

 

Além do duplo sentido do termo mentula, a sugerir o gosto de Crestilo pelo estilo 

viril das leituras feitas ou o seu gosto pela felação1136, a colocação desta frase em posição 

de remate, sem que até ao momento tivesse havido qualquer alusão aos comportamentos 

sexuais de Créstilo, mas apenas à sua postura de crítico literário, leva-nos a acrescentar 

uma outra interpretação à utilidade desta mentula: a do castigo que este exacerbado crítico 

literário está a merecer para se poder calar: a irrumatio. Conforme, de resto, sugere a 

própria utilização da forma verbal dispeream, a introduzir o verso em jeito de jura 

praguejada. Assim se compreende a importância que a boca adquire na denúncia do falso 

moralista, pelo duplo (ou até mesmo triplo, se lhe acrescentarmos o castigo que pode 

merecer) papel que desempenha.  

No entanto, algumas vezes, Marcial nem sequer precisou de perder tempo com 

insinuações jocosas, já que a simples realidade de alguém ter feito de noiva no dia anterior 

- nupsit heri-1137 será suficiente para atestar a hipocrisia do seu aspecto viril ou da 

austeridade das suas palavras evocadoras de grandes nomes heróicos como Cúrio ou 

Camilo1138. Pois, sem que o espírito bélico das figuras evocadas pudesse ser compatível 

com a debilidade e delicadeza próprias de uma mulher, as palavras proferidas por este tipo 

tornaram-se, quando muito, meras “carcaças decorativas de austeridade”. Além disso, o 

facto de esta revelação ter sido feita a alguém com responsabilidade na sociedade acaba 

por sugerir uma intenção ainda mais denunciadora, não só da vítima em si, mas também 

dos próprios representantes da auteridade romana, que, ao contrário de Marcial, não estão 

atentos aos perversos actos sexuais de alguns falsos viri. Ou, como acontecera nas palavras 

                                                        
1135 A escolha do termo evidencia a grande falta de apreço de Marcial pelos tragediógrafos Ácio (170-86 
a.C.) e Pacúvio (220-130 a.C.). 
1136 cf. BAILEY (1993) III. 75 nªc. 
1137 cf. 1.24.4.  
1138 cf. 1.24.3, passagem já citada. Mânio Cúrio Dentato, também referido por Juvenal a propósito daqueles 
que simulam ser Cúrios embora vivam num ambiente de Bacanais, foi, conforme já referimos, um 
representante da virtude e do espírito bélico romano. Marco Fúrio Camilo foi responsável pela vitória dos 
Romanos aquando da invasão dos Gauleses em 390 a.C.  
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críticas de Juvenal, a propósito da atitude de Roma diante da hipocrisia do censor Crético, 

toleram e não se opõem a tais comportamentos.  

Este tipo que fez de noiva ontem é apresentado a Deciano, um austero e virtuoso 

estóico, que é tomado como interlocutor de Marcial e a quem este aconselha a não se 

deixar enganar pelo falso aspecto daquele tipo (ille), de quem não se diz o nome, apenas 

porque se trata de alguém muito conhecido ou porque, por uma correlação anafórica, o ille 

corresponderá a alguém que já fora nomeado anteriormente, talvez no epigrama 

imediatamente anterior. Também a figura já exposta no epigrama 1.96, igualmente 

apresentada por meio do pronome demonstrativo ille, é sussurradamente apresentada ao 

ouvido de Materno, um jurisconsulto contemporâneo de Marcial. Mas neste caso, Marcial 

justifica a omissão do nome da vítima com o esquecimento do seu nome: excidit mihi 

nomen1139. Contextualizando-se a omissão do nome da vítima no propósito de Marcial não 

querer ofender nem ser motivo de queixa para ninguém, a verdade é que a indeterminação 

dos nomes também pode ser entendida como uma forma de mostrar aos importantes 

representantes da sociedade a necessidade de estarem atentos aos falsos moralizadores 

existentes, de forma que lhes sejam aplicadas as medidas ditadas pelas leis em vigor, 

como, por exemplo, a Lex Scantinia. Até porque, embora a vítima não tenha sido nomeada, 

o recurso ao demonstrativo ille e a ambígua afirmação pronunciada ao ouvido de Materno: 

excidit mihi nomen, ainda que não permita a identificação directa da pessoa, sugere o seu 

reconhecimento por parte de Materno e poderá também de alguma forma desencadear a 

desconfiança por parte do leitor, que tenta descobrir um nome por entre as palavras 

pronunciadas ou que recua aos epigramas anteriores e facilmente reconhece algumas 

figuras que se poderiam encaixar nos perfis descritos1140.     

                                                        
1139 cf. 1.96.14. Neste caso, o interlocutor directo de Marcial é o seu próprio verso scazon, tomado como 
apóstrofe do seu livro, sendo a este que caberá a responsabilidade de denunciar ao ouvido de Materno, de 
forma que só ele ouça, aquela tal figura de quem se terá esquecido o nome. Numa espécie de jogo de “passa a 
palavra” assim conseguiu Marcial denunciar o falso moralista sem ter de se comprometer directamente, até 
porque foram os seus versos a fazer a declaração e não ele.  
1140 Sendo possível encontrar no epigrama 1.96 prováveis nomes para a vítima denunciada (cf. PIMENTEL 
(2000) I. 88), o facto de os gostos da vítima, de quem se esqueceu o nome, serem os mesmos de um tal Cota, 
apresentado nos epigramas 1.9 e 1.23 e de o deíctico illum, no epigrama 1.24, poder remeter para o 
interlocutor do epigrama imediatamente anterior, precisamente o mesmo Cota que revela os mesmo gostos 
sexuais do epigrama 1.96, leva-nos a considerar uma interpretação conjunta dos epigramas 1.24 e 1.96. E 
assim, o nome da vítima pode ser descoberto por entre as figuras já apresentadas.  

Além disso, tendo em conta que a figura de Cota surge continuamente associado ao tema do janota 
efeminado, talvez o poeta não precisasse de denominar a vítima, dado tratar-se de uma figura conhecida do 
público. No entanto, mais do que um nome em si, o que importará, com certeza, é reconhecer, na figura do 
ille, o protótipo do janota efeminado, presente na própria tradição satírica, incluindo Juvenal.  
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E assim sendo, Marcial conseguiu habilmente entrar no próprio jogo dos discursos 

hipócritas, já que, ao desmascarar de uma forma quase segredada uns tais desconhecidos 

falsos moralistas acabou por criticar a própria actuação dos seus interlocutores que, embora 

se digam responsáveis pelo cumprimento de determinados valores, pouco ou nada parecem 

fazer. O que significa que Marcial também terá, de alguma forma, contemplado nas suas 

críticas a responsabilidade social, legal e moral que cabe a algumas figuras da sociedade 

como terá feito Juvenal, embora de uma maneira bastante mais discreta. Pois afinal, a sua 

condição de adulador permitir-lhe-ia ir pouco mais além de denúncias segredadas ou de 

estratégicos jogos de insinuação.  

 

 

3.2.2. Juvenal: a morbositas que a moralidade consegue comportar 

Não obstante as alusões metafóricas à pedicatio ou à fellatio e à passividade sexual 

a que se entrega o falso moralista, o que efectivamente se esboça em Juvenal é apenas uma 

“indescritiva perversão”1141, que não tem como propósito a ridicularização das específicas 

práticas sexuais, como habitualmente em Marcial, mas apenas o propósito de denunciar a 

censura hipócrita daqueles que reúnem os traços distintivos de um cinaedus, assim como a 

morbositas e a natureza contra naturam que assiste aos seus comportamentos. E ainda que 

a alusão, por exemplo, ao diagnóstico médico possa comportar uma humorística e irónica 

crítica à submissa passividade anal do homem, não é nas tendências efeminadas ou na 

inversão de papéis sexuais que efectivamente reside a mais importante crítica de Juvenal. 

Pois, em nosso entender, este diagnóstico médico constitui apenas uma anotação 

humorística que, suscitando o riso do leitor, o prepara para uma crítica mais profunda e 

mais séria, centrada no desrespeito pelos valores humanos, e que culminará no exemplo de 

Domiciano. 

Era necessário despertar no leitor a indignação para uma repugnante e desumana 

situação, e para que a descrição desta se tornasse mais indignante, Juvenal antecedera-a 

com um episódio humorístico, em que as enfermidades dos falsos moralistas se tornam 

apenas apontamentos paródicos e burlescos quando comparados com a imoral situação 

                                                                                                                                                                        
 Porém, independentemente da interpretação adiantada, Marcial não deixara de, indirectamente, 
aludir à necessária penalização legal para uma figura que não é apenas uma mera criação literária, mas que 
existirá na realidade do seu tempo, mesmo exibindo tantos outros nomes.   
1141 A expressão foi traduzida de COLTON (1965) 69 e constitui em nosso entender uma correcta visão do 
olhar de Juvenal sobre as práticas sexuais concretas dos Romanos.  
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vivida pelo imperador Domiciano, provocadora de uma enfermidade muito mais 

repugnante no ventre da sobrinha. 

Domiciano renova leis austeras contra o adultério, temíveis até mesmo pelos 

deuses, Marte e Venus, mas viola-as ele próprio quando comete incesto com a sobrinha 

Júlia e, pior ainda, quando do ventre desta faz expelir o feto, prova da sua acção 

infame1142: 

qualis erat nuper tragico pollutus adulter 

concubinu, qui tunc leges revocabat amaras 

omnibus atque ipsis Veneri Martique timendas, 

solveret et patruo símiles effunderet offas. (S. 2.29-33).  

 

No seguimento de uma extensa pergunta de retórica que ocupou os quatro versos 

anteriores e que pretendera confrontar o leitor com uma possível reacção indignada diante 

de comportamentos que desafiariam a autoridade vergonhosa, como sejam os exempla de 

Verres, Milão, Clódio, Catilina, ou dos discípulos de Sila1143, segue-se o exemplo de 

Domiciano, por comparação aos exemplos anteriores (qualis). No entanto, a identificação 

do Imperador fica-se apenas por aquilo que o caracteriza melhor e atesta a incongruência 

do seu comportamento: adulter e leges amaras, pois terá sido precisamente um adúltero a 

renovar as leis que recriminavam o adultério.  

No entanto, para além de o Imperador violar a sua própria lei, moralmente mais 

vergonhoso e desumano terá sido a situação abortiva que provocara no fecundo útero de 

Júlia (fecundam...vulvam), de onde foi arrancado (solveret) e expulso (effunderet) um feto 

semelhante a si (patruo similles offas). Para além do recurso a uma linguagem 

                                                        
1142 Como vimos, o relaxamento da Lex Iulia promulgada por Augusto e restabelecida por Domiciano é 
confirmada no discurso de Larónia onde se alude ao adormecimento da lei (cf. S. 2.36-37).  
1143 cf. S. 2.25-28. O quiasmo usado para sugerir a indignação do leitor - quis caelum terris non misceat et 
mare caelo - evidencia a impossibilidade de este não conseguir ficar indiferente aos exemplos expostos. 
 Gaius Verres terá sido governador da província da Sicília, entre 73 e 72 a.C., a qual roubou, e foi 
objecto de uma célebre acusação por parte de Cícero. Juvenal volta a referir-se a ele como sacrilegus Verres 
(cf. S. 8.106); Titus Annius Milo foi um político agitador que começou por ser tribuno da plebe em 57 a.C. 
Depois quando se candidatava a cônsul terá assassinado o tribuno Clódio. Defendido judicialmente por 
Cícero, acabou por ser exilado; Publius Clodius Pulcher foi famoso pela sua vida licenciosa e ficou 
conhecido por ter profanado os mistérios em hora da Bona Dea que estavam a ser celebrados em casa Júlio 
César, como Pontífice Máximo, introduzindo-se neles vestido de citarista feminina. Esta figura volta a ser 
referida precisamente a propósito de uma passagem semelhante (cf. S. 6.345); Lucius Sergius Catilina e 
Cethegus foram companheiros de uma conspiração. Voltam a ser referidos por Juvenal noutras passagens (cf. 
8.231 e 10.287-288). Finalmente Lucius Cornelius Sulla foi um ditador, vingativo e cruel, que participou em 
várias guerras na Grécia, Ásia e até mesmo em Itália, e que assassinou os seus opositores.   
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vergonhosamente violenta, Juvenal ainda combina a forma verbal effunderet com um 

termo, offas, que, podendo ser traduzido por ‘pedaço de carne’, sugere a comparação entre 

o acto de abortar e o acto de vomitar1144. E se tivermos em conta que o mesmo termo 

também pode, no sentido figurativo, significar ‘tumor’, então ainda mais acentuada sairá a 

enferma e vergonhosa condição destes ilícitos actos sexuais.1145. No entanto, aquilo que, 

em nosso entender, mais amplifica a natureza contra naturam deste episódio é a referência 

ao grande número de medicamentos abortivos (cum tot abortivis) necessário para 

contrariar a natureza do útero fértil de Júlia. Pois não fosse já a adúltera e incestuosa 

relação um stuprum suficientemente contrário à instituição matrimonial e familiar, este 

acto abortivo ainda violara a pudicitia de uma jovem livre, a quem a sexualidade tinha 

reservado uma franca fertilidade, necessária ao papel reprodutor que, na acepção moralista 

de Juvenal, deve assistir à mulher.  

De facto, portador de uma enfermidade bastante mais vergonhosa do que a palidez 

de Hispão ou as tumidae mariscae presentes nos falsos moralistas, o exemplo de 

Domiciano consegue ser o expoente máximo da infertilidade que pode resultar dos imorais 

compostamentos sexuais. E assim como o fruto de uma relação incestuosa não poderá 

existir e sobreviver, também não será possível existir o fruto de uma relação homossexual, 

porque não o permitem os desígnios da natureza.  

Será precisamente nesta perspectiva que Juvenal, imediatamente a seguir à 

apresentação dos protocolos nupciais celebrados entre Graco e um cornicen, 

indignadamente lança a questão:   

scilicet  horreres maiorque monstra putares, 

si mulier vitulum vel si bos ederet agnum? (S. 2.122-123) 

 

De facto, não poderá o leitor considerar mais monstruoso uma mulher dar à luz um 

novilho ou uma vaca um cordeiro do que a entrega sexual de um homem a outro homem, 

porque, enquanto na primeira situação se cumpre a condição reprodutora da mulher, na 

segunda, a ausência de uma real fêmea tornará de todo infértil a reprodução. Para além de, 

                                                        
1144 cf. edição de BRAUND (1996) 128. 
1145 É particularmente a escolha do termo offas ‘pedaço de carne’, ‘tumor’, para traduzir o feto que era 
transportado por um útero fecundo e que fora expelido, ou talvez até vomitado, que enfatiza a brutalidade e a 
violência da situação (cf. comentário de COURTNEY (1980) 128). 
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evidentemente, constituir um desrespeito pela instituição matrimonial, conforme o foi a 

relação incestuosa entre Domiciano e a sobrinha. 

 

 

3.2.3. A crueza indignada de Juvenal e a finura certeira de Marcial face à 

imoralidade sexual. 

Distintos na forma como observam a sexualidade dos que proclamam uma falsa 

moralidade, Juvenal encontra no exemplo do imperador Domiciano, daquele a quem 

sarcasticamente designa, na sátira 4, de iudex morum ‘juíz dos costumes’1146, o clímax da 

imoralidade sexual que os moralistas são capazes de alcançar. E o facto de o satírico usar 

uma imagem familiar à audiência romana para dramatizar a realidade hipócrita que afecta a 

própria estrutura central de Roma, autentica o conselho proferido no início da sátira 

(frontis nulla fides) sobre a desconfiança que deve ser posta em absoluto no rosto dos que, 

reconhecidos e legalmente detentores da fides, exibem amaras e timendas leis, apenas para 

imporem autoridade1147. Além disso, preparando o episódio imperial o espírito do leitor 

para a validação que a indignada voz de uma mulher adúltera poderá merecer, o leitor 

torna-se também consciente da repelente e desumana natureza contra naturam que a 

perversidade sexual e moral é capaz de alcançar na sociedade romana.  

Ao espírito jocoso e burlesco de Marcial não se torna, contudo, conveniente centrar 

a atenção em aspectos demasiadamente dramáticos e portadores de uma intensa carga 

moralizadora. pois, ainda que o poeta não deixe de abordar realidades repelentemente 

ultrajantes para a condição humana, como será o conhecido exemplo de Zoilo, a verdade é 

que o seu propósito principal é a exposição da jocosidade ridícula que a natureza humana 

(ou mais especificamente o seu comportamento sexual) é capaz de alcançar. E neste 

sentido, ainda que Marcial partilhe com Juvenal a alusão à natureza contra naturam que 

determinadas práticas sexuais podem comportar, estas passagens valem, acima de tudo, 

pela ridicularização que conseguem fazer da circunstância que está a ser pontualmente 

                                                        
1146 cf. S. 4.12.  
1147 Organizada a sátira 2 segundo um processo gradativo onde as perversidades se sucedem segundo a ordem 
do que constitui factor de maior aviltamento dos costumes romanos, o episódio do Imperador não só 
representa o ponto máximo da hipócrita moralidade como especifica e particulariza, numa pessoa em 
concreto, os rostos indefinidos e muito genéricos de todos os falsos moralistas apresentados no início da 
sátira.    
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apresentada. Pois o indignado juízo crítico, esse, sem deixar de ser insinuado, caberá ao 

leitor fazê-lo.  

Desta forma, enquanto Juvenal, movido pela necessidade de despertar no leitor a 

indignação conveniente à partilha de uma mesma cumplicidade crítica escolhe as palavras 

a usar especialmente pela desumana densidade que são capazes de comportar, Marcial, 

atraído pela certeira jocosidade que deseja imprimir aos seus versos, selecciona os 

vocábulos, sobretudo, pela ambígua natureza que lhes assiste. Contudo, embora movidos 

por intenções diferentes, a indignada crueza de Juvenal e a finura certeira de Marcial 

acabam por alcançar um fim similar: a perversa natureza que assiste aos hábitos sexuais 

dos Romanos. E sem que as passagens escolhidas esgotem as possibilidades de atestar a 

paradoxal afinidade que existe entre os poetas, consideramos ser a mútua evocação de uma 

figura imperial que mais visivelmente poderá servir de apoio ao entendimento que, na 

nossa perspectiva, ambos os poetas têm dos actos sexuais pervertidos.  

 

A Juvenal não seria suficiente fazer referência à Lex Iulia promulgada por 

Domiciano, ou limitar a aplicação desta lei ao populus, como fizera Marcial1148, pois era 

necessário evidenciar a impiedade (amaras) da lei e o temor (timendas) que a lei revocata 

é capaz de provocar em todos sem excepção (omnibus), incluindo os próprios deuses. E 

isto para atestar bem a indignação e repulsa que o leitor haveria de sentir diante do 

episódio desumano, adúltero e abortivo, cujo protagonista é precisamente o mesmo que 

promulgou essas impiedosas leis.  

Tomando contornos semelhantes aos da tragédia (tragico pollutus ... concubitu) 

dado tratar-se de um incesto, o  Imperador estará impedido de omitir a sua condição de 

adulter já que o “tumor” vomitado pela sobrinha  comporta a semelhança com o seu 

progenitor. Talvez aquela mesma similitude que os hipócritas e falsos filósofos, referidos 

no início da sátira evidenciavam em relação aos modelos, mas que agora, longe de se 

cingir à simples compra de um quadro ou de um busto original, se concretiza na gestação 

de um feto humano. Porém, o leitor não precisará de recuar até ao início da sátira para se 

aperceber da gradativa hipocrisia que o comportamento dos falsos moralistas é capaz de 

comportar, até porque o episódio imperial terá sido antecedido por exempla capazes de 

provocarem a indignação suficiente do leitor. Além disso, a voz indignadamente crítica de 

                                                        
1148 cf. 6.7.1: Iulia lex populis ex quo, Faustine, renata est. 
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Juvenal sai agora com o exemplo do Imperador mais fortalecida, para poder dar autoridade 

às queixas de Larónia, mas acima de tudo para gradativamente apresentar imoralidades 

ainda mais dignas de censura.   

Sem que a alusão ao incestuoso episódio de Domiciano fosse conveniente a 

Marcial1149, o poeta centrou a sua crítica sobre outra figura imperial, Nero, destacando, 

particularmente, o gosto que ele nutria pelo teatro como ponto de referência na 

apresentação de um casamento homossexual. Contudo, a crítica que o poeta lança contra a 

perversa e contra naturam realidade sexual do Imperador torna-se bastante mais discreta e 

digna de menos juízos de valor críticos do que a passagem de Juvenal sobre Domiciano.  

Pois vejamos: Depois de Marcial ter descrito todo o ritual matrimonial que assiste 

ao casamento de Calístrato com Afro remata o epigrama com uma interpelação à própria 

cidade de Roma:  

dos etiam dicta est. nondum tibi, Roma, videtur 

    hoc satis? expectas numquid ut et pariat? (12.42.5-6).  

 

Tomando, com certeza, como motivo as núpcias celebradas por Nero com um 

liberto1150 e trazendo à memória de todos a ridícula lembrança de ver o Imperador, como 

actor, a desempenhar o papel de Cânace em trabalho de parto1151, a alusão a Nero vale, 

especificamente, pelo riso que é capaz de suscitar no leitor. Sobretudo porque a solenidade 

de toda a cerimónia matrimonial, anteriormente descrita com honras de um casamento 

consentido, cede lugar à comparação jocosa que pode ser feita entre Calístrato e Nero, 

ridiculamente apresentado em trabalho de parto. 

E não fosse a recriação da cena já por si ridicularizadora da cerimónia solene 

nupcial, mais incongruente se torna esta situação, quando se evoca uma imagem que, não 

sendo real, apenas foi possível por se tratar de uma dramatização encenada em palco. E 

assim, ironicamente sugere-se a possibilidade de transpor para a vida real tudo aquilo que 

no palco consegue ser representado. Contudo, a avaliar pelas sugestivas perguntas de 

retórica que Marcial dirige a Roma e pelo uso do advérbio numquid, o poeta evidencia 

alguma indignação diante da simples hipótese de se desejar contrariar os desígnios da 

                                                        
1149 É apenas no epigrama 6.13 que Marcial alude às relações amorosas entre Domiciano e a sobrinha e fê-lo 
apenas de uma forma bastante metafórica.   
1150 cf. 11.6.10. 
1151 cf. 11.91.1. 
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natureza e de se tornar fértil o que infértil é. Quanto ao leitor, terá apenas ficado alertado 

para o aviltamento que a sexualidade masculina é capaz de provocar na instituição 

matrimonial e no próprio papel maternal que apenas à mulher deveria estar destinado, já 

que a consciência da impossibilidade de transpor para a vida o que apenas é possível no 

palco não lhe suscita a indignação pela situação exposta, mas apenas o riso. E neste ponto 

o feito alcançado por Marcial afasta-se do de Juvenal, na medida em que o leitor deste não 

pode deixar de sentir indignação diante da possibilidade de assistir a espectáculos 

densamente similares no palco da vida e do teatro, conforme sugere a expressão que 

introduz o episódio de Domiciano: qualis erat nuper tragico pollutus adulter / concubitu. 

Além disso, o que está em causa no episódio de Juvenal é um incesto e não apenas uma 

relação homossexual permitida, assim como uma atitude abortiva e não um parto, símbolo 

de vida.  

O acto adúltero de Domiciano com a sobrinha tornou-se a prova evidente da 

imoralidade hipócrita que assiste às temíveis leis promulgadas por reconhecidos 

moralistas, mas também do próprio afrouxamento de uma das estruturas fundamentais da 

sociedade: o matrimónio. Enquanto em Marcial, o adultério, ou até mesmo o incesto, atesta 

acima de tudo a vulgarização a que os Romanos votaram a sua sexualidade. É certo que 

tais procedimentos só poderão conduzir ao aviltamento do mos maiorum e que essa leitura 

não deixará de ser feita pelo leitor, todavia, o que mais se evidencia em Marcial é a ridícula 

mesquinhez e vulgaridade que a natureza humana é capaz de suportar com agrado e prazer, 

conforme atestam os próprios exemplos que se seguem. 

Segundo Marcial, se Temisão não tem uma esposa será apenas porque tem uma 

irmã: 

Quare non habet, Fabulle, quaeris 

uxorem Themison? habet sororem. (12.20) 

 

A pergunta posta na boca de um interlocutor fictício, estrategicamente a sugerir a 

curiosidade dos outros e não a do poeta, tem como resposta a sugestão de que este homem 

tem alguém que, não sendo esposa, cumpre o papel desempenhado por esta. E o mesmo 

também se passa com Amiano que não precisará de ter uma amante, quando tem em casa 

uma mãe tão meiga que o trata por irmão e por irmã é tratada. Poderia tratar-se é certo de 

uma boa relação maternal, ou uma espécie de jogo ou brincadeira, no entanto a resposta de 
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Marcial e a insinuação que esta comporta não deixa dúvidas sobre a relação incestuosoa 

que os une: 

O quam blandus es, Ammiane, matri! 

quam branda est tibi mater, Ammiane! 

fratrem te vocat et soror vocatur. 

cur vos nomina nequiora tangunt? 

quare non iuvat hoc quod estis esse? 

lusum creditis hoc iocumque? Non est. 

matrem, quae cupit esse se sororem 

nec matrem iuvat esse nec sororem. (2.4.1-3,6-8) 

 

Depois de os termos matri, mater, frater e soror já se terem mostrado 

demasiadamente ambíguos, aliás, conforme sugere o próprio poeta quando se refere à 

utilização de nomes ‘tão marotos’ (nomina nequiora), a peremptória resposta negativa, non 

est, e a repetição na negativa nec…nec…a esclarecer que à mãe não agrada ser mãe, nem 

irmã, tornam-se suficientemente esclarecedoras sobre a demasiada intimidade que 

caracteriza esta relação maternal. Além disso, a interjeição a introduzir o epigrama - O 

quam brandus –, com o recurso ao adjectivo blandus, já tinha sugerido um certo ambiente 

de erotismo a envolver esta relação1152.  

Trata-se de dois exemplos de relações incestuosamente reprováveis, é certo. No 

entanto, o alvo da crítica não é a natureza contra naturam que assiste a estas relações, mas 

antes a hábil forma que os seus protagonistas encontram de contornar a realidade, de forma 

a conseguirem atingir os seus objectivos.  

E se os homens se mostram hábeis a contornar as proibições das relações 

incestuosas, igualmente expeditos se mostram no que concerne às relações adúlteras. Pois 

se mulheres como Telesina conseguem contornar as leis punitivas, de forma a conseguirem 

casar dez vezes1153, o amante sairá ileso no seu “membro adúltero”, já que a vingança a que 

tem direito o marido traído se reduziu ao simples corte do nariz inofensivo1154. E assim 

conseguem os adúlteros continuar a usufruir de um mesmo prazer moralmente inaceitável. 

                                                        
1152 cf. Sobre a utilização do adjectivo num contexto de erotismo, noutras passagens veja-se o comentário de 
WILLIAMS (2004) 35. 
1153 cf. 6.7. Com um exagero evidente, Telesila terá casado com o seu décimo marido desde que a lex Iulia 
renasceu.   
1154 cf. 3.85. 
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Ainda que esta situação seja possível por força da ineficácia do sistema punitivo em vigor, 

como sugere o reparo de Marcial em relação ao décimo casamento de Telesina: adultera 

lege est1155, a verdade é que também se fica a dever à grande destreza dos Romanos em se 

moverem por entre (in)aceitáveis contextos. Além disso, como, muitas vezes, maiores 

proveitos se conseguem tirar daquilo que não se vê, do que se vê, a aparente ignorância 

torna-se conveniente e desculpável de outros actos igualmente reprováveis. Assim é o caso 

de Cina, cuja ridícula ignorância não só consegue suavizar qualquer indignação que se 

possa nutrir pela mulher adúltera como suscitar o riso pelo proveito que cada protagonista 

consegue tirar desta situação. Pois, manifestando-se Cina alheio às evidentes provas físicas 

do adultério da esposa, esta pode tirar proveito de todos os súbditos que a rodeiam, sem 

que Cina tenha de cumprir um papel que não lhe agrada, ou seja, o de marido sexualmente 

activo1156.   

 

Dignas de censura, sobretudo quando conduzem ao nascimento de filhos ilegítimos 

ou quando põem em causa o princípio da dominação sobre os seus dependentes, as 

situações apresentadas são, acima de tudo, fonte de ridicularização dos gostos pessoais e 

hábitos dos Romanos1157. E por isso mesmo as consequências dos seus actos não alcançam 

uma grandeza tão moral e humanamente reprovável, como acontece, por exemplo na 

relação abortiva de Domiciano com a sobrinha, mas atingem antes um repelente correctivo 

físico para o sujeito em causa.  

Pois vejamos: Sendo Naneio lingua maritus e moechus ore, conforme já referimos 

anteriormente, a sua fonte de prazer, a língua, terá sido desfeita por um indecens morbus, 

precisamente quando esta estava enfiada dentro de uma tumenti vulva, que transportava 

vagientes infantes: 

nam dum timendi mersus haeret in vulva 

et vagientes intus audit infantes, 

partem gulosam solvit indecens morbus. (11.61.11-13) 

 

                                                        
1155 cf. 6.7.5. 
1156 cf. 6.39. 
1157 Atendendo a que a apresentação de relações adúlteras em Marcial atenta mais sobre o esboço do carácter 
das pessoas do que propriamente sobre o desenvolvimento da intriga em si, a abordagem do adultério acaba 
por alcançar, em parte, a dimensão de um mimo (cf. REYNOLD (1946) 78- 84). 
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O que significa que esta vulva apresentada por Marcial estaria tão fértil quanto a 

fecunda vulva da sobrinha de Domiciano. Contudo, em nada consegue ser afectada a 

fertilidade da vulva exposta por Marcial, pois terá sido apenas a lingua fututrix de Naneio a 

sofrer a enfermidade, já que deixara de conseguir arrigere, ou seja, manter-se activo 

sexualmente. E desta forma, sem que o feto fosse expelido como se se tratasse de um 

insignificante pedaço de carne lançado fora, como sugerem os versos de Juvenal - 

effunderet offas -, o epigrama de Marcial não insinua qualquer tipo de violação contra a 

natureza humana, mas tão-só ridiculariza a gulodice sexual de um homem que considera 

ter assumido a sua virilidade, como esposo e amante, precisamente com o que menos viril 

consegue ser: a língua. E assim acaba por ficar privado das suas práticas sexuais habituais.   

 

Em suma, sem que o olhar de Juvenal possa ficar alheio a toda e qualquer situação 

que viole a pudicitia romana e que, por conseguinte, ponha em causa os patriarcais valores 

romanos, é com crueza que o satírico apresenta a imoralidade dos comportamentos sexuais 

dos Romanos, não só pela hipócrita e falsa moralidade que publicamente exteriorizam, mas 

também pelo carácter profano que, em privado, manifestam. Enquanto Marcial, sempre 

atento à burlesca condição humana, é com maliciosa finura que olha para os 

comportamentos sexuais ridículos. Pois são estes mesmos que, certeiramente, conseguem 

denunciar os gostos e hábitos sexuais responsáveis pelo aviltamento da instituição 

matrimonial, e acima de tudo pela mediocridade que, prazenteiramente, assiste à “viril” 

sexualidade romana.   

 

 

4. Assim se exibe o efeminado 

O efeminado pode tentar ocultar a sua condição por detrás de parceiros aceitáveis 

ou de discursos moralistas, mas com dificuldade o seu corpo consegue corresponder à 

descuidada aspereza ditada pela masculinidade romana, onde apenas a depilação das alae 

‘axilas’ é aceitável e considerada um acto de higiene. O que torna compreensível que a 

delicadeza e a beleza evidenciadas pelo corpo e a transparência das roupas que sobre ele 

deslizam mereçam o mesmo olhar crítico que recai sobre a perda de domínio do vir na 
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relação sexual, sobretudo quando se entende que “sexual penetration and beating, those 

two forms of corporal assalt, are in Roman terms structurally equivalent”1158.  

Contudo, neste olhar sobre a forma como o efeminado se exibe por entre os espaços 

públicos ou privados de Roma, Marcial caricatura os seus gestos e tiques em virtude de um 

retrato ridículo, mas real, do seu tempo, enquanto Juvenal observa a particular aparência 

exterior do efeminado com o intuito de atacar a imoralidade que assola toda a Roma. E de 

novo merece ser trazida à luz do dia a advertência comum dirigida ao leitor, quer por 

Marcial: nolito fronti credere1159, quer por Juvenal: frontis nulla fides1160. Pois ainda que 

os conselhos confluam para uma mesma desconfiança, as realidades alcançadas são 

diferentes: a de Marcial, a burlesca condição humana, e a de Juvenal, a dissoluta realidade 

social.  

 

 

4.1. Marcial: exuberante efeminação  

Constituindo o sussurro da falsa moralidade de alguns homens, a denúncia de 

(des)conhecidas pessoas, que não são estranhas nem ao interlocutor nem à audiência de 

Marcial, é reiteradamente o jogo do “ser” e do “parecer ser” que melhor denuncia as 

tendências efeminadas ou os passivos e submissos gostos sexuais do homem. Sendo, 

particularmente a figura do janota efeminado que mais sugestivamente se proporciona ao 

tratamento da imagem da efeminação.  

  

 

4.1.1. Janota efeminado 

 O tema do janota efeminado faz parte de uma longa tradição satírica, ainda que se 

tenha afirmado que Marcial, tendo aproveitado o tema, lhe conferiu um ‘realismo 

grosseiro’1161, a nós parece-nos que será mais conveniente falar de um ‘realismo 

humorístico’. Enquanto o grosseiro conduz ao derrubamento da vítima, o humorístico 

apenas visa a ridicularização de uma figura que, apresentando-se com presunção como um 

homo bellus, se assume, precisamente, como homem de elegância excessiva e suspeita. 

                                                        
1158 cf. WALTERS (1997) 39. 
1159 cf. 1.24.4.  
1160 cf. S. 2.8.  
1161 cf. LAURENS (1989) 239. 
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 Sem que os rumores sejam suficientemente esclarecedores para Marcial, o poeta 

interpela directamente Cótilo no sentido de obter dele uma descrição exacta daquele que 

exibe a denominação de homo bellus: 

Cotile, bellus homo es: dicunt hoc, Cotile, multi. 

    audio: sed quid sit dic mihi bellus homo.  

‘Bellus homo est, flexos qui digerit ordine crines, 

    balsama qui semper, cinnama semper olet; 

cantica qui Nili, qui Gaditana susurrat, 

    qui movet in varios bracchia vulsa modos; 

inter femineas tota qui luce cathedras 

    desidet atque aliqua semper in aure sonat, 

qui legit hinc illinc missas scribitque tabellas; 

    pallia vicini qui refugit cubiti; 

qui scit quam quis amet, qui per convivia currit, 

    Hirpini veteres qui bene novit avos.’ (3.63.1-12) 

  

Sugerindo-nos desde logo o uso do termo homo em vez de vir, a ausência de uma 

capacidade masculina de penetração, e por conseguinte de domínio sobre o parceiro sexual, 

o minucioso esclarecimento concedido por Cótilo faz convergir na figura do bellus todos 

os traços, atitudes e gostos que dispersamente caracterizam a vasta turba de efeminados 

que anda nas ruas de Roma. Pois bellus é: aquele que, exibindo uma farta cabeleira de 

caracóis (flexos crines), tem os braços depilados (bracchia vulsa); aquele que 

simultaneamente cheira a bálsamo e a canela (balsama …cinnama) e aquele que murmura 

cantigas (cantica susurrat) e se movimenta de várias maneiras (movet in varios modos). 

Como se isto não fosse já suficiente para evidenciar a exagerada feminilidade de um 

homem, bellus é também aquele que se entrega a todas as futilidades habitualmente 

praticadas pelas mulheres, como seja o cochichar ao ouvido (in aure sonat), o ler e 

escrever bilhetes enamorados (legit hinc illinc missas scribitque tabellas), o estar sempre 

atento a todas as novidades (qui scit quam quis amet) e, acima de tudo, porque privada de 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
  

 

 375

qualquer responsabilidade política, entregar-se aos divertimentos em locais propícios ao 

convívio social (qui per convivia currit, / Hirpini veteres qui bene novit avos.)1162.  

 Reunindo a figura de Cótilo todos os traços que poderão efectivamente caracterizar 

o efeminado, Marcial confessa, com bastante malícia, ser complicada a figura do bellus:  

quid narras? hoc est, hoc est homo, Cotile, bellus? 

res pertricosa est, Cotile, bellus homo. (3.63.13-14).  

 

As interrogações seguidas e a repetição do pronome demonstrativo (hoc…hoc) a 

substituir tudo o que fora dito anteriormente, assim como o remate a concluir que um homo 

bellus é res pertricosa, ou seja, algo confuso e difícil de ser entendido1163, acentuam o 

olhar malicioso de Marcial. Pois, supostamente terá ficado sem conseguir responder às 

dúvidas levantadas, logo nos dois primeiros versos, sobre aquilo que se ouve a respeito de 

Cótilo. E não se pense que a dificuldade em descrever um homo bellus reside no facto de a 

explicação dada pela personagem não ter sido esclarecedora, já que esta não deixou 

qualquer dúvida sobre a condição excessivamente delicada e feminina do homo bellus. O 

que de facto se tornará complicado de entender será, com certeza, a inconciliável natureza 

masculina, que estas figuras teimam em querer transparecer, com tamanha mesquinhez e 

futilidade. E será precisamente neste sentido que a figura de Cótilo consegue esclarecer a 

conclusão tirada por Marcial a propósito de um outro janota efeminado, Cota, já referido 

anteriormente, que, embora quisesse parecer bellus e magnus, só conseguira ser um 

pusillus homo. Pois de facto, em Cota, a conciliação entre a delicada futilidade física, 

esboçada na forma como se veste, se depila, perfuma ou se comporta, e a ausência de 

atributos sexuais viris, torna-se impossível.  

 

 

4.1.2. Brilhante polidez  

Marcial, sempre atento a todos os pormenores que possam irradiar qualquer tipo de 

brilho suspeito, também não deixou escapar do retrato do efeminado nem uma só ponta de 

cabelo ou pêlo. O que, ironicamente, não se torna difícil, atendendo a que a ausência de 

                                                        
1162 A mulher, ou melhor, este homo bellus, circula pelos banquetes (convivia) e pelos espectáculos onde 
habitualmente se assistem a corridas de cavalos, conforme sugere a referência a Hirpino, um célebre cavalo 
de corrida.   
1163 cf. dicionário de GAFFIOTT (1934) 1164: pertricosus ‘très embrouillé’ (Mart.3.63). 
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pêlos é uma característica deste tipo de homens, para quem a depilação garante um ar mais 

feminino e permite usufruir com maior facilidade da posição passiva no acto sexual. E 

mesmo quando a barba e o cabelo bem cortados parecem querer garantir um estilo de vida 

austera, como no caso de Gargiliano, a verdade é que a sua condição feminina é 

precisamente descoberta pelo meio responsável pelo corte. Pois os pêlos não são cortados 

com uma tesoura, certamente pelo receio que tem das armas cortantes1164, mas antes 

depilados com a mesma loção usada pelas mulheres para depilarem a sua vulva: 

Psilothro faciem levas et dropace calvam  

(…) 

    hoc fieri cunno, Gargiliane, solet.  (3.74.1,6).  

 

Desta forma, tendo ficado garantida a sua masculinidade através de um método 

feminino, o homem “convertera” precisamente a marca da sua austeridade - o seu rosto e a 

sua cabeça - num genital feminino, pronto para ser penetrado e submetido aos caprichos 

masculinos.  

Há, porém, quem rejeite por completo a depilação, garantindo a sua austera 

virilidade através da presença de pêlos nas pernas e no peito. Mas a estes também os 

denuncia a sua mens vulsa: 

nunc sunt crura pilis et sunt tibi pectora saetis 

    sed mens est, Pannyche, vulsa tibi (2.36.6)  

 

Sugerida a tendência efeminada através do jogo de significados entre os vocábulos 

mens e vulsa, Marcial desmontará depois este jogo linguístico, esclarecendo como é que a 

mente de Pânico consegue ser depilada, quando afirma que este gosta de ter in molli 

rigidam clune1165. E assim, embora exteriorize uma imagem física de austera virilidade, os 

seus gostos e os seus comportamentos são bastante efeminados.  

Para além da polidez visível no rosto ou na cabeça de alguns homens, também a 

própria vestimenta puída de Hédilo transparece alguma ambiguidade:  

Nil est tritius Hedyli lacernis: 

                                                        
1164 O receio da tesoura, enquanto arma cortante, pode ter subjacente um sentido sexual, atendendo a que a 
mentula é muitas vezes descrita, metaforicamente no seu papel activo, com termos que aludem a armas e a 
objectos cortantes.  
1165 cf. 9.47.6. 
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non ansae veterum Corinthiorum , 

nec crus compede lubricum decenni, 

nec ruptae recutita colla mulae, 

nec quae Flaminiam secant salebrae, 

nec qui litoribus nitent lapilli, 

nec Tusca ligo vinea politus,  

nec pallens toga mortui tribulis, 

nec pigri rota quassa mulionis, 

nec rasum cavea latus visontis, 

nec dens iam senior ferocis apri. 

res una est tamen - ipse non negabit - , 

culus tritior Hedyli lacernis.   (9.57) 

 

Construído sob uma extensa repetição anafórica da conjunção nec, a polidez das 

lacernas usadas por Hédilo1166 consegue superar um significativo número de burlescas 

situações, ridiculamente gastas e lisas. Porém, mais puído do que tudo, e do que a própria 

lacerna, consegue ser o liso e polido culus de Hédilo. E para que não restem dúvidas da 

veracidade das palavras do poeta ou de algum exagero que possa o leitor pensar haver 

neste quadro comparativo, Marcial, certeiramente e como já fizera em situações anteriores, 

afirma que tal situação não será negada nem pelo próprio Hélido.  

Sarcasticamente ridicularizada a polidez de Hédilo e inegavelmente confirmada por 

este, Marcial cria, através de um quadro comparativo de situações incongruentes e 

ridículas, um realismo que não chega a ser grosseiro, pelo grau de comicidade que as 

situações burlescas transportam, mas apenas ridiculamente humorístico. E é precisamente 

tomando como fundo este quadro burlesco e humorístico que Marcial alude à passividade 

sexual de Hédilo e à frequência com que provavelmente é pedicatus, visível no estado 

demasiadamente gasto do seu culus. No entanto, se a puidez deste alude às práticas a que 

se entrega, o estado em que a capa se encontra sugere o desgaste e a necessidade de 

substituição. O que pode ser tomado como reflexo das dificuldades económicas desta 

figura e, por conseguinte, justificar o facto de estar condicionado a tais  práticas sexuais. 

 
                                                        
1166 A lacerna é uma capa com capuz que se usava sobre a toga ou a túnica e que se fechava à frente com uma 
espécie de alfinete ou fivela. 
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4.1.3. Perfumados beijos...imundas práticas sexuais 

Se a polidez do culus se torna difícil de explicar, já que sempre se torna 

denunciadora da passividade do homem na pedicatio, há, no entanto, quem tente justificar 

a ausência de pêlos na mentula com o prazer alcançado pela esposa. Assim tornar mais 

débil a associação entre a ausência de pêlos e a passividade sexual. 

No entanto, indiferente à presença/ausência de pêlos está muitas vezes o olfacto de 

Marcial que consegue descobrir, no odor das bocas sujas destes homens, a quem o poeta 

recusa o poeta beijar, a sua real condição1167.   

É precisamente neste sentido que Marcial recusa beijar ou ser beijado por homens 

como Póstumo, cujo exacerbado cheiro a perfume não consegue enganar o poeta que não 

aceita beijá-lo nem sequer com metade do lábio1168. Pois, conforme refere noutra 

passagem, ainda que os beijos de Póstumo cheirem a mirra e ele liberte sempre um 

perfume exótico, a verdade é que ‘bem não cheira quem sempre bem cheira’: non bene olet 

qui bene semper olet.1169. Fruto de um jogo verbal onde a repetição dos mesmos termos 

resulta em sentidos contrários, nada disse Marcial, mas tudo insinou acerca das práticas a 

que se entrega a boca de Póstumo1170.  

Semelhante é também o jogo de palavras que Marcial usa para responder a 

Coraciano que se ri de quem, contrariamente a ele, não cheira a nada. Contudo, Marcial 

prefere não cheirar a nada do que cheirar bem, porque, segundo ele, só cheira bem quem 

                                                        
1167 Os únicos beijos que Marcial aceita de bom grado são apenas os que toma à força do seu puer 
Diadúmeno (cf. 5.46). É que, para além de o perfume exalado ser comparável ao natural odor que advém dos 
elementos da natureza (cf. 3.65), os seus beijos são suaves.  
1168 cf. 2.10. 
1169 cf. 2.12.4. 
1170 LAURENS (1989) 271 considera haver neste epigrama um processo intelectual estreitamente associado 
ao jogo verbal. Depois da perplexidade, o cheirar bem torna-se num factor decisivo para uma brusca 
conclusão feita dentro das regras da arte. E a confirmação da acusação do mau cheiro que exala Póstumo é, 
de alguma forma, enfatizada quando Marcial pergunta às Musas se a insistência de Póstumo em querer beijar 
o poeta será uma brincadeira delas (cf. 2.22).  
 Efectivamente, tendo motivos para desconfiar dos beijos de Póstumo, Marcial apenas aceita o 
cumprimento se este for dado com a mão (cf. 12.21). Mas não se pense que Marcial é o único a recusar os 
beijos, pois muitas são as pessoas que igualmente se negam a receber duvidosos beijos. E a prova disto 
mesmo poderá ser o estalo que Cecílio dera na cara a Póstumo durante um jantar (cf. 2.72). Sem apontar a 
razão para a atitude de Cecílio, Marcial limita-se a dizer que, apesar de Póstumo o negar, muitas são as 
testemunhas que o viram.  
 Sem precisar, efectivamente, de explicar as razões que motivam a recusa dos beijos de Póstumo e 
nem sequer de identificar a personagem em causa, para que não se convertam as suas ofensas em vingança, 
tudo parece indicar que as práticas de Póstumo não eram estranhas a ninguém. 
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tem um mau cheiro para esconder: malo quam bene olere nil olere1171. E efectivamente, 

Coraciano anda sempre muito mais do que simplesmente perfumado: 

Quod semper casiaque cinnamoque 

et nido niger alitis superbae 

fragras plumbea Nicerotiana, (6.55.1-3) 

 

Pois está mesmo enegrecido de canela e cinamomo e cheira aos próprios vasos de 

chumbo de Níceros. O excessivo cheiro a perfume e a ambiguidade contida no remate do 

epigrama poderá, em nosso entender, ficar mais bem esclarecido se fizermos uma leitura 

conjunta deste epigrama com o seguinte, onde se faz referência a um efeminado, 

Caridemo, que tenta esconder as suas práticas sexuais por detrás dos eriçados pêlos. E que, 

a avaliar pelo conselho dado por Marcial, não terá a ver com a pedicatio: 

    teque pilare tuas testificare natis. 

‘quae ratio est?’ inquis. scis multos dicere multa: 

     fac pedicari te, Charideme, putent. (6.56.4-6) 

  

O que significa que ficam a sobrar outras práticas: a de fututor, o que não será o 

caso, ou as de fellator e de cunnilingus, ou seja, práticas que implicam o uso da boca e, que 

poderão deixar algum odor. E se assim for, significa que Coracino poderá estar a tentar 

esconder, com o perfume, cheiros nauseabundos resultantes das práticas imundas a que se 

entregara1172.  

Mergulhar em perfume pode ser efectivamente uma forma de esconder o 

desagradável cheiro resultante de determinadas práticas sexuais. No entanto, também há 

quem tente justificar o seu próprio mau cheiro com o mau cheiro que sai da boca de 

advogados ou poetas: 

Os mala causidicis et dicis olere poetis. 

    sed fellatori, Zoile, peius olet (11.30) 

 

                                                        
1171 cf. 6.55.5. 
1172 Mas não são apenas os homens que recorrem ao perfume para esconder práticas menos pudicas, pois 
também Gélia tem uma postura semelhante, já que a sua passagem é semelhante à de um vidro entornado que 
derrama canela por toda a parte (cf. 3.55.1-2). E se Gélia pensa ter razões para se comprazer do seu cheiro, 
desengana-a o poeta que considera que, com estas peregrinis nugis, até o cão dele poderia cheirar bem. 
Sugerido fica assim o mau cheiro de Gélia que se esconde por detrás do perfume. 
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Para além de a afirmação de Marcial conseguir explicitar aquilo que apenas fora insinuado 

a respeito de Póstumo, a verdade é que, tomando como exemplo outros epigramas, 

supostamente dirigidos a este mesmo Zoilo, a acusação de mau cheiro acaba por se lançar 

contra o seu próprio interlocutor, ou seja, contra Zoilo.  

Outros, como Fabulo, também tentam desviar atenção de si próprios, referindo-se 

ao cheiro que sai da boca dos pedicatores. E ainda que Marcial concorde com a afirmação 

feita, a pergunta formulada a Fabulo, no final do epigrama, acaba por poder ser tomada 

como uma aguilhoada critica às práticas sexuais deste próprio: 

quid tu credis olere cunnilingis?   (12.85.3) 

 

Pois afinal o silêncio de Fabulo à pergunta formulada poderá ser entendido como uma 

consentida confirmação do mau cheiro que sai da sua própria boca, enquanto cunnilingus. 

Se o excessivo cheiro a perfume denuncia desde logo uma preocupação com o culto 

da beleza muito semelhante à das mulheres que, privadas da participação na vida pública, 

têm tempo para estas futilidades1173, a verdade é que também se torna num forte indício das 

práticas sexuais impuras a que se entrega o homem. E desta forma, torna-se compreensível 

que Marcial evite os beijos de Póstumo, assim como também os repelentes beijos dados 

por Lino1174 e os de algumas mulheres, como Filene que poderão conspurcar-lhe a boca e 

causar nos seus labra sana qualquer enfermidade1175. E a estes ainda se poderia acrescentar 

um sem número de beijoqueiros existentes em Roma e que a toda a hora estão prontos para 

beijar1176. 

  

 

4.1.4. Rumores e boatos convertidos em verdades 

 Se o o efeminado pensa poder justificar o injustificável ou contrariar boatos, através 

de exacerbados exibicionismos ou de desajustadas adaptações1177, está enganado, pois são 

precisamente as suas próprias desculpas (ou um outro qualquer pormenor físico) que 
                                                        
1173 Como será abordado no capítulo seguinte, referente às mulheres, os perfumes exóticos são bastante 
apreciados pelo sexo feminino que ansiosamente aguarda a chegada dos comerciantes para poder comprar, ou 
pedir de presentes, jóias e perfumes. Desta forma, o cheiro a perfumes exóticos só por si é já um indicador da 
feminilidade do homem que se entrega a futilidades e a luxos.  
1174 cf. 7.95. Neste epigrama Marcial rejeita os inúmeros beijos dados por Lino em pleno Inverno, estação 
nada propícia a beijos, considerando ser preferível cem cunnilingi e um sacerdote de Cíbele castrado. 
1175 cf. 10.22.  
1176 cf. 12.59.  
1177 cf. 2.83.  
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negam a sua condição de virilidade e descobrem uma verdade bem pior do que aquela que, 

no início, se desejou esconder. E isto mesmo se passa com Hamilo que pedicat miúdos de 

porta aberta para que não corra a fama de serem estes a pedicare o seu senhor. Porém, o 

comentário de Marcial a este exibicionismo sugere não só que Hamilo é pedicatus como 

ainda se sujeita a lingere cunnum:  

non pedicari se qui testatur, Hamille,  

    illud saepe facit quod sine teste facit. (7.62.5-6).  

 

Sugerindo o sintagma sine teste a ausência de testemunhas, mas também de 

testículos, já que a palavra tem um duplo sentido, o comentário de Marcial poderá sugerir 

que este homem se entrega a uma prática de onde estão ausentes os genitais masculinos. 

Pois, como só na prática do cunnilingus é que conseguem estar de todo ausentes estes 

genitais, o que Hamilo fará sem testis será mesmo lingere cunnum.  

Outros, porém, insistem na privacidade quando visitam o bordel, quer paguem 

favores a meninos ou a meninas, como é o caso de Cântaro. No entanto, Marcial desconfia 

de tanto pudor e recato: 

nemo est tam teneri tam sollicitique pudoris 

    qui vel pedicat, Canthare, vel futui. (11.45.7-8) 

 

Pois, de facto, quem pedicat ou futui não terá de ter receio, até porque estas duas 

práticas são precisamente aquelas que melhor caracterizam a virilidade de um homem1178. 

O que significa que o seu excesso de pudor só poderá querer traduzir outras práticas como 

seja a fellatio ou o lingere cunnum.  

Há ainda os que, em virtude da amizade sincera que afirmam ter por Marcial, 

confessam a sua passividade sexual. Porém, mesmo entre estes se descobre uma 

passividade diferente e mais vergonhosa do que aquela que é assumida. Assim acontece, 

por exemplo, com Calístrato que, apesar de confessar ter sido percisum ‘varado de um lado 

ao outro’, não convence o poeta que considera não ser assim tão simples alguém confessar 

a sua passividade. Até porque, conforme remata Marcial, quando alguém faz uma 

confissão destas, muito mais há-de calar:  

non es tam simplex quam vis, Callistrate, credi.  

                                                        
1178 cf. WILLIAMS, C.  (1999) 163-172. 
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    nam quisquis narrat talia, plura tacet.     (12.35.3-4) 

 

A avaliar pelo simples facto de as práticas da fellatio e do lingere cunnum serem as 

duas únicas que restam neste possível acto de confissão do efeminado Calístrato, a 

sententia final de Marcial acaba por sugerir que esta figura estará bem longe de ser um 

simples cinaedus, como quis parecer. E assim a franqueza de Calístrato, convertendo-se 

numa excelente prova de hipocrisia, descobre precisamente aquilo que quis encobrir.   

Nesta perspectiva, passar por cinaedus consegue ser a condição ideal para quem se 

entrega a práticas mais humilhantes e vergonhosas até mesmo para um cinaedus. E esta 

será a razão por que Marcial, maliciosamente, aconselha alguns homens a enganarem os 

boatos, provando a sua condição de cinaedus, de forma que fiquem apenas associados à 

pedicatio, mesmo que seja como pedicatus1179. Pois se assim não for, ficarão estes homens 

associados a práticas que, além poderem causar algumas enfermidades, atestam 

inteiramente a sua impotência. 

Também há os que se aproveitam de algumas circunstâncias para tentar fazer passar 

despercebidos os seus gostos sexuais, ainda que essas (in)adaptações se tornem 

precisamente num factor denunciador. Por exemplo, Bassa usa vestimentas com uma cor 

própria dos efeminados enquanto os lugares no teatro estavam trocados, mas agora que a 

ordem se restabelecera tingira as suas vestimentas. Porém, a mudança acaba por ser apenas 

a confirmação do dolo que se pretende fazer passar1180. E o mesmo se passa com Díndimo 

que, apesar de ser mais efeminado do que um eunuco frouxo e mais mole do que o jovem 

Átis - amante de Cíbele, que desperta o desejo dos sacerdotes Galos -, toma parte nos 

divertimentos públicos como um verdadeiro cavaleiro. No entanto, o facto de não se poder 

sentar nos bancos destinados aos homens casados sugere a sua condição de efeminado1181. 

Mas se há homens que tendem a esconder as suas tendências efeminadas ou 

práticas sexuais impudicas, há socialmente um tipo de homem, o chamado Gallus, que, 
                                                        
1179 cf. 6.56.5-6: scis multos dicere multa: / fac pedicari te, Charideme, putent.  

Podendo reconhecer-se em Marcial uma continuidade nos caracteres das personagens, conforme 
atesta WILLIAMS, C. (1999) 249, nª240, o pedido de Marcial para que Caridemo lave os genitais antes da 
cabeça (cf. 6.81.4: et caput ecce lavas: inguina malo laves) pode justificar as suspeitas levantadas e a 
necessidade de evitar boatos mais vergonhosos. Já que só a fellatio e o lingere cunnum implicam a sujidade 
da boca. Além disso, se Caridemo for a mesma figura que surge num epigrama publicado aproximadamente 
sete anos mais tarde, em que um homem com o mesmo nome diz que a pobreza o obriga a procurar uma 
viúva rica (cf. 11.87), então podemos admitir que, no epigrama 6.56, Caridemo se entregaria apenas à prática 
da fellatio, já que ainda não estava dominado pela pobreza. 
1180 cf. 5.23. 
1181 cf. 5.41. O exemplo de Díndimo já fora referido anteriormente.  
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integrado em cerimónias religiosas como sacerdote dos cultos de Cíbele, se castra 

ritualmente, pelo que constitui a última figura dentro da hierarquia da masculinidade. E é 

precisamente tomando como referência este tipo de homens que Marcial explica a Glipto 

que não precisava de ter cortado o seu membro, uma vez que já era Gallus1182.  

Ainda que a castração pudesse ser tomada como reprovável1183, a verdade é que se 

tratava de um ritual religioso e, por isso, não daria grandes motivos a Marcial para 

ridicularizar esta evidente falta de virilidade. Por isso, aquilo que se torna digno de crítica é 

o facto de estes homens quererem continuar a manter a sua masculinidade pelo recurso à 

boca. Assim se passa, por exemplo, com Bético, um sacerdote castrado de Cíbele, a quem 

parece agradar o cunnus da mulher. E diante destes gostos sexuais Marcial só pode tecer o 

irónico comentário: sacra tamen Cybeles decipis: ore vir es1184.  

Se as figuras que tentaram evitar a fama de cinaedus revelaram ser pouco, ou nada, 

viris, inteiramente privados de masculinidade estão os homens que manifestam agrado pela 

prática do lingere cunnum. Sejam eles os sacerdotes de Cíbele, os castrados1185, os 

impotentes ou todos os que desejam usufruir em pleno da sua liberdade. E isto porque estes 

homens, algumas vezes confundidos com adúlteras condenadas ao uso da toga1186, ainda 

que tenham por companhia outros eunucos1187 ou até mesmo trinta pueri e outras tantas 

puellae1188, nunca conseguirão elevar o seu membro. Assim acontece com Sótades que não 

o endireita e por isso lingit1189 ou também com Lino que deve ter preparada a língua, agora 

que o membro, outrora bastante apreciado pelas mulheres, já não se endireita1190. E se 

alguns, como Mévio, ainda têm a esperança de recuperar a potência, roubada pela força da 

idade, recorrendo ao trabalho dos dedos ou insistindo na sedução junto do cunnus ou do 

culus, bem enganados estão sobre os resultados obtidos. Pois só a boca do outro conseguirá 

fazer reviver a sua mentula: 

quid miseros frusta cunnos culosque lacessis? 

                                                        
1182 cf. 2.45.2. 
1183 WILLIAMS, C. (1999) 129 considera que a castração constitui a directa infracção contra a identidade 
masculina de um homem.   
1184 cf. 3.81.6.  
1185 Antes de Domiciano instituir leis proibitivas para a castração de jovens, não era difícil encontrar pelas 
ruas de Roma eunucos. 
1186 cf. 10.52.  
1187 cf. 10.91. 
1188 cf. 12.96. 
1189 cf. 6.26.3: arrigere desit posse Sotades: lingit.  
1190 cf. 11.25: Illa salax nimium nec paucis nota puellis / stare Lino desit mentula. lingua, cave. 
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    summa petas: illic mentula vivit anus.         (11.46.5-6)1191   

 

De facto, Marcial conseguiu esboçar um quadro bastante completo de todas as 

características que identificam o efeminado e que o fazem contrastar com o retrato do real 

vir Romanus. E será precisamente o quadro comparativo entre Carmenião e o próprio 

Marcial que, na nossa opinião, melhor consegue sintetizar aquilo que caracteriza o 

efeminado do seu tempo: 

Deambulando irradiante, com o cabelo ondulado e depilado, com uma boca 

preciosa e uma expressão débil, Carmenião afasta-se de Marcial que se apresenta com 

cabelos desgrenhados e com pernas peludas. E se eventualmente o aspecto de Marcial 

possa levantar algumas dúvidas, já que noutros epigramas os efeminados se esconderam 

sob a capa da aparência grosseira e desleixada, Marcial completa este quadro recorrendo à 

comparação com determinados animais e à ambiguidade dos termos frater e soror, 

conforme fez noutros epigramas: 

tam dispar aquilae columba non est. 

nec dorcas rigido fugax leoni. 

quare desine me vocare fratrem, 

ne te, Charmenion, vocem sororem. (10.65.12-15) 

 

Se ao efeminado se pode comparar a pomba e a assustada gazela, a Marcial 

comparar-se-á a águia e o leão, ou seja, dois animais conhecidos pela sua astúcia predadora 

e, por conseguinte, adequados ao conceito de virilidade na ideologia romana. Além disso, o 

aviso final para que Carmenião não o trate por frater, para que Marcial não tenha de o 

chamar de lhe soror, sugere que o poeta não deseja sequer usufruir do direito da pedicatio. 

E não será certamente porque Carmenião é um homem adulto, o que significaria o 

desrespeito pela legislação romana, mas apenas porque o poeta não deseja ser confundido 

com nenhum dos cinaedis apresentados ao longo da sua obra.  

A registar fica no entanto o facto de reiteradas vezes o efeminado ter conseguido 

manifestar um comportamento bastante diferente da delicadeza e inocência dos animais 

com que Marcial o comparou neste momento. Pois afinal, ainda que tivesse sido sempre 

                                                        
1191 Tendo já Marcial confessado a Taís que nada é suficientemente velho para que seja “mamado” (cf. 
4.50.2), o facto de a única solução encontrada para a impotência da mentula envelhecida de Mévio ser a 
sujeição à irrumatio só consegue ridicularizar ainda mais este homem. 
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descoberto pelo olhar atento de Marcial, o efeminado manifestou destreza na forma como 

tentou contornar as situações que poderiam atestar a sua condição pouco ou nada viril, e 

procurou sempre as melhores desculpas e justificações para aquilo que era evidente1192. No 

entanto, esta sua postura, mais do que simples esperteza, deve ser entendida como uma 

manifestação de consciência do descrédito e vergonha que a sua postura representa na 

sociedade romana. O que de facto se tornou favorável aos jogos humorísticos de Marcial e, 

sobretudo, à comprovação das insinuações feitas, já que estas acabavam por ser atestadas 

pela vítima que, muitas vezes, não as podia negar. Outras vezes, a simples evidência das 

aparências físicas ter-se-á tornado suficiente para confirmar aquilo que estava à vista de 

todos e que, por isso, não conseguia ser negado.  

 

 

4.2. Juvenal: descarada exposição  

Conforme já referimos, ainda que os pormenores físicos não interessem a Juvenal, 

as suas vítimas têm um rosto e um corpo, cujos contornos se tornam gradativamente mais 

delineados conforme a tolerância e a aceitação que os imorais comportamentos masculinos 

vão tendo na sociedade romana. O que significa que a paulatina pormenorização ou nitidez 

de alguns traços e características físicas dos efeminados não valem apenas pelo retrato que 

fazem destes homens, mas pela descarada exposição que vão evidenciando e, por 

conseguinte, pelas nefastas consequências que provocam na própria estrutura central de 

Roma.  

O seu agrado por uma posição passiva na pedicatio, evidenciada na polidez do seu 

podex e nas tumidae mariscae diagnosticadas pelo médico, atesta desde logo a perfídia 

daquele que exibe hispida membra e um atrox animus que, na verdade, não possui. E se 

pensam conseguir autenticar a sua austeridade com o seu silêncio1193 ou até com o cabelo 

curto, logo a morbositas que se espelha no seu rosto e no seu andar e o movimento das 

suas nádegas descobrem uma fisionomia diferente daquela que quiseram evidenciar. Além 

disso, as marcas da efeminação que anteriormente apenas tinham sido detectadas em 

contexto de diagnóstico médico agora tornam-se visíveis aos olhos de todos, ou pelo 

                                                        
1192 Construído o epigrama 12.75 segundo um processo decrescente, a apresentação das desculpas é feita 
partindo daquilo que melhor disfarça a sua condição de mulher para ridiculamente se atingir a confissão da 
autêntica condição feminina.  
1193 Rarus sermo e supercilium brevior são características do estóico e pretendem ser a marca visível do seu 
austero estilo de vida.  
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menos de todos os que tomarem por desajustada a flexibilidade do seu corpo com a rigidez 

das suas palavras. E ainda que estes traços efeminados se continuem a descobrir apenas por 

detrás de uma aparência e um discurso austero não deixam, porém, de provocar os seus 

primeiros efeitos naquele que os evidencia: a falta de respeito1194, mesmo que essa pessoa 

seja simplesmente alguém como o infamis Varillus1195. Pois afinal, como sentencia 

Juvenal: 

Loripedem rectus derideat, Aethiopem Albus (S. 2.23)1196  

 

E daqui para a frente os traços dos efeminados tornam-se paulatinamente mais 

evidentes, já que agora é possível sentir o seu próprio odor, conforme sugerem as palavras 

de Larónia: 

                       sed tamen unde 

 haec emis, hirsuto spirant opobalsama colo 

 quae tibi? ne pudeat dominum monstrare tabernae. (S. 2.40-42) 

 

 A inclusão da expressão spirant opobalsama entre o adjectivo hirsuto e o nome 

colo a sugerir o envolvimento da fragrância sensual a bálsamo pelo corpo másculo e a 

ironia contida na curiosidade de Larónia em querer saber o local da venda de tal perfume 

torna a imagem deste falso moralista cada vez mais ridícula. Além disso, a imediata 

referência à necessidade de se citar a Lex Scantinia, precisamente uma lei que abarca tudo 

o que pode ser considerado strupum, incluindo o adultério, acaba por sugerir a existência 

de uma perversidade bastante mais abrangente do que a sua.  

Porém, a lei parece estar adormecida diante destes molles que se cobrem, e assim se 

defendem, com uma robusta e máscula vestimenta, como é o “escudo militar” da 

autoridade e do poder:  

                         …  sed illos 

defendit numerus iunctaeque umbone phalanges (S. 2.45-46).  

 
                                                        
1194 Conforme sugere a questão lançada a Sexto: «Ego te ceventem, Sexte, verebor?» (cf. S. 2.21)  
1195 Não se tratando de ninguém conhecido, Varilius será certamente um nome genérico que representa todos 
os homossexuais desconhecidos que partilham dos mesmos comportamentos de Sexto e que, por isso, não se 
consideram piores do que ele (cf. S. 2.22: infamis Varillus ait, ‘quo deterior te?’) 
1196 A afirmação, pondo em contraste o rectus com o loripes, ou seja, o ‘alinhado’ com aquele que 
‘cambaleia’ e o Aethiopes com o albus, o preto com o branco, sugere o direito que todo aquele que é, ou se 
considera diferente, tem de rir-se do outro. 
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Cobertos com os escudos protectores, estes homens converteram o espírito bélico 

dos Romanos em meras “carcaças decorativas” ou “vestimentas efeminadas” e colocaram-

nas ao serviço do seu fingimento hipócrita, com a concordância de todos os efeminados, já 

que, conforme denuncia Larónia: magna inter molles concordia1197. E desta forma, fruto da 

física efeminação e brandura mental destes soldados, Larónia, mulher de baixa condição 

social e moral, assume-se como a única oponente nesta batalha1198.  

Revelando cada vez mais similitudes com as mulheres, os efeminados não se 

limitam apenas a conhecer as lojas de perfumes melhor do que o sexo feminino, como 

ironicamente sugere Larónia, mas usurpam as suas próprias actividades e superam mesmo 

os exemplos da mitologia, seja Penélope e Aracne ou a escrava concubina de baixo 

estatuto social: 

vos lanam trahitis calathisque peracta refertis  

vellera, vos tenui praegnantem stamine fusum 

Penelope melius, levius torquetis Arachne     (S. 2.54-56) 

 

Sem se limitarem às semelhanças físicas com as mulheres, agoram trocam de 

papéis com elas. E ainda que, na sátira 6, as mulheres revelem entregar-se pouco, ou quase 

nada, às actividades que a tradição romana lhes atribuíra, a verdade é que as acusações de 

Larónia e a alusão que faz à troca de papéis, regidas por um contexto e por um propósito 

diferente1199, acabam por estar justificadas pelo odor feminino que estes homens exalam e 

pelo falso espírito bélico que usam como defesa. Além disso, se a viciosa vida de Larónia 

poderá também assombrar a autenticidade das suas denúncias, a forma como Crético se 

exibe em público acaba por as validar.  

Podendo Crético representar um degenerativo descendente do militar Quintus 

Caecilius Metelus Creticus ou tão-só um nobre degenerado1200, a verdade é que, ocupando 

um lugar de honra entre os prosecutores1201, discursando publicamente contra as mulheres 

                                                        
1197 cf. S. 2.47.  
1198 A fuga dos perturbados estóicos (fugerunt trepidi...Stoicidae) diante das palavras de Larónia, 
consideradas vera canentem, e por isso próprias de uma profetisa, conferem ao discurso desta mulher o 
respeito e o crédito que a sua viciosa vida, no início do episódio, lhe parecia negar. E diante desta validação 
que as palavras de Larónia conseguem ter, NAPPA (1998) 100-101 considera que a situação criticada se 
torna ainda mais degradante.  
1199 cf. edição de BRAUND (1996) 134.   
1200 cf. edição de BRAUND (1996) 140. 
1201 COURTNEY (1980) 121 considera que, a avaliar pelos versos 65-78, Crético será um homem de 
nascimento patrício. 
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adúlteras e falando de leis e de direito, veste uma toga transparente (multicia)1202 com a 

simples desculpa do calor num mês de Verão.   

 Para além de a referência à toga constituir um primeiro sinal das orgias que se 

seguirão1203, a vestimenta de Crético torna-se vergonhosa, na medida em que nem sequer 

consegue assemelhar-se à toga identificativa das prostitutas e das mulheres adúlteras. Com 

certeza porque a finura da de Crético denotará maior impudor, mas também porque ele a 

veste por vontade própria, contrariamente às mulheres adúlteras que são obrigadas a 

deixarem de usar a stola, própria da matrona respeitável, e a vestirem a denunciadora 

toga1204.   

E se a “adúltera roupa” deste homem já não é ridiculamente contrastante com a 

punição que evoca precisamente para as mulheres adúlteras, mais destoante ainda consegue 

ser a sua vestimenta diante do povo que, vindo das batalhas e dos trabalhos agrícolas para 

o escutar, vêem nele o único representante da real bravura bélica e da suposta rústica 

resistência romana1205, sendo exactamente neste contexto que a sarcástica representação da 

vestimenta de Crético atinge o seu ponto culminante, com a exclamação: en habitum quo te 

leges ac iura ferentem… audiret…1206. 

A sarcástica interjeição en habitum realça o facto de esta vestimenta estar a ser 

usada em público e, pior ainda, ser aceite por todos os que a fitam1207. E face a esta 

realidade incongruente e burlesca, onde Crético argumenta com a desculpa hipócrita do 

calor, e o povo parece ver vestido quem despido está, torna-se compreensível que Juvenal 

considere ser menos vergonhoso Crético discursar nu do que com tais roupas, dada que tal 

                                                        
1202 cf. S. 2. 65-67. A finura que o termo multicia denota sugere precisamente a transparência da toga.  
1203 cf. comentário de COURTNEY (1980) 121 e 132. 
1204 Significando a palavra toga, num sentido primário, ‘telhado’, ‘cobertura’, mas também traje próprio da 
prostituta, esta passara por sinédoque a significar o próprio bordel em si e a prostituta. Além disso, o facto de 
a mulher adúltera ter de abandonar a stola, e vestir a toga, faz com que passasse a haver uma nítida 
identificação entre a prostituta e mulher adúltera. (cf. GARDNER (1986) 252). 

 McGINN (1998) 164 considera que, se as mulheres tivessem liberdade de escolha, tal como 
Crético, nunca escolheriam uma toga como a deste homem. E por esta razão o autor conclui que Fabula e 
Carifinia são mais homens do que propriamente Crético, verificando-se esta realidade quer do ponto de vista 
sexual (já que estes nomes pertencem a prostitutas heterossexuais), quer no sentido da vontade pessoal.  
1205 E será com certeza motivado pela coragem e disciplina que se vive na periferia de Roma, ou seja, do 
centro da nobilitas, que Juvenal, logo no início da sátira 2, terá manifestado vontade em se afastar de Roma: 
Ultra Sauromatas fugere hinc libet et glacialem / Oceanum (vv. 1-2) (cf. KONSTAN (1993) 13). 
1206 cf. S. 2.72,74.  
1207 Sendo a aceitação da figura efeminada de Crético anunciada no início da apresentação deste homem, 
quando se afirma: ...et hanc vestem populo mirante perores...(cf. S. 2. 67), partilhamos da leitura feita pelo 
estudoso NAPPA (1998) 101, quando afirma que Crético não é o único hipócrita aqui presente, mas também 
a própria população que consente a postura do censor e escuta as suas palavras com atenção.  
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loucura não seria tão ignóbil: Nudus agas: minus est insania turpis1208. Pois, de facto, o 

que poderia ser mais vergonhoso do que a consentida exposição da hipócrita moralidade? 

Provavelmente nada, diria o leitor de imediato. No entanto, por detrás desta alternativa, 

aparentemente menos vergonhosa, descobre-se ainda uma fina ironia sobre a possibilidade 

que Crético teria de conseguir, com a sua nudez, exibir aquilo que de facto constitui uma 

marca de virilidade na concepção romana: o falo. Mas na verdade, se as suas roupas são 

transparentes, nu já ele estava. E desta forma, afirmar que menos ignóbil seria Crético 

apresentar-se nu pode ser entendido como uma simples graça do satírico que adquire uma 

dimensão mais aferroada quando Juvenal, sarcasticamente, pronuncia: 

quid non proclames, in corpore iudicis ista 

si videas? quaero an deceant multicia testem. (S. 2.75-76) 

 

Interpelando Juvenal directamente o leitor sobre a figura de um juiz vestido com 

uma toga semelhante à de Crético, pergunta-se a si próprio se será conveniente a fina toga 

(multicia) ao testis, ou seja, àquele que simultaneamente poderá ser entendido como 

‘testemunha’, mas também como vir, se tomarmos o termo testis na acepção de ‘testículo’, 

e, por conseguinte, símbolo de virilidade. O confronto entre o juiz e a testemunha, além de 

pretender alcançar a cumplicidade do leitor na crítica feita aos efeminados, sugere o 

aviltamento que a efeminação masculina provoca no próprio sistema judicial romano. Pois 

enquanto a veste do juiz seria inevitavelmente (quid non proclames...si...) alvo de protestos 

e gritos exaltados (proclamare), porque considerada desajustada à sua actividade pública, a 

da testemunha seria, provavelmente, apenas criticada, porque inconveniente e 

desapropriada à sua condição de homem viril.  

No entanto, no caso concreto de Crético, mais do que a ridícula inconveniência do 

uso de uma toga transparente em público, até porque esta lhe é conveniente à sua condição 

de efeminado, o que de facto sobressai como verdadeiramente ridículo é aquilo que a sua 

toga transparente deixa ver. E assim se compreende que sarcasticamente Juvenal se dirija a 

Crético desta forma: 

acer et indomitus libertatisque magister, 

Cretice, perluces.     (S. 2.77-78) 

 

                                                        
1208 cf. S. 2.71.  
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Tornando-se o próprio Crético tão transparente quanto a fina toga que veste, o 

termo perluces traduz, simultaneamente, a transparência da sua vestimenta, mas também a 

transparente exposição da sua conduta efeminada. E desta forma, será a própria 

transparência deste homem que consegue desfazer ou desvendar por completo a hipocrisia 

que a sua condição de homem acer, indomitus e libertatis magister comporta, mas 

também, a falsidade que os filósofos e moralistas anteriormente referidos ardilosamente 

escondiam por detrás de um aspecto austero e barbudo, dos braços robustos e peludos, de 

vigorosos discursos ou mais eficazmente por detrás das temíveis e impiedosas leis 

restabelecidas. 

Assim sendo, construída esta sátira segundo um processo gradativo onde hipócrita e 

falsa moral se tornam cada vez mais visíveis, a transparente toga de Crético consegue ser a 

completa dissimulação da hipocrisia de todos os falsos filósofos e censores referidos 

anteriormente, assim como também o culminar do rebaixamento do próprio sistema legal e 

judicial. Além disso, a indiferença que os ouvintes de Crético manifestam em relação à 

transparente vestimenta deste homem marca o ponto de passagem para a corrente 

imoralidade que, alastrando como um doença infecciosa, deixa de se esconder para passar 

a fazer parte da vida pública. E assim se compreende que Juvenal tome como elo entre a 

hipocrisia de uns e o descaramento de muitos, o exemplo específico da peste infecciosa, ou 

da praga, que assola os animais do campo e a viticultura, conforme já foi explorado 

anteriormente1209.   

Estrategicamente colocada no centro da sátira 2, a comparação com a praga suporta 

um duplo sentido: por um lado, a praga dos que, sob a capa da austeridade, violam os 

princípios da masculinidade e, por outro, o elevado número de homens efeminados 

existente1210. No entanto, maior maior é a praga que alastra, porque consentida e exposta 

pelos supostos representantes dos valores romanos, que agora já não se escondem por 

detrás de traços hipócritas de masculinidade e moralidade, mas exibem sem pudor a sua 

fisionomia feminina. E sem que Crético tenha precisado de participar no episódio que se 

seguiu à sua apresentação, será a participação dos homens no culto à Bona Dea 

(precisamente naquele que era destinado apenas às mulheres) que definitivamente validará 

                                                        
1209 cf. S. 2.78-81: passagem já citada anteriormente.  
1210 A ideia da praga associada ao elevado número de efeminados que deixam transparecer uma indecente 
austeridade (cf. S. 2.9: quis enim non vicus abundat / tristibus obscaenis), torna também mais compreensível 
a razão pela qual, no início desta sátira, o satírico terá aconselhado o leitor a desconfiar do rosto dos homens. 
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a efeminação de todos os homens descritos anteriormente e exibirá um dos pontos 

máximos da perversa libertinagem masculina:  

       Foedius hoc aliquid quandoque audebis amictu; 

 nemo repente fuit turpissimus.                  (S. 2.82-83) 

 

A expressão nemo repente fuit turpissimus, manifestando claramente o juízo 

sentencioso e moralista do poeta, deixa bem clara a posição deste face à realidade que irá 

descrever, assim como pretende, desde logo, desencadear no leitor a indignação e a 

identificação com a sua opinião, face aos descarados e impudicos travestis que se 

seguem1211.  

Em casa de um se reúnem os homens, tal como acontecia no culto à Bona Dea 

celebrado pelas mulheres. Porém, agora são estas que são impedidas de entrarem no culto 

(non intrat femina limen). Além disso, tal como as mulheres, estes homens também se 

entregam ao culto da beleza: pintam os olhos, adornam a cabeça com largas fitas e o colo 

com colares, e fazem uso dos mesmos cosméticos para se porem mais bonitos. Contudo, se 

repelente era o resultado obtido por muitas mulheres, ridícula e grotescamente desfigurado 

ficará o rosto destes homens. Cobrem ainda a sua cabeleira com uma rendilha de ouro, e 

vestem luxuosos vestidos, exclusivos das mulheres, cujo transparente tecido e cor 

denunciam a sua aproximação de uma qualquer prostituta ou mulher adúltera, mas também 

com os efeminados: ...caerulea indutus scutulata aut galbina rasa1212.  

Ainda não satisfeitos com todas as parecenças físicas que têm com as mulheres, 

primam por garantir o perverso desrespeito religioso que era comum nestes cultos, onde, 

apesar de ser proibida a presença do vinho, as mulheres não deixavam de o beber. 

Contudo, bastante mais degradante se torna esta perversidade quando protagonizada por 

homens. Pois, acreditando-se que a presença do vinho nestes cultos simbolizaria a presença 

do sexo masculino, o facto de os homens beberem vinho por uns vasos de forma obscena, 

vitreo bibit ille Priapo1213, acaba por sugerir a sua entrega à fellatio. E para que nada seja 

diferente do culto original, tal como as mulheres tomam Juno como sua deusa protectora, 

                                                        
1211 cf. S. 2.83-114. 
1212 cf. S. 2.97. Marcial usa a expressão galbinos mores em oposição a fuscos colores, para denunciar a 
efeminação de um certo falso moralista (cf.1.96.8-9). 
1213 cf. S. 2.95.  
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também será por Juno que os escravos proferem as juras: … per Iunonem domini iurante 

ministro1214.  

Os homens, tal como as mulheres, também não renunciam aos luxos e às riquezas 

que o cosmopolitismo romano fizera entrar em Roma, por isso, ainda que o poder político 

tivesse instituído a Lex Oppia como forma de restringir o uso de luxuosos adornos por 

parte da mulher1215, a verdade é que os efeminados não se poderiam sentir verdadeiramente 

“mulheres” se se abstraíssem do luxo ou abdicassem de um espelho como o que o pathicus 

general Otão usava em plena batalha1216: 

ille tenet speculum, pathici gestamen Othonis, 

Actoris Aurunci spolium, quo se ille videbat  

cum iam tolli vexilla iuberet.            (S. 2.99-111) 

 

Assente na paródia da descrição do escudo de Alba feita por Virgílio1217, onde a 

grandeza bélica dos termos gestamen e spolium contrasta com a vulgaridade do objecto 

usado pelo efeminado, speculum, e onde sarcasticamente o espólio é de um actor 

aurunco1218, o espelho reflecte a imagem de um pathicus que cuida da sua pele da mesma 

forma que liquida o inimigo, ou seja, com a mesma determinação de alcançar os seus 

objectivos: 

nimirum summi ducis est occidere Galbam 

et curare cutem, summi constantia civis 

Bebriacis campis spolium adfectare Palati  

et pressum in faciem digitis extendere panem 

quod nec in Assyrio pharetrata Sameramis orbe 

maesta nec Actiaca fecit Cleopatra Carina  (S. 2.104-109) 

 

                                                        
1214 cf. S. 2.98.  
1215 GUILLÉN (1981) I.162. 
1216 Sobre a imoralidade contida na figura do efeminado general Marcus Salvius Otho, imperador no ano de 
69 d.C., depois de ter matado Galba, veja-se, por exemplo, EDWARDS (1993) 69-70. 
 Também Marcial faz referência a esta figura e o descreve como mollis (cf. 6.32.2). 
1217 cf. Virg. A. 3.286. 
1218 Recorde-se que, de acordo com o que explicitámos anteriormente, a exposição pública nos divertimentos 
em troca de dinheiro ou apenas pelo prazer de agradar era considerado um acto de pouca virilidade, uma vez 
que implicava a falta de domínio do vir. O que significa que o facto de o espólio vir de um actor já constitui 
por si só uma referência e uma crítica à efeminação de Otão.  
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A ironia contida no advérbio nimirum (‘seguramente’, ‘sem dúvida’), a assegurar o 

reconhecimento do general (summi ducis est) e a sua perseverança (summa constantia) na 

aspiração aos despojos a contrastar com a imagem dos dedos a estender uma massa de pão 

na face reduz a imagem do chefe militar ao ridículo. E mais ainda quando esta descrição é 

rematada com a referência a mulheres, distintas pelas aquisições feitas e pelas suas 

qualidades de chefia e de beleza, que não tiveram um comportamento igual ao de Otão: 

nem mesmo a legendária rainha da Assíria, Semíramis, nem Cleópatra, o símbolo da beleza 

feminina.   

E depois deste parêntese sobre uma figura que, parecendo ter ficado reduzida ao 

objecto mais importante que transporta na bagagem, o espelho, Juvenal retomou a crítica à 

efeminada exposição pública, através da descrição do culto, mas agora especificamente 

com o olhar posto sobre o sacerdote do culto de Cíbele1219:  

his nullus verbis pudor aut reverentia mensae, 

his turpis Cybeles et fracta voce loquendi 

libertas et crine senex fanaticus albo 

sacrorum antistes, rarum ac memorabile magni 

gutturis exemplum conducendusque magister. (S. 2.113-114).  

  

Neste culto não há qualquer pudor nas palavras nem respeito à mesa e a infame 

liberdade do discurso exprime-se por meio da voz efeminada (vox fracta) de um senex 

fanaticus, com cabelos brancos (crinis albus), oficiante do rito (sacrorum antistes) e um 

raro e memorável exemplo de glutonaria (gutturis exemplum) que é elevado a mestre deste 

culto. No entanto, a sarcástica e irónica identificação deste homem, elevado a mestre, 

como exemplo de glutonaria, acrescenta uma outra característica à perversa e impudica 

condição feminina destes homens: a falta de controlo sobre o seu corpo, manifestada 

concretamente na gula. E por isso, se este homem consegue ser exemplo de alguma coisa 

é-o apenas da glutonaria e da libertinagem que assiste a estes cultos estrangeiros.  

No entanto, o exemplo apresentado serviu também para introduzir uma situação 

ainda mais degradante. Pois se estes sacerdotes são o expoente máximo da falta de 

                                                        
1219 Os cultos de Cíbele, da Magna Mater, de Ísis ou de Bellona são cultos religiosos estrangeiros. O culto de 
Cíbele, vindo da Frígia, na Ásia menor, era um culto que incluía manifestações orgíiásticas, como era 
habitual nos cultos relacionados com a fertilidade, e os sacerdotes que presidiam a este culto eram 
conhecidos como os Galli, eunucos castrados. 
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virilidade, sobretudo pela castração que a condição de alguns sacerdotes lhes impõe, outros 

há que não fazem uso daquilo que possuem, o que significa que mais valia terem a 

coragem de fazer aquilo que os Frígios fazem1220, ou seja de cortarem a carne que lhes é 

supérflua: fazem:   

quid tamen expectant, Phrygio quos tempus erat iam  

more supervacuam cultris abrumpere carnem? (S. 2.115-116) 

 

O sarcástico conselho de Juvenal e a redução daquilo que supostamente deveria ser 

entendido como símbolo da sua virilidade, o falo, a um simples pedaço de carne supérflua 

(supervacua carnis) atestam o total desprezo pelos homens que aviltam a sua 

masculinidade, como é o exemplo de Graco, apresentado imediatamente a seguir e que, 

conforme já referimos, assume publicamente o seu papel de noiva numa união com um 

cornicen. Assim se compreende que não precise do seu membro, pela passividade a que se 

sujeitará nesta relação.  

Da crítica aos falsos moralistas, passando pela exposição pública da feminilidade de 

alguns censores, Juvenal detém-se agora particularmente sobre as relações homossexuais. 

E se estas, já insinuadas no culto à Bona Dea, eram apenas praticadas em privado, 

conforme sugere a expressão domi1221, passaram agora a ser expostas em público, sem 

qualquer pudor e com direito a tudo o que convém a uma cerimónia religiosa: 

segmenta et longos habitus et flammea sumit 

arcano qui sacra ferens nutantia loro 

sudavit clupeis ancilibus. (S. 2.124-126) 

 

 A dança energética própria das procissões, a referência aos objectos sagrados e aos 

escudos divinos comporta bastantes associações com as antigas cerimónias de celebração 

de vitórias militares. No entanto, nesta passagem o que mais sobressai é a imagem de 

homem que sua com o peso dos escudos que carrega, como se se quisesse sugerir a 

desadequação do peso dos valores militares e morais à delicadeza daquele que, 

                                                        
1220 Entenda-se, os sacerdotes deste culto da Frígia. 
1221 cf. S. 2.83-84: accipient te / paulatim qui longa domi redimicula sumunt… 
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supostamente, será o mesmo que acabou de contrair matrimónio homossexual e de assumir 

o papel de mulher1222.  

E como se este comportamento não fosse já suficientemente infame, este homem 

ainda se exibe na arena, como gladiador, conforme volta a ser referido na sátira 81223. E 

vestido apenas de túnica, como um retiarius, a classe mais baixa dos gladiadores, defende-

se apenas com um tridente (fuscina), sujeitando-se assim à descida aos Infernos e ao 

encontro com todos os grandes nomes da glória e grandeza romanas. No entanto, neste 

possível encontro, com certeza que estes últimos sentiriam a necessidade de se purificar, 

para não serem contagiados pela feminilidade de homens como Graco. E a sugestão de 

Juvenal torna-se também extensível à audiência que deve sentir indignação e repúdio por 

este tipo de homens1224. 

Com a figura de Graco a concluir nesta sátira os exemplos de homens que não 

respeitam ou violam mesmo a sua condição de vir, Juvenal provou que o efeminado não é 

apenas aquele que se veste e se porta como uma mulher, mas é acima de tudo aquele que 

exibe publicamente uma moralidade que não possui, que descaradamente renega a sua 

linhagem, e que ridiculariza o espírito bélico dos Romanos diante de todos. Ou seja, que 

nega por completo tudo o que possa ser considerado aos olhos da ideologia romana marca 

de masculinidade, e aos olhos de Juvenal causa da dissolução dos princípios e dos valores 

romanos.  

E será precisamente orientado pelo propósito de evidenciar as consequências 

nefastas que a falta de virilidade provoca, mais na sociedade e nos valores romanos do que 

no próprio sujeito, que a sátira 2 é rematada com a alusão à educação dos jovens e aos 

valores restituídos aos povos conquistados. Pois ainda que os estrangeiros possam ter sido 

os responsáveis pela entrada de comportamentos e hábitos femininos no universo 

masculino, a verdade é que os Romanos se mostraram hábeis na forma como os adoptaram 

e aperfeiçoaram1225.  

Integralmente compreendida ficara assim a imagem usada por Juvenal sobre a 

praga que se alastra em Roma e até mesmo a irónica compreensão que manifesta em 

                                                        
1222 Note-se que a referência ao suor também já tinha evidenciado o desajuste entre a grandeza dos objectos 
trasportados pelo pretor e a sua condição interesseira e mesquinha, durante a Pompa Circensis. 
1223 cf. S. 8.199-210. Este passo já foi objecto de análise no capítulo anterior, referente ao Modus Vivendi 
Romani e particularmente aos espectáculos, pelo que nos limitamos a citar a passagem.  
1224 cf. S. 2.149-158.  
1225 cf. S. 8.164-170. Este passo já foi analisada na página 323 deste mesmo capítulo,  
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relação aos lamentos de Névolo, na sátira 9. Pois afinal, se Névolo, que outrora se 

comportava como um verna eques1226 e orgulhosamente se entregava à prostituição 

heterossexual, fora obrigado a entregar-se às práticas homossexuais, terá sido também por 

força das cincunstâncias, ou seja, do grande número de efeminados existentes em Roma. E 

assim se compreende que o poeta lhe conceda o direito de reivindicar os seus direitos 

diante de um mollis avarus.   

Porém, ainda que o diálogo imaginário entre Névolo e Virrão comporte a crítica à 

avarenta exploração que o senhor faz em relação a um cliens que se presta especificamente 

a serviços sexuais, a verdade é que os lamentos proferidos por Névolo não conseguem ser 

ouvidos pela Fortuna que, com uma cera semelhante à usada pelos Argonautas, tapa os 

ouvidos1227. Com certeza porque os queixumes de Névolo, embora com algum 

fundamento, revelam uma imoralidade tão criticável quanto a actuação do seu patrono 

Virrão, fruto da descarada cumplicidade que tomou no adúltero casamento do patrono e da 

própria ambição de bens e dinheiro que manifesta. E assim, se Névolo mudara de vida e 

por isso tem o rosto enrugado, os cabelos eriçados e secos, a pele sem brilho e as pernas 

descuidadas e com pêlos eriçados1228 terá sido apenas movido pelo desejo de conseguir 

maiores proveitos:  

“utile et hoc multis vitae genus, at mihi nullum 

inde operae pretium.                                    (S. 9.27-28).  

 

E assim sendo, tão criticável quanto todos os efeminados expostos anteriormente, 

razões terá a Fortuna para tapar os ouvidos diante de tais desejos.   

 

 

5. Conclusões finais: obsceno realismo / comedido moralismo  

Pautada a apresentação do efeminado por propósitos diferentes, Marcial evidencia a 

ridícula submissão que a condição de efeminado comporta, enquanto Juvenal a insolência 

impudica, mas consentida, que essa mesma condição consegue alcançar. Comum é, no 

entanto, o resultado obtido: a consciência de que os novos gostos, hábitos e estilo de vida 

                                                        
1226 Ainda que a designação de verna eques possa de alguma forma sugerir a inclusão de Névolo na ordem 
equestre, a verdade é que Névolo para além de se comportar como um parolo (verna) explora a sua 
sexualidade em troca de dinheiro.  
1227 cf. S. 9.148-150. 
1228 cf. S. 9.9-20. 
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dos Romanos constituem um factor importante para a dissolução da falocêntrica ideologia 

romana, na época imperial, assim como também a hipocrisia que se esconde por detrás de 

um rosto austero, de um corpo peludo, ou até mesmo de uma cabeça e de uma cara bem 

rapada, tida como marca de vida austera. Porém, voltam-se a afastar pela forma como a 

falsa austeridade e masculinidade destes homens é descoberta. Em Marcial é sobretudo 

pelos pormenores que contrastam com a sua aparente austeridade física e denunciam a 

passividade sexual. E que se evidenciam por meio de um jogo de raciocínio lógico, ou tão- 

-só de insinuantes hipóteses que acabam, quase sempre, por ser validadas pelos rumores, 

pela própria vítima ou tão-só pela cúmplice avaliação que o poeta e o seu leitor fazem de 

algumas práticas ou comportamentos sexuais. Juvenal, mais interessado na austeridade que 

se evidencia nos discursos legais e moralistas destes homens do que propriamente no seu 

físico, deixa que a austera moralidade e virilidade exponham publicamente a sua 

hipocrisia. Ou seja, não foi a efeminação de Crético descoberta por Juvenal, mas antes pela 

transparência da sua toga diante dos ouvintes, assim como também a de Graco pela 

celebração pública da sua união matrimonial. Assim como também a simples exposição 

pública de Graco na arena terá sido suficiente para denunciar a sua falta de virilidade, e 

pior ainda, o seu desrespeito para com o espírito bélico dos Romanos, já que na arena 

costumam lutar os escravos e os reféns conquistados. Mas mesmo quando o efeminado não 

expusera tão publicamente a sua condição real, outros a denunciaram, como fizera Larónia 

ou Névolo, por se sentirem lesados com a hipócrita moralidade ou avareza daqueles.  

 

Marcial, abdicando com violento desprezo do argumento e estilo de todos os que 

fazem da poesia puro exercício retórico1229, propôs-se dar corpo a uma poesia original, 

aderente à vida, e tão jocosamente lasciva quanto a realidade que serve de mote ao seu 

verso. E de facto cumpriu o seu objectivo sempre que chamou pelo nome as coisas que 

outros poetas não ousariam nem sequer sussurrar no mais recôndito lupanar, mas que todos 

os homens conhecem.  

Contudo, isto não faz com que os seus versos sejam portadores de qualquer 

obscenidade ordinária, onde as palavras valem apenas pela realidade sexual que 

representam, mas antes evidenciam aquilo que preferimos designar de “realismo obsceno”. 

Pois o recurso ao sermo vulgaris no retrato que Marcial faz do estilo de vida dos Romanos, 

                                                        
1229 cf. 10.21. 
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seus hábitos e gostos, apenas pretendeu (e conseguiu) conferir transparência a uma 

realidade que é por si impudica e desprovida de vergonha. E por isso mesmo, da mesma 

forma que será inconveniente querer vestir uma toga a uma bailarina, despropositado seria 

vestir de discretos e pudicos vocábulos o que despido está1230. Sendo que a obscenidade 

que se evidencia nos versos de Marcial não é mais do que o próprio reflexo da vivência 

lasciva dos homens do seu tempo. Não de todos os homens, evidentemente, mas apenas 

daqueles que não conseguem escapar ao olhar crítico do poeta.  

 Juvenal, incluindo entre os argumentos que o impelem a escrever saturae o 

casamento entre eunucos (cum tener uxorem ducat spado1231 e o dinheiro ganho conforme 

o tamanho dos genitais dos homens (partes quisque suas ad mensuram inguinis heres1232), 

ditou os propósitos que orientam a sua abordagem da sexualidade masculina e que, longe 

de se confinarem à submissa passividade sexual, alcançam o afrouxamento da instituição 

matrimonial, pela pública consumação da união entre dois homens, como seja o casamento 

de Graco, pela ambição de riquezas ou pelo proveito que alguém tenta tirar da sua 

sexualidade, como seja o caso de Névolo. Este último, um homem que muda os seus 

hábitos heterossexuais, alegando que: 

fata regunt homines; fatum est et partibus illis  

quas sinus abscondit                         (S. 9.32-33).  

 

Atestando assim de que forma a mollitia dos homens consegue também ter 

afinidades com uma das causas principais da degeneração da sociedade: a ambiciosa 

riqueza1233. 

 Desta forma, ainda que Juvenal possa particularizar, na sátira 2, os pervertidos 

comportamentos dos homens nas relações homossexuais, o que efectivamente é merecedor 

de crítica são todos os comportamentos capazes de provocarem a degeneração dos 

patriarcais valores romanos. Pois o que está em causa para o satírico são os valores em si 

que estão a ser violados, sobretudo, por aqueles que põem em causa a estrutura central de 

Roma, nomedamente, os que pertencem a uma alta categoria social ou possuem 

responsabilidades e reconhecimento na sociedade. Este é o caso dos Socráticos, defensores 

                                                        
1230 cf. 1.35.8-9. Aos versos de Marcial não poderão faltar os versos lascivos, da mesma forma que a nudatio 
mimarum não poderá estar ausente dos Floralia. 
1231 cf. S. 1.22.  
1232 cf. S. 1.41.  
1233 Na sátira 6 (vv. 298-300) Juvenal usa precisamente os termos molles e divitiae como sinónimos.  
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da moralidade,  do efeminado advogado Crético, responsável pela aplicação das leis e do 

direito, dos sacerdotes que se entregam a cultos orgíacos ou de Graco, homem de alta 

linhagem. E diante de tão preocupante situação, compreende-se que Juvenal tenha 

procurado validar a sua pessoal indignação com a indignada voz dos outros, seja de 

elementos mais baixos da sociedade, ou dos próprios antepassados que, mesmo mortos, 

não deixariam de se sentir ultrajados. Era pois necessário provar ao leitor que a indignação 

sentida pelo poeta não é fruto de qualquer juízo pessoal, mas antes de uma partilhada 

consciência sobre a hipocrisia e a imoralidade que assiste à falsa virilidade romana.  

 E se é certo que Juvenal não deixou de proporcionar ao leitor verdadeiros 

momentos de humor, a verdade é que foi particularmente na figura de Névolo que a sua 

fina ironia melhor se fez sentir., ainda que nem mesmo aqui o satírico tenha deixado de 

sugerir a sua indignação em relação à hipócrita relação matrimonial vivida por Virrão e da 

qual Névolo é cúmplice. Por isso, o final da sátira, marcado pelo silêncio da Fortuna, que 

nos ouvidos coloca cera para não ouvir as lamúrias e os pedidos de Névolo, acaba por 

atestar a indignação de Juvenal precisamente pela divindade que na época imperial merece 

o máximo respeito dos Romanos e também as maiores críticas do satírico, o que de facto 

garante a autoridade e o respeito das denúncias feitas por Juvenal junto do leitor.  

Marcial, mais preocupado com as triviais consequências alcançadas pelos 

efeminados comportamentos do vir Romanus, como seja, por exemplo, a enfermidade 

física, não precisou de se mostrar indignado com o possível aviltamento que a sexualidade 

masculina provoca na estrutura central de Roma. Por um lado, porque as ridículas e 

submissas atitudes do efeminado não deixam de despertar no leitor a consciência da falta 

de valores e de princípios que assiste à virilidade romana, e por outro, porque o 

distanciamento do poeta em relação à efeminada e imoral realidade descrita1234 acaba por 

garantir a sua pessoal condição viril e, por conseguinte, o seu respeito pela hierárquica 

estrutura social romana, ou seja, pelo dominador e responsável papel destinado ao 

verdadeiro vir.  

 

Em suma, aproximam-se os poetas sobretudo no sentido em que ambos criticam o 

que considerámos no início deste capítulo ser a (a)masculinidade romana. Ou seja, uma 

realidade que, longe de estar cingida à escolha do parceiro sexual, abarca todos os 

                                                        
1234 cf. 7.55; 9.67; 10.65. 
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comportamentos que se mostrem contrários ao papel que a hierárquica estrutura social 

exigia ao vir Romanus. E nesta perspectiva, se Marcial insiste particularmente na troca de 

papéis sexuais e por conseguinte no ridículo que essa realidade é capaz de comportar nas 

relações interpessoais, Juvenal persiste particularmente nas atitudes que implicam a total 

subordinação do vir aos elementos mais baixos da sociedade, sejam as mulheres ou os 

inimigos conquistados1235. No entanto, não será propriamente a possível mobilidade social 

que preocupa Juvenal, ou até mesmo os assumidos atributos do sexo oposto, mas antes o 

desrespeito do homem pelas suas públicas responsabilidades sociais e políticas, tal como 

pelo próprio espírito bélico do passado.  

Assim sendo, podemos concluir que a temática da sexualidade masculina coloca-

nos diante de um mundo variado de figuras cujas características, defeitos e vícios, à 

margem da representação mais ou menos sarcástica que em ambos os autores se evidencia, 

são indicativos do estilo de vida e dos hábitos sexuais do tempo dos poetas. E por isso 

mesmo, ainda que a abordagem do tema possa causar a impressão de que a sociedade 

romana da época imperial se caracteriza por uma completa perversidade sexual e por uma 

verdadeira anarquia moral, aquela não nos será permitido tirar conclusões definidas sobre a 

realidade sexual e moral dos Romanos. Pois não poderemos perder de vista que muitas das 

sentenciosas afirmações e juízos emitidos estão revestidas de um humor, se não mesmo de 

alguma distorção caricatural, e de um visível espírito satírico que é comum aos poetas e 

que pretendem suscitar o interesse do leitor, seja para partilharem com o poeta uma mesma 

indignação, ou tão-só para captarem a atenção do leitor e fazerem soltar uma desbragada 

gargalhada.  

 

 

 

 

                                                        
1235 Atendendo a que a sexualidade é indissocável da estrutura hierárquica social, a inversão de papéis sexuais 
consegue suscitar a reflexão sobre a evolução de uma sociedade que, de alguma forma em crise, mostra os 
homens livres de Roma numa posição de submissão em relação aos seus dependentes, seja a mulher, o puer 
ou os escravos. O que efectivamente põe em perigo a ordem social romana. E neste sentido, ainda que as 
palavras de Marcial não possam ser entendidas como um julgamento moral, como as de Juvenal,  a verdade é 
que, sem se manifestar directamente, aquele acaba por ser feito pela simples insistência na inversão de papéis 
sexuais.    
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CAPÍTULO QUINTO 

A CONDIÇÃO FEMININA E O SEU LUGAR EM ROMA 

 

1. Noções Preliminares: entre a casta submissividade e a rebelde emancipação 

Oscilando entre duas imagens de alguma forma opostas, a mulher da Antiguidade 

Clássica conhecera a submissão e o aniquilamento quase total, mas também a rebelde 

emancipação e a imagem denegrida de alguém que, saindo da sombra, se tornou numa 

matéria rica de acérrimas críticas, ardendo o seu reconhecimento nas chamas ateadas pelas 

suas próprias acções vergonhosas: 

Castra nec antiquis cedens Laevina Sabinis 

    et quamvis tetrico tristior ipsa viro, 

dum modo Lucrino, modo se permittit Averno, 

    et dum Baianis saepe fovetur aquis, 

incidit in flammas: iuvenemque secuta relicto  

    coniuge Penelope venit, abit Helene. (1.62)1236 

 

A esposa da antiguidade clássica era um protótipo de mulher recatada e submissa, 

destinada ao matrimónio, responsável pela casa e pela descendência da família, a quem 

estava vedada a educação e qualquer cargo no foro público1237. Contudo, não obstante o 

facto de viver obscurecida pela ausência de direitos e de ser quase nulo o lugar que 

ocupava na literatura, como matéria literária, a mulher era respeitada pela virtude e 

castidade que representava1238.  

                                                        
1236 Segundo Marcial, Levina sofrera uma metamorfose ao banhar-se nas águas de origem vulcânica, situadas 
na Campânia e procuradas pelas pessoas desafogadas. E de esposa casta e austera, em muito semelhante às 
antigas sabinas e a Penélope, passara a mulher adúltera e aproximara-se da figura de Helena.  

A evocação das personagens homéricas traduz a metamorfose da mulher e a água destes famosos 
lagos de origem vulcânica convertera-se no meio através do qual fora possível a transmutação moral de 
Levina.   
1237 Note-se que até ao tempo de Augusto apenas as seis Virgens Vestais constituíam uma excepção às 
limitações e forte independência a que estavam sujeitas as mulheres em Roma. Livres da patria potestas e 
sem terem de se sujeitar à capitis deminutio, o seu estado de virgindade permitia-lhes serem consideradas o 
emblema da moralidade do estado. Ocupando funções públicas religiosas, o estatuto legal que a sociedade 
lhes conferia permitiu-lhes não estarem abrangidas pelas restrições impostas à maior parte dos cidadãos, a 
não ser pelas exigências inerentes à própria castidade que tinham de preservar e cujo incumprimento as podia 
levar à morte (cf. STAPLES (1998) Cap. 4:131-156). 
1238 Contudo, segundo CANTARELLA (1991) 214, os Romanos não conferiam às mulheres o respeito e a 
consideração suficientes para que estas estivessem em condições de transmitir aos seus filhos as virtudes dos 
pais e perpetuassem a cultura patriarcal e androcêntrica.  
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Terá sido a partir de finais da República, inícios da época imperial que se verificou 

um conjunto de mudanças que terão colocado a figura da mulher em evidência, 

particularmente na literatura, não pela castidade que anteriormente a caracterizava, mas 

pela total ausência de pudicitia, que a sua emancipação desencadeara1239. Depois das 

guerras púnicas, e da entrada em Roma de novos costumes trazidos pelos povos 

conquistados, as mulheres não aprenderam apenas as artes da cosmética oriental, mas 

também as manhas suficientes para conseguirem o seu lugar numa sociedade com um 

cunho inteiramente masculino. O crescente aumento de riquezas e de escravos em Roma 

suscitou nas mulheres o gosto pelo luxo e pelo ócio, dado que agora os escravos podiam 

tomar conta dos seus afazeres domésticos. Desta forma, a mulher passa a ter uma 

participação mais activa nos banquetes, jogos e espectáculos, locais onde o contacto 

directo com os homens se torna propício aos pensamentos impudicos e, por conseguinte, à 

perversidade. 

E a acrescentar a isto, a progressiva debilitação da tutela mulieris, a instituição do 

Ius triumliberorum, que dispensava a mulher de nascimento livre que tivesse três filhos de 

ter tutores, o relaxamento da lex Iulia de adulteriis coercendis e a vulgarização dos 

casamentos sine manu1240, que concedeu liberdade económica à mulher, desobrigaram-na 

cada vez mais da tutela e da jurisdição do marido1241. 

 

 

 

 

 

                                                        
1239 FISCHLER (1994) 120) considera que a mudança de atitude por parte da mulher se insere num contexto 
histórico, pois não podemos esquecer que o período Júlio-Cláudio foi uma idade de transição. E se a mulher 
imperial fora frequentemente esboçada como transgressora e violadora do ideal feminino, o período de Júlio-
Cláudio fora também entendido como uma aberração na história de Roma, tempo em que os próprios 
Imperadores violavam os privilégios dos senadores e de muitas outras figuras em Roma. 
1240 Para uma síntese dos aspectos legais do casamento romano, consulte-se, por ex., WATSON (1970) 32 ou 
GARDNER (1986) 31-80. 
1241 Outros factores também contribuíram para a emancipação da mulher, nomeadamente a frequente 
ausência da classe masculina em negócios ou actividades militares e cívicas; o contacto com as culturas mais 
matriarcais, como é o caso de Alexandria, com o exemplo de Cleópatra, ou os modelos oferecidos por 
mulheres como, por exemplo, Messalina. 

Para uma visão global dos inúmeros estudos que foram publicados subordinados ao tema da mulher 
romana, no aspecto sócio-antropológico, jurídico-social, familiar e também sexual veja-se a extensa lista 
bibliográfica sugerida por CRINITI (1999) 91-105 e mais recentemente os registos bibliográficos indicados 
por DIXON (2003) 111, nª1 referentes à mulher, à sexualidade feminina e ao matrimónio.  
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2. Marcial e Juvenal: a consciência das iminentes transformações  

Juvenal e Marcial tomam a mulher como matéria literária e centram-se 

particularmente sobre as mudanças sociais, legais e até mesmo físicas que a condição 

feminina sofreu na época imperial.  

Comum aos dois autores é o entendimento da instituição matrimonial como um 

vínculo sagrado1242 e a consciência de que o adultério por parte da mulher terá sido uma 

das principais causas de violação deste mesmo vínculo1243. Além disso, partilham também 

de uma mesma crítica ao rebaixamento dos antigos valores femininos, por força dos 

comportamentos impudicos e desajustados das mulheres, das permissões legais e jurídicas 

do poder político e também das mudanças de gostos, hábitos e valores da própria 

sociedade, o que não significa, no entanto, que os autores concordem com a submissa 

passividade que era exigida à mulher no casamento1244 ou que as suas críticas possam ser 

                                                        
1242 cf. Juv. S. 6.21-22: Anticum et vetus est alienum, Postume, lectum / concutere atque sacri genium 
contemnere fulcri. / Mart. 6.2: Lusus erat sacrae conubia fallere taedae, … 
1243 Inicialmente, o adultério era considerado uma ofensa da esfera privada e a sua punição estava a cargo do 
paterfamilias. Depois, a promulgação da lex Iulia de adulteriis coercendis, por Augusto no ano 18 a.C., 
fizera do adultério um crime da alçada do Estado. Segundo CANTARELLA (1991) 184, a lei não se limitava 
a regulamentar a violação de fidelidade conjugal, mas incluía-se num quadro mais geral da política 
demográfica e moralizante de Augusto que estabelecia que fosse castigado, como delito público, qualquer 
relação sexual fora do casamento e do concubinato, à excepção das mantidas com prostitutas. Contudo, 
conforme atesta McGINN (1991) 341, esta lei era principalmente patriarcal na sua natureza, já que as 
penalizações criminais eram apenas dirigidas à mulher adúltera e ao seu amante.  

Domiciano terá, porteriormente, restabelecido essa lei, conforme atesta Marcial (cf. 6.2), mas a 
eficácia desta deixara muito a desejar, já que as mulheres procuravam o prazer físico com os eunucos (cf. 
6.2.6), para evitarem filhos bastardos ou não oficializavam as suas relações (cf. 6.7). Diante da descarada 
forma como se assume o adultério, Marcial indigna-se e aconselha o marido enganado a tomar uma atitude 
radical e a castrar o amante da esposa, pois só assim esta não voltará a cometer adultério, pelo menos com 
aquele amante (cf. 2.83; 3.85).   

Juvenal não se refere directamente à punição que o adultério da mulher deve sofrer, até porque 
dificilmente o marido conseguirá provar o delito desta, dadas as suas hábeis manhas. Contudo, expõe a 
adúltera Larónia ao julgamento público refere-se, pela voz desta, ao adormecimento da lex Iulia (cf. S. 2.27 
“Ubi nunc, lex Iulia, dormis?”) e apresenta o exemplo do adulter Domiciano como evidência da hipocrisia 
inerente aos restabelecimento das leis amargas (cf. S. 2.29-33). Além disso, a vasta lista de argumentos que o 
satírico apresenta a Póstumo, na sátira 6, para o convencer a não casar, atesta o relaxamento da instituição 
matrimonial e das respectivas leis punitivas assim como uma desacreditação do casamento enquanto vínculo. 
Quanto à responsabilização da mulher na violação deste contrato, ela existe na medida em que a esposa trai o 
marido, tiraniza-o, ignora-o e é mesmo capaz de o matar.  
1244 Ainda que Marcial tenha exigido o castigo para a mulher adúltera e para o seu o amante, o que se 
compreende dentro do conceito de violação de um vínculo, na verdade, parodia o próprio ideal romano do 
casamento, quando, impondo a Sila humilhantes condições para casar com ela, não releva intenção de casar 
com uma mulher que seja capaz de aguentar tudo e nada recusar suportar. O que significa que, conforme 
sugere, Sila só encontrará alguém para casar com ela se tudo aguentar e nada recusar (cf. 11.23).  

Quanto a Juvenal, as referências constantes à castidade da mulher do passado prendem-se 
particulamente com o seu papel de mãe e mulher respeitadora de um vínculo sagrado, do que propriamente 
de mulher submissa.  
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entendidas como atitudes antifeministas e até mesmo misóginas1245. Pois é importante não 

perder de vista que a crítica à mulher faz parte da tradição do discurso satírico e do 

pensamento antigo1246. Além disso, não se deverá descurar a relação que o epigrama e a 

sátira estabelecem com a retórica e o facto de fazer parte do discurso oratório a abordagem 

do casamento e particularmente dos males que possam advir dele1247.   

Contudo, não obstante esta comunhão de juízos de valor negativos sobre as 

transformações da condição feminina em Roma e da devassidão que lhe está inerente, os 

autores distinguem-se, grosso modo, na forma como versam tais críticas. 

Marcial demarca-se particularmente como um admirador da suposta beleza física da 

mulher e dos instintos sexuais impetuosos e irracionais que o seu corpo exterioriza e que a 

conduzem, por vezes, a comportamentos quase bestiais1248. E, por esta razão, existe uma 

maior insistência na realidade física e visível dos comportamentos femininos do que 

propriamente na violação dos valores inerentes a tais atitudes. Pois, ainda que exista nos 

seus epigramas a percepção do sistema de valores morais, éticos e legais que é 

desvalorizado e adulterado, a mulher movimenta-se sobretudo num ridículo e complexo 

jogo de relações físicas e sexuais, que, dominadas pela observação humorística e até 

grotesca do epigramista, provocam o riso desenfreado e despreocupado do leitor. A mulher 
                                                        
1245 Há quem discorde da atribuição destes termos às críticas femininas de Marcial, nomeadamente CITRONI 
(1968b) 259-301 atendendo a que, sendo Marcial um observador atento, crítico e divertido do mundo 
circundante, o que existe nos seus epigramas é a presença da mulher viciosa da época e que nada tem a ver 
com anti-feminismo. Quanto a Juvenal, muitas são as vozes que o consideram um poeta misógino, 
nomeadamente SERAFINI (1957) 119 que afirma mesmo que Juvenal é o único poeta verdadeiramente 
misógino da antiguidade.  

ANDERSON (1964) 304 considera que terão sido os exagerados ataques contra as mulheres que 
suportaram as conjecturas que Juvenal terá sofrido um trágico casamento e que terá mesmo encontrado 
consolação na pederastia (cf. S. 6.31-37). E tais conclusões emanam também da apreciação feita por 
HIGHET (1954) 37 que considerara que as críticas e os ataques formulados por Juvenal à sociedade do seu 
tempo foram motivados pelo desapontamento pessoal do satírico, o qual se convertera na sua obra num 
profundo e amargo sentimento de injustiça social. 
1246 cf. HIGHET (1954) 264, nª2 e SERAFINI (1957) 119-120. 
1247 Um dos mais interessantes antecedentes que estabelece relações com Juvenal será o De Matrimonio de 
Séneca (cf. comentário de COUTNEY 1980) 259-62). Contudo, sem que haja um seguimento linear de um 
antecedente específico, o que existe é um vasto stock de temas misóginos, entre os quais se destaca a própria 
comédia latina, que, burlescamente, contrapunha a fase de namoro ao casamento, e que foi aproveitado pelos 
autores (cf. HIGHET (1954) 92-3 e 264-5). Quanto à tradição retórica, segundo Quintiliano era típico do 
género deliberativo a thesis ducenda ne uxor (cf. Quint. Inst. 2.4.25). 

RICHLIN (1984) 67 acrescenta às justificações enumeradas o facto de a crítica às mulheres e, 
particularmente à sua emancipação, justificarem os medos e as preocupações da sociedade masculina e 
particularmente dos satíricos. 
1248 Este comportamento quase animalesco a que se refere Marcial, está bastante longe da inocente fertilidade 
animalesca que caracteriza a matrona da Idade do Ouro, descrita por Juvenal nos primeiros versos da sátira 6. 
E isto porque, enquanto a natureza animalesca da mulher descrita por Marcial se situa apenas a nível do 
desejo sexual, ou seja, do cio, levado mesmo ao exagero de poder ter dois parceiros em simultâneo (cf. 
10.81), a matrona de Juvenal é uma montana uxor que possui o instinto de protecção das suas crias. 
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em Marcial destaca-se pela fealdade ou pela velhice, quase sempre ridiculamente 

camuflada, ou pelos desejos sexuais impetuosos, inteiramente desadequados à sua 

condição de matrona.   

Juvenal, pelo contrário, sobressai pelo seu papel de duro censor para quem os 

comportamentos femininos depravados importam mais pelos resultados negativos que 

produzem no contexto dos valores morais e familiares do que propriamente pelo ridículo a 

que expõem a mulher. Além disso, as suas críticas estão longe de se reduzirem a uma mera 

invectiva composta por um acumular de epítetos injuriosos1249, mas enquadram-se num 

plano mais abrangente da realidade sócio-cultural e estão associados a outras mutações 

verificadas em Roma, igualmente censuráveis, como sejam a incredulidade de 

determinadas leis1250, o afrouxamento de alguns valores viris e o fascínio de Roma pelos 

gostos e hábitos dos povos conquistados. E terá sido por esta razão que, por exemplo, a 

indignação da viciosa Larónia, na sátira 2, apareceu associada à efeminação e à falsa 

moralidade de alguns homens ou que a acérrima crítica às mulheres, que ocupa uma sátira 

inteira, a sátira 6, a única do livro 2, surja a propósito da doidice de Póstumo que deseja 

casar, mesmo que o adultério seja um dos vícios mais antigos1251.  

Além disso, note-se que, logo no início desta mesma sátira 6, Juvenal faz questão 

de mostrar que a Castidade e as suas representantes existiram apenas quando ‘os Gregos 

ainda não estavam dispostos a jurar pela cabeça de outro, quando ninguém temia o ladrão 

por causa do seu recinto ou das suas frutas, e vivia com a sua horta (propriedade) 

aberta”1252. Ou seja, muito antes de Orontes da Síria ter desaguado no Tibre e ter trazido 

consigo a ‘língua, os costumes, os flautistas e as harpas, os tambores exóticos e as meninas 

obrigadas a prostituírem-se no Circo’1253 ou quando o homem ainda não precisava de se 

                                                        
1249 cf. SERAFINI (1957) 122. 
1250 A referência às leges amaras postas em vigor por Domiciano e à relação incestuosa que o envolveu com 
a sua sobrinha (cf. S. 2.29-33) evidenciam o descrédito da lei que, supostamente, deveria preservar a 
instituição matrimonial e regular qualquer tipo de relação sexual extramatrimonial. Além disso, ainda que a 
promulgação de leis que conferem vantagens aos casados e cargas fiscais aos solteiros tivessem também a 
intenção de preservar o vínculo matrimonial, a verdade é que acaba por fomentar a hipocrisia e a falsidade no 
casamento (cf. S. 6.38-43). 
1251 Existe alguma discussão em torno da sátira 6, pois enquanto HIGHET (1954) 91 entende que se trata de 
uma “satire on mariage”, ANDERSON (1956) 258 contra-argumenta esta opinião considerando que a loucura 
de Póstumo é apenas um pretexto para a indignação de Juvenal sobre os valores que as mulheres estão a 
subverter.  
1252 cf. S. 6.16-18: …nondum Graecis iurare paratis / per caput alterius, cum furem nemo timeret / caulibus 
ac pomis, et aperto viveret horto. 
1253 cf. S. 3.62-65.  
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mostrar ‘temerário por causa dos mil talentos e cem casas de campo’1254, porque possuía 

apenas um simples hortus apertus1255, numa atitude de partilha, bastante contrária à 

avareza e à ambição desmedida que caracterizam agora os homens.  

Assim sendo, se a mulher se revela hábil na arte de fingir1256, se troca a língua 

latina pela grega1257, se lhe agradam os peregrini mores, e, por conseguinte, o turpis luxus 

que a obscaena pecunia é capaz de importar1258, se deseja fazer pai do seu filho um 

citaredo ou um flautista1259, se se excita com o som da tíbia durante a festa da Bonae 

Dea1260 e se a própria imperatriz Messalina não se inibe de se prostituir1261, não terão 

também as permitidas influências estrangeiras a sua parte de responsabilidade? Além disso, 

se o marido, a troco de um milhão de sestércios, é capaz de considerar a sua esposa uma 

mulher pudica1262, não será a ambição deste homem responsável pela subversão dos 

valores matrimoniais e propícia à devassidão da mulher? E se agora a liberdade pode ser 

comprada pela mulher não será apenas porque o homem assim lho permitiu? 

De facto, a crítica que Juvenal tece à condição feminina na sociedade romana é 

bastante mais complexa e denunciante do que, inicialmente, poderia parecer. Pois ainda 

que os comportamentos das mulheres constem no quadro geral dos vícios vergonhosos que 

motivaram Juvenal a escrever sátiras, e façam parte dos piores vícios que atingiram o seu 

ponto alto na época imperial, conforme se atesta na sua sátira 11263, assim como ocupem 

uma sátira inteira e a única do segundo livro, constata-se que as suas atitudes não aparecem 

isoladas, mas integradas numa sociedade permissiva e até mesmo instigadora. Com isto, a 

cúmplice indignação que se pretende criar entre o leitor e Juvenal não se circunscreve 

apenas à depravação da mulher, mas a tudo o que possa ter contribuído para a queda dos 

valores do passado.  

                                                        
1254 cf. S. 14.274-275.  
1255 cf. S. 6.18.  
1256 cf. S. 6.270-275. 
1257 cf. S. 6.185-188. 
1258 cf. S. 6.298-299.  
1259 cf. S. 6.76-77.  
1260 cf. S. 6.314-317. 
1261 cf. S. 6.120-129. 
1262 cf. S. 6.136-137. 
1263 Entre os comportamentos da mulher que indignam o satírico e o levam a escrever sátiras está a 
participação desta na vida pública, particularmente em actividades e divertimentos masculinos (cf. S. 1.22-
23), o seu comportamento adúltero (cf. S. 1.55-56) e a sua astúcia para conseguir enganar ou até mesmo 
matar o marido, a fim de tirar proveitos económicos da situação (cf. S. 1.68-73).   
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Quanto a Marcial, sendo certo que a crítica ao comportamento da mulher também 

surge várias vezes situada num contexto mais geral de subversão dos valores da sociedade, 

nomeadamente da efeminação dos supostos viri e dos gostos que lhes assistem ou do 

próprio interesse monetário que regula as uniões matrimoniais, é um facto que esta 

realidade não sobressai ou pelo menos não desperta tanto a atenção do leitor. Além disso, o 

humor que Marcial incute à forma como apresenta a mulher, seus comportamentos, desejos 

e valores, acaba por atenuar qualquer mais visão mais perversa ou repudiante e afastar o 

leitor de uma percepção mais séria e comprometida com o desrespeito pelos valores da 

instituição matrimonial e do próprrio papel que a mulher deve ocupar na sociedade.  

 

 

2.1. A voz indignada da mulher viciosa 

Tomando como referência o facto de Juvenal inserir a crítica que faz às mulheres 

numa denúncia mais complexa que se estende a toda a realidade sociocultural e 

particularmente aos homens, assim se compreende que igual direito poderão ter ambas as 

figuras de se indignarem e defenderem, ainda que igualmente inválidos sejam os 

argumentos de uns e outros e, por isso, possam ser interpretados como verdadeiras auto-

flechas denunciadoras. E isto é, de resto, o que acontece na sátira 2 de Juvenal, onde os 

argumentos de defesa da mulher, Larónia, se convertem em motivos de auto-acusação e os 

comportamentos e recriminações dos falsos moralistas na própria confirmação dos seus 

vícios. O que faz com que esta sátira seja simultaneamente uma crítica à falta de valores de 

Larónia, mas também um ataque à hipocrisia dos falsos moralistas, à falta de virtus de 

alguns homens que não respeitam a sua genealogia, ao próprio Imperador, enquanto 

censor, e até mesmo ao resto da sociedade que pactua com a degeneração masculina e vê 

aquilo que a transparência das suas vestes não consegue esconder..  

Larónia sente-se injustiçada por uma sociedade reservada aos homens, a quem tudo 

é permitido e perdoado, apesar da falta de autoridade moral vigente na sua voz 

censuradora: 

                  ...respice primum 

 et scrutare viros; faciunt nam plura; sed illos  

defendit numerus iunctaeque umbone phalanges. 

magna inter molles concordia. (S. 2.44-47) 
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    “Numquid nos agimus causas, civilia iura 

novimus, aut ullo strepitu fora vestra movemus? 

luctantur paucae, comedunt colyphia paucae… (S. 2.51-53) 

 

 Protegidos pelo heróico e épico espírito militar e pela robustez dos objectos que os 

acompanham e que lhes confere virilidade, os homens conseguem esconder a sua condição 

de efeminados. As mulheres, essas, nada têm que as possa defender, ou pelo menos 

camuflar os seus vergonhosos feitos1264, pois, estando-lhes vedados certos direitos civis e a 

participação activa nas actividades públicas, difícil será poderem defender-se  e 

argumentarem a seu favor.  

De facto, Larónia tem razão naquilo que diz em relação às condições e permissões 

que assistem aos homens e às mulheres na sociedade romana. Por essa razão as suas 

palavras poderiam ser verdadeiramente defensoras da virtude do sexo feminino, mas isto se 

não fosse este discurso pronunciado por uma mulher para quem é solicitada a condenação 

em virtude da Lex Iulia1265. Assim sendo, não gozando as palavras de Larónia da 

autoridade moral exigida pela indignatio, com dificuldade conseguem convencer a 

audiência a identificar-se com as injustiças praticadas contra ela. É que a sua voz indignada 

mistura-se com a pouca credibilidade ético-moral da pessoa que pronuncia as críticas, e 

também com a própria ambiguidade que algumas das suas palavras transportam e que 

acabam por se tornarem denunciadoras de todo o sexo feminino.  

As acusações de Larónia centram-se na hipocrisia dos que, aplicando leis punitivas 

contra a mulher adúltera, têm comportamentos vergonhosos e dos quais não existem 

exemplos entre as mulheres:  

       … non erit ullum 

exemplum in nostro tam detestabile sexu. 

Media non lambit Cluviam nec Flora Catullam: 

Hispo subit iuvenes et morbo pallet utroque. (S. 2.47-50) 

 
                                                        
1264 A ideia de as mulheres não terem escudos para se defenderem pode também ironicamente referir-se ao 
facto de não haver protecção suficientemente capaz de esconder tamanha corrupção. 
1265 Segundo COURTNEY (1980) 128, Larónia, uma prostituta que se impõe contra a lex Iulia (cf. S. 2.36-
38), personifica um dos vitia ultima apontados por Juvenal como a causa da sua escrita.  

Também Marcial se refere a uma Larónia, a quem apresenta como orba est, dives, anus, vidua (cf. 
2.32.6) ou seja, com atributos nada favoráveis, pelo menos a avaliar pelas críticas que o poeta tece a mulheres 
com este tipo de qualidades.  
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O que não parece ser inteiramente verdade, pelo menos a avaliar pelo 

comportamento manifestado por duas mulheres, Túlia e Maura, irmãs de leite, que, 

passando diante do altar da deusa Pudicitia, se detêm e profanam o templo com os seus 

comportamentos indecentes: 

inque vices equitant ac Luna teste moventur; (S. 6.311) 

 

Sendo certo que existe apenas a insinuação de comportamentos homossexuais pela 

utilização do verbo equitare1266, a verdade é que o lugar em que surge este acto torna ainda 

mais censurável a atitude destas mulheres, pois ultrajam a própria divindade máxima da 

castidade feminina, a Pudicitia1267.  

E como se esta situação não fosse já suficientemente ultrajante, segue-se uma outra, 

ainda bem mais repugnante do que aquilo que poderia ser designado de lesbianismo em 

si1268, até porque é praticado por matronas durante o culto em honra de Bona Dea1269. 

Embriagadas com o vinho e excitadas pelas ostras afrodisíacas que ingerem, estas 

mulheres entregam-se a danças lascivas em muito semelhantes às das prostitutas1270 e a 

toda a espécie de loucuras, incluindo a de se fazerem valer de um asno para satisfazerem os 

seus desejos sexuais, quando lhes faltam os homens1271.  

                                                        
1266 Também a classificação de irmã de leite collactea (S. 6.307) pode querer insinuar a relação lésbica entre 
Túlia e Maura.  
1267 O que de facto não será de estranhar esta atitude de desrespeito das mulheres em relação à divindade, 
uma vez que, conforme Juvenal referira no início da sátira 6, a Pudicitia já se teria afastado há muito tempo 
da terra, diante dos comportamentos imorais dos homens (cf. S. 6.10-20), Neste sentido, o comportamento 
das mulheres não só evidencia a sua extrema perversidade como confirma a total ausência da Pudicitia da 
tradicional moralidade romana.   
1268 De acordo com a tradição satírica, a referência ao lesbianismo não parece constituir uma matéria de 
interesse por parte dos autores, provavelmente porque a voz masculina destes não estaria interessada em 
apresentar imagens que implicassem o desrespeito completo e a total negação do homem. No entanto, existe 
um maior número de referências na literatura grega ao lesbianismo, tendo em conta os gostos manifestados 
por Safo e pelo Círculo de Lesbos, ao qual o próprio Marcial faz referência (cf. 7.69). Aliás Marcial terá sido 
um dos poucos autores latinos a fazer referência ao lesbianismo (cf. 1.90; 7.67; 7.70). 

Além disso, só com o Cristianismo é que esta temática parece ser mais abordada, no sentido de 
ensinar à mulher que não deverá cometer este pecado contra naturam (cf. Agust. Ep. CCXI). 
1269 A expressão notae Maurae (S. 6.307) poderá significar que se trata de uma pessoa bem conhecida e 
reconhecida socialmente, mas também poderá querer aludir à figura de uma famosa cortesã, conforme nos 
sugere a leitura de outro passo (cf. S. 10.224).  
1270 Os movimentos destas matronas têm algumas semelhanças com os da dançarina Teletusa descrita por 
Marcial (cf. 7.61),  
1271 cf. S. 6.333-335.  

Tratar-se-á de uma alusão ao bestialismo representado na arte grega, onde se esculpiam figuras de 
seres divinos como Pã com uma cabra, ou de deuses como Zeus que se terá metamorfoseado em cisne para 
tirar proveito de Leda. Esta sexualidade terá entrado em Roma fruto do contacto com a civilização grega 
depois de 195 a.C. (cf. BLÁZQUEZ MARTINÉZ (2006) 67).  
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De facto, bem mais detestável e vergonhoso parece ser o comportamento destas 

mulheres do que aquele que Larónia declara orgulhosamente não existir entre as do seu 

sexo. E assim sendo, cairá por terra o argumento usado por esta mulher, se não no 

momento em que o usa, pelo menos quando o leitor chegar à sátira 6, momento em que 

estes exemplos são apresentados. Além disso, a avaliar pelas referências que Marcial faz 

ao lesbianismo, este tipo de comportamento não será assim tão esporádico, ou, pelo menos, 

exclusivamente resultante de um estado de embriagez ou de euforia.  

Num poema de estrutura bipartida, Marcial começa por reconhecer uma evidência: 

a de que Bassa nunca anda acompanhada por homens, mas apenas por uma multidão do 

seu sexo, parecendo por isso, ao poeta, e com toda a certeza a todos os outros, uma 

Lucrécia, ou seja, uma mulher casta e virtuosa.  

Contudo, o facto de ser Bassa a tirar proveito do acto sexual, conforme sugere o 

termo fututor que lhe é atribuido1272 e de possuir uma venus prodigiosa, o que pode aludir 

à masculinização dos seus órgãos genitais1273, muda a interpretação dos primeiros versos 

do poema e denuncia aquilo que Marcial considera ser um prodígio - monstrum-, digno do 

enigma de Tebas1274, e também uma outra forma de adultério, conforme atesta a sententia 

de Marcial: ‘aqui não há homem, embora haja adultério’1275.  O que significa que Bassa, 

com o seu comportamento homossexual, é tão merecedora de ser punida quanto a mulher 

adúltera. 

Outras mulheres revelam ter comportamentos semelhantes aos de Bassa, ou 

bastante piores, já que acrescentam às práticas homossexuais, um porte inteiramente 

másculo. Assim é Filénis, que, contrariamente ao exemplo anterior, assume e exibe desde 
                                                        
1272 cf. 1.90.6: at tu, pro facinus, Bassa, fututor eras.   
1273 Para além de a expressão sugerir a grandeza do clitóris da mulher (se tivermos em conta que o termo 
venus é usado duas vezes por Marcial (cf. 3.75.6 e 1.46.2) como sinónimo de mentula), não será difícil 
entender-se a sugestão de que o clitóris de Bassa lhe permite a penetração fálica (cf. HERMANN (1949) 303; 
SULLIVAN (1991) 187-188 ou JOCELYN (1981) 280-281) E neste sentido, ainda que a mulher tenha 
comportamentos de negação do sexo masculino, as suas práticas acabam por ter presente o predomínio da 
visão máscula que dominava o pensamento da época e cujos comportamentos femininos estavam a tentar a 
pôr em causa. 
1274 cf. 1.90.6. A certeza de que é Bassa que tira o proveito do acto sexual provoca em Marcial uma reacção 
de indignação, visível na expressão com valor enfático que usa: pro facinus. Note-se que o termo é de resto 
usado noutros passos, em contextos diferentes, para exprimir um sentimento de dor, como acontece, por 
exemplo, em relação à morte violenta e prematura de jovens inocentes (cf. 3.19.8 e 11.91.3) ou até mesmo de 
tristeza quando aplicada à causa que motivou a morte do famoso auriga Escolpo (cf. 10.50.5). No caso 
concreto de Bassa tratar-se-á de uma indignação irónica e sarcástica.   

Quanto ao uso do termo mostrum, também Juvenal o usa, mas para se referir à exposição pública de 
Graco na arena, como gladiador (cf. S. 2.143). Pois na perspectiva do satírico tal exposição implica a total 
falta de dignidade e o rebaixamento moral e até mesmo social do homem de nascimento livre.  
1275 cf. 1.90.10: hic ubi vir non est, ut sit adulterium. 
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logo a sua masculinidade, quer do ponto de vista sexual, quer na prática do exercício físico 

ou até mesmo da comissatio1276: 

Pedicat pueros tribas Philaenis 

et tentigine saevior mariti 

undenas dolat in die puellas. 

harpasto quoque subligata ludit   

 et flavescit haphe gravesque draucis 

halteras facili rotat lecerno, 

(…)  

 nec cenat prius aut recumbit ante 

quam septem vomuit meros deunces;  

ad quos fas sibi tunc putat redire, 

cum coloephia sedecim comedit. (7.67.1- 6, 9-12) 

 

Contudo, também esta mulher apresenta um comportamento estranho, pois:  

post haec omnia cum libidinatur, 

non fellat – putat hoc parum virile –  

sed plane medias vorat puellas (7.67.14-15).  

 

Assente sobre um conjunto de termos que evidenciam a masculinidade de Filénis na 

prática desportiva, como harpasto, haphe, draucus, halteres, entre outros, o epigrama 

começa por apresentar esta mulher num papel activo na relação sexual, quer com os pueri 

(pedicat pueri) quer com as puellae, conforme sugere a utilização do termo tentigo 

habitualmente usado para denotar o ardor amoroso do priapismo1277, ou a forma verbal 

dolat, entendida como metáfora de penetração1278. O que está de acordo com a sua 

masculinidade atlética e atesta o seu papel dominador na relação sexual, conforme se volta 

a referir noutra passagem a seguir, pela utilização directa do verbo futuo: quam futuis, 

                                                        
1276 Referente às refeições fora de hora ou ao desregramento da mesa.  
O nome de Filénis surge noutras passagens associado à fealdade, e particularmente à falta de visão (cf. 2.33; 
4.65; 12.22), assim como também à insaciável e pervertido apetite sexual (cf. 7.70; 9.29; 9.40; 9.62 e 10.22). 
1277 A possibilidade de a mulher conseguir pedicare ou de futuere volta a pressupor a interpretação do clitóris 
como mentula. 
1278 cf. ADAMS, J. (1982) 147 e 149.  
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vocas amicam1279. No entanto, a certeza de que esta mulher non fellat, mas prefere plane 

medias vorat puellas, ou seja, prefere lingere cunnum, por pensar que esta é uma atitude 

mais viril, levanta algumas dúvidas, pelo menos quanto à veracidade deste seu 

pensamento. Pois para além do verbo vorare estar associada à receptividade da prática do 

pedicare1280, a verdade é que a entrega do homem à prática do lingere cunnum, conforme 

vimos no capítulo anterior, é entendida como o acto mais rebaixador da sexualidade 

masculina, não só pelas enfermidades a que está sujeito, mas sobretudo pela total ausência 

do órgão viril. E assim sendo, seria preferível que Filénis se entregasse à fellatio, de resto 

como nos sugere a sententia proferida por Marcial no final do epigrama:  

di mentem tibi dent tuam, Philaeni,  

cunnum lingere quae putas virile (7.67.16-17).  

 

Ainda que o desejo de uma mente à medida de Filénis possa implicar apenas uma 

nova concepção sobre a virilidade das práticas a que se entrega, já que pouco ou nada viril 

é o cunnum lingere, a verdade é que a possibilidade de tomar o termo mens pelo vocábulo 

mentula, foneticamente semelhante, suscita-nos uma interpretação bastante mais sarcástica 

para este final: a glutonaria sexual de Filénis deveria ser saciada com uma mentula que se 

disponibilizasse para ela fellare. E assim se sugere a redução da masculinidade de Filénis 

àquilo que lhe está confinado no seu papel de mulher. 

De facto, com exemplos mais ou menos explícitos sobre as práticas lésbicas das 

mulheres, a verdade é que o argumento de Larónia, relativamente a não existir entre elas 

nenhum exemplo tão vergonhoso cai por terra, como aliás as acusações que se seguem e 

que dizem respeito à inversão dos papéis sociais dos homens e das mulheres:  

    “Numquid nos agimus causas, civilia iura 

novimus aut ullo strepitu fora vestra movemus? 

luctantur paucae comedunt colyphia paucae. 

vos lanam trahitis calathisque peracta refertis 

vellera…    (S. 2.51-56) 

 

                                                        
1279 cf. 7.70.2.  
1280 O uso do verbo vorare adquire habitualmente o sentido metafórico de ‘comer’, ‘devorar’ a parte 
masculina, e é com este sentido que Marcial o aplica no epigrama 2.51.6, quando se refere ao efeminado 
Gélio, cujo culus devora (vorat) o penis, ou também no epigrama 12.75.3, para se referir ao facto de 
Secundus estar saciado com a glans (glans penis). 
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É, efectivamente, verdadeira e fundamentada a crítica que Larónia faz à efeminação 

de alguns homens, já que estes se apresentam agora em público com uma toga 

demasiadamente transparente (multicia), que nem a condenada Carfínia usaria1281, que se 

olham ao espelho e cuidam da sua pele1282 ou que são mesmo capazes de contrair 

matrimónio com outro homem e de se entregarem nos braços deste como uma recém-

casada1283. Contudo, se os homens assumem comportamentos próprios das mulheres, não é 

menos verdade que também estas aprendem retórica, podendo mesmo compor os 

expedientes e, agrupando-os, ditá-los ao próprio retor Celso, que se entregam ao exercício 

físico e são mesmo capazes de lutar nas arenas, como gladiadoras, abdicando do seu sexo e 

enamorando-se da força1284. E assim, invertidos estão de facto os papéis dos sexos na 

sociedade romana, porque ambos os inverteram.  

Porém, se é certo que o homem sabe manter o seu papel quando lhe convém, ou 

seja, quando se torna necessário tomar uma postura de censor para fazer aplicar as leis 

sobre as mulheres adúlteras, também é verdade que as mulheres não rejeitam a fraqueza e a 

debilidade que lhes é atribuída, quando isso lhes interessa. Este será o exemplo da mulher 

que usa as suas lágrimas para ocultar as suas infidelidades e enganar o marido1285 ou que 

argumenta a sua condição de ser humano - homo sum -, quando não tem mais argumentos 

para justificar os seus actos1286.  

Além disso, ainda que a mulher se pareça com o homem em algumas situações, 

porque assim lhe convém, a verdade é que, segundo sentencia indignadamente Juvenal: 

… haec tamen ipsa 

 vir nollet fieri, nam quantula nostra voluptas! (S. 6.253-254).  

 

É que, de facto, maior prazer (e maiores proveitos) lhe pode conceder o papel de 

mulher e de esposa. Pois ainda que Larónia critique o gosto que os maridos têm pelos 

jovens eunucos ao ponto de os fazer seus herdeiros, 1287 a verdade é que este gosto se pode 

tornar bastante favorável para a mulher que não se importa de partilhar o seu leito e que  

                                                        
1281 cf. S. 2.66-71. Assim se veste Crético. 
1282 cf. S. 2.99-106. Assim faz Otão. 
1283 cf. S. 2.117-120. Assim fizera Graco.  
1284 cf. S. 6.244-253. 
1285 cf. S. 6.268-271. 
1286 cf. S. 6.284. 
1287 cf. S. 2.56-59.  
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encontra nestes jovens uma excelente forma de usufruir do adultério sem correr o risco de 

ter de se submeter às práticas abortivas:  

    Sunt quas eunuchi inbelles ac mollia semper 

oscula delectent et desperatio barbae 

et quod abortivo non est opus. illa voluptas 

summa tamen, quod iam calida matura iuventa 

inguina traduntur medicis, iam pectine nigro; (S. 6.366-370) 

 
Contudo, se na perspectiva de Juvenal o recurso aos eunucos permite evitar o 

aborto, na de Marcial, esta é, sobretudo, uma excelente forma de a mulher poder usufruir 

do prazer sexual sem ter de engravidar, como acontece por exemplo com Gélia, que tantum 

habeat eunuchus, porque vult futui Gaelia nec parere1288. Parecendo semelhantes as 

abordagens feitas pelos poetas, a verdade é que se afastam, na medida em que a atitude da 

mulher de Juvenal se torna muito mais calculista e atesta a completa negação do papel 

maternal que estava atribuído à matrona do passado. Além disso, a avaliar pelo visualismo 

que Juvenal impõe à descrição da prática do aborto, seja pela alusão à própria sobrinha do 

imperador Domiciano1289, seja pela referência às artes e às drogas das parturientes que 

criam a esterilidade e à forma como estas assassinam seres humanos dentro do ventre1290, 

parece-nos que o poeta estará mais interessado em enfatizar a atitude assassina do ventre 

feminino do que propriamente a vantagem de a mulher poder usufruir do prazer sexual sem 

ter de engravidar.  

E assim, embora a mulher juvenalina pareça menos vulgar e mais elegante na forma 

como tira proveito dos eunucos, já que non futuit, mas antes se deleita com os seus beijos 

(eunuchi…oscula delectent), a verdade é que o acto resulta num crime muito mais gravoso 

e desumano do que o adultério praticado por Gélia1291.  

 De facto, embora Larónia se insurja contra os jovens eunucos, razões têm as 

mulheres para não os desprezarem, já que, graças a eles, poderão usufruir dos seus actos 

adúlteros, sem serem descobertas pela visibilidade de um filho indecoroso. E, embora as 

                                                        
1288 cf. 6.67.1-2.  
1289 cf. S. 2.32-33. 
1290 cf. S. 6.595-597: tantum artes huius, tantum medicamina possunt, / quae steriles facit atque homines in 
ventre necandos / conducit. 
1291 Ainda que a forma como Juvenal descreve o acto adúltero das mulheres seja mais adequada à linguagem 
comedida e retórica, a verdade é que o contraste visível entre a maneira elegante de ser destas e as suas 
intenções vis acabam por lhes conferir uma maior vulgaridade e um maior desrespeito pela vida humana.  
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medidas legais tomadas por Domiciano tivessem proibido a castração de jovens e subir o 

preço dos eunucos, precisamente como forma de pôr termo a esta prática, conforme 

assegura e elogia Marcial1292, tal disposição legal não terá surtido os efeitos desejados, ou 

pelo menos anunciados, já que a mulher continua a usufruir do prazer que estes jovens lhes 

dão, mesmo quando a ausência do órgão sexual já não lhe permite o acto sexual em si. E 

assim se compreende que as mulheres não tiram apenas proveito destes jovens castrados, 

mas também daqueles que apresentam características efeminadas, ou seja, precisamente 

aqueles a quem Larónia dirige as suas críticas. Pois note-se que os termos usados para 

adjectivar os eunucos, na sátira 6 (eunuchi inbelles ac mollia) vão ao encontro da 

expressão usada por Larónia, na acusação que faz aos homens: sed illos / defendit numerus 

iuntaeque umbone phalanges. / magna inter molles concordia1293. O que significa que 

ambos possuem um mesmo espírito imbellis ‘não guerreiro’ e mollis ‘flexível’, 

‘efeminado’. 

E, assim sendo, de novo as palavras indignadas de Larónia perdem credibilidade e a 

sua voz se torna menos vigorosa e capaz de suscitar a piedade dos seus ouvintes, ou pelo 

menos dos leitores  atentos aos argumentos que Juvenal dá a Póstumo, na sátira 6, para o 

dissuadir de casar.  

Contudo, embora a sua voz indignada não possua a credibilidade suficiente para 

fazer acusações, a verdade é que as suas palavras não deverão ser de todo desprezadas. 

Pois estas, aludindo à realidade histórica da ideologia sexual da Antiguidade Clássica - o 

direito que o homem tem de possuir jovens escravos, para satisfazer os seus desejos, assim 

como o de usufruir da concubinagem de uma mulher de baixo estatuto social, para 

satisfazer todos os seus desejos sexuais -1294, atestam o papel secundário que as mulheres 

ocupavam no casamento, pelo menos no que respeita ao relacionamento sexual. O que não 

agrada à mulher, que não aceita ser ultrapassada por escravos e concubinas, sobretudo 

quando isto implica perder dinheiro1295. E esta terá sido precisamente uma das razões que 

                                                        
1292 cf. 2.60; 6.2; 6.4 e 9.5(6). No âmbito da censura de Domiciano, a castração podia ser tomada como uma 
medida punitiva para o amante da mulher, quando apanhado em flagrante. E, por isso, ainda que os jovens 
deixassem de recear esta prática, não estavam, porém, livres dela quando se tornavam amantes das mulheres.  
1293 cf. S. 2.45-47.  
1294 Ainda que uma mulher de condição baixa não seja indicada para garantir a social reprodução, a verdade é 
que, segundo Marcial, há quem dispense a presença de uma esposa, embora deseje querer ter filhos. O que 
significa que, neste caso, serão as escravas que lhe hão-de assegurar o título paterfamilias (cf. 1.84). 
1295 cf. 12.26 (27): A latronibus esse te fututam / dicis, Saenia: sed negant latrones. A constatação de que 
Sénia foi fututa por ladrões que negam ter cometido tal acto poderá querer sugerir que esta terá sido 
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levou Larónia a insurgir-se contra Istro, já que este terá colocado apenas o nome do seu 

liberto no testamento: 

notum est cur solo tabulas inpleverit, Hister 

liberto, dederit vivus cur multa puellae; (S. 2.58-59)1296 

 

Todavia, não obstante a veracidade da crítica que Larónia faz à desvantagem que 

a mulher pode levar no casamento, a verdade é que a afirmação de que Istro terá, em vivo, 

dado muito à sua jovem esposa acaba por ser sugestiva das exigências que habitualmente 

as mulheres fazem aos maridos. E, além disso, confirma o proveito que estas conseguem 

tirar do casamento, quando se sujeitam ao seu papel de submissividade, conforme sugere o 

próprio conselho, provavelmente dirigido a todas as mulheres que a escutavam:  

dives erit magno quae dormit tertia lecto; 

tu nube atque tace; donant arcana cylindros. (S. 2.60-61) 

 

 

Integrado este conselho  numa  mentalidade que  atribui à  mulher o papel de se 

resignar e aceitar o seu papel de esposa e mãe, ocupando na relação sexual apenas o papel 

que lhe está destinado (como  várias  vezes  Marcial  lhe  lembrou, jocosamente1297),  as  

                                                                                                                                                                        
ultrapassada e enganada precisamente pelos escravos que, estando ao serviço da casa e do marido, também 
lhe prestavam serviços a ela própria.  
1296 cf. 5.32. Segundo Marcial, Crispo também não deixou nada em testamento à sua esposa. No entanto, em 
vez de ter deixado ao seu escravo, como em Juvenal, deixou a sibi ‘a si’. O uso do pronome no dativo cria 
alguma ambiguidade na interpretação do remate do epigrama, pois, por uma questão de avareza, pode ter 
deixado tudo a si próprio, ou, embora nada deixando em morto à sua esposa, tudo de lhe dera em vivo, já que 
esta tudo lhe consumiu (cf. PIMENTEL (2000) II.77, nª168).  
1297 A crítica que Larónia esboça, nesta alusão à prática da pederastia e sodomia entre o senhor e o jovem 
escravo ou liberto, é dada por Marcial como aceitável pela sociedade romana, de tal forma que a esposa 
deverá conhecer os seus limites e reconhecer que há partes corporais que apenas devem ser oferecidas pelos 
jovens escravos. E por isso a mulher não deverá insurgir-se contra o marido quando o surpreende com um 
puer, argumentando que também ela tem um culus para o satisfazer (cf. 11.43), nem deverá torturar-se por 
causa dos criados que satisfazem o marido e muito menos oferecer-lhe todas as partes do seu corpo, para o 
marido apenas se satisfazer com ela (cf. 12.96). É que, para além de até os próprios deuses terem jovens para 
os satisfazerem (cf. 11.43.3-10) e de a ‘oferta’ se tornar insípida quando não é dada por quem deve ser 
(cf.12.96.9-10), a mulher casada não pode descurar as suas limitações. E assim se compreende que o poeta 
lhe dê o seguinte conselho: cede sua pueris, utere parte tua (cf.12.96.12). 

Não obstante estes conselhos dados por Marcial, também este tece críticas à pederastia, na medida 
em que antecipa a virilidade (cf. 11.22). Diante desta aparente contradição, o comentador KAY (1985) 163 
considera que a teoria esboçada por Marcial não deve ser tomada com muita seriedade atendendo a que a 
opinião do epigramista varia de poema para poema. Contudo, não podemos esquecer que a sodomia fazia 
parte dos hábitos das relações sexuais, sendo apenas aceitável com rapazitos, o que justifica o conselho dado 
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palavras de Larónia poderiam efectivamente despertar alguma emoção no ouvinte e no 

leitor. No entanto, a referência à riqueza alcançada através do leito e o facto de o segredo 

(arcana) lhe dar ‘pedras preciosas de forma cilindrica’ (cylindros) acaba por evidenciar a 

hipocrisia que a sua indignação é capaz de comportar. Se acrescentarmos às suas palavras a 

crítica que Juvenal habitualmente dirige a todos aqueles que manifestam uma atitude de 

resignação1298, assim como aos proveitos que uma mulher sabe tirar do casamento, e para 

os quais Juvenal alerta Póstumo, na sátira 6, então ainda mais duvidosas se tornam as 

acusações de Larónia.  

 

Em suma, todas as flechas que Larónia atirou aos homens se voltaram de novo 

contra ela, mas não sem antes atingirem todos os falsos censores que, encobertos pelos que 

assistem a este julgamento e pelas próprias disposições legais1299, censuram a sua condição 

adúltera.  

As palavras desta mulher nunca quiseram negar o crime de que estava a ser acusada 

e que a faz merecedora da aplicação da Lex Iulia, mas apenas realçar o papel inferior que o 

sexo feminino ocupa na sociedade e, particularmente, a censura que é feita em relação à 

mulher, contrariamente ao homem. Grosso modo, Larónia insurge-se apenas contra a 

desigualdade de direitos, no que diz respeito a atitudes igualmente viciosas. Assim se 

compreende que esta termine o seu discurso pronunciando: de nobis post haec tristis 

sententia fertur? / dat veniam corvis, vexat censura columbas e que Juvenal  

imediatamente a seguir lance a seguinte questão ao leitor: fugerunt trepidi vera ac 

manifesta canentem / Stoicidae quid enim falsi Laronia?, como se pretendesse conferir 

alguma autoridade às palavras desta mulher1300. Pois, embora a credibilidade daquela seja 

                                                                                                                                                                        
pelo poeta e a rejeição e indignação no que se refere à mulher casada de se prestar a relações anais para 
satisfazer o marido.  
1298 Note-se que a atitude de resignação é, particularmente, em Juvenal um forte elemento de crítica: aceitar e 
calar é consentir a humilhação e de alguma forma admitir que se a merece. Por exemplo, na sátira 5, a 
humilhação a que o cliente se sujeita é o resultado da sua gula, que o obriga a tolerar os caprichos de Virrão 
apenas para poder usufruir de uma fastidiosa refeição (cf. S. 5.170-171: omnia ferre / si potes, et debes). 
1299 É também precisamente com o consentimento da lei e da mentalidade romana que Juvenal propõe a 
Póstumo a troca da mulher por um pusio ‘um jovem escravo’ (S. 6.34) ou que Marcial aconselha a mulher a 
aceitar as práticas sexuais do marido com os jovens servos.  
1300 cf. S. 2.62-65. 

COURTNEY (1980) 132 considera que o termo censura é tomado no sentido geral e não no que se 
refere às leis tomadas pelo censor Domiciano. Contudo, reconhecendo-se efectivamente nesta observação de 
Larónia a presença de uma tradição que durante muito tempo tudo perdoou ao homem e nada consentiu à 
mulher, o termo censura não deixará certamente de fazer alusão directa à Lex Iulia adulteriis coercondis 
dado que é Larónia uma vítima dessa mesma lei. 
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pouca, pela vida viciosa que leva, a verdade é que as suas palavras não se tornam falsas, a 

partir do momento que se aplicam aos Stoicidae que trepidi fugerunt1301, ou seja, aos 

efeminados que se escondem por debaixo da capa de estóicos, supostamente homens de 

princípios respeitáveis, e que diante das palavras de Larónia fogem em pânico. Assim 

sendo, duas realidades de igual modo degradantes se justapõem: por um lado, a falsidade 

destes supostos estóicos, particularizados na figura do censor Crético; por outro lado, a 

hipocrisia de uma mulher cuja indignação, embora não possa ser colocada ao mesmo nível 

da voz indignada do satírico, acaba por ser subscrita por este, quer quando interpela o leitor 

sobre a veracidade das palavras de Larónia, quer quando compara as vestimentas usadas 

por Crético com as de mulheres adúlteras. 

Ainda que estas se cubram com a toga própria de uma adúltera, como forma de 

reconhecimento da sua condição impudica, esta vestimenta não consegue ser tão 

vergonhosa como a do legislador e duro censor, Crético, dada a transparência e o colorido 

que a deste exibe1302. Contudo, uma vez que a visibilidade da sua efeminação não parece 

repugnar àqueles que o observam, mas apenas suscitar o espanto1303, mesmo que o calor 

levasse Crético a actuar despido, menos indigna seria considerada tal infâmia do que a 

culpa de uma mulher adúltera. Pois, sempre será mais respeitada a vestimenta de um 

homem censor, ainda que mais diáfana, do que a de uma mulher prostituta. E assim, ainda 

que Larónia não tente ocultar a condição adúltera e interesseira da mulher, indigna-se com 

o que aos seus olhos são injustiças praticadas por quem, embora não tenha autoridade 

moral para as fazer, goza de uma conivência vergonhosa. 

 

Em Marcial, a questão da voz indignada da mulher coloca-se mais a nível da 

desigualdade sexual de que os apetites desta são vítimas do que propriamente da 

desigualdade social de que se queixa Larónia. E assim, ainda que a sexualidade possa, e 

deva, ser entendida como uma expressão do lugar que a mulher ocupa na sociedade, a 

verdade é que a forma jocosa como Marcial expõe as suas reivindicações e os impetuosos 

                                                        
1301 A crítica e a falsidade destes homens transparecem no contraste entre os vocábulos Stoicidae e fugerunt e 
particularmente pelo facto de Stoicidae ser um patronímico burlesco de formação grotesca. Sobre a formação 
da palavra veja-se, por exemplo, o comentário de COURTNEY (1980) 132. 
1302 cf. S. 2.68-70.  

Tal como Juvenal, também Marcial faz referência à toga enquanto veste apropriada à matrona 
adúltera. E se no epigrama 2.39 apenas o insinua, em 10.52 confirma tal associação, ao mesmo tempo que 
denuncia o envolvimento dos eunucos no adultério.  
1303 cf. S. 2.66-67: …cum tu multicia sumas, / Cretice, et hanc vestem populo mirante perores.  
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desejos da mulher acabam por desviar a atenção do leitor da realidade social e legislativa. 

Além disso, Marcial não está interessado em explorar as vicissitudes e a hipocrisia que se 

esconde por detrás de acusações e defesas, pois se essas existem, logo as vê o leitor no 

comportamento das próprias figuras expostas.  

 

 

2.2. Proveitosa e tirânica liberdade económica    

Ainda que Juvenal tenha concedido a Larónia o direito de fazer ouvir a sua voz 

indignada, na verdade, para além de esta reclamar pouco, ou quase nada, na defesa da sua 

honra, da sua inocência ou até mesmo dos seus direitos, o seu discurso acaba por servir de 

mote à crítica que o satírico pretende fazer às liberdades concedidas à mulher, e, por 

conseguinte, às libertinagens que daí advêm.  

Uma das causas importantes, senão mesmo a mais importante, das profundas 

mudanças operadas nos comportamentos e valores femininos foi, sem dúvida, a liberdade 

económica que a mulher adquiriu e lhe possibilitou adquirir novos gostos, luxos e prazeres, 

mas também libertar-se da tutela do marido e usufruir de total liberdade de decisão1304. E 

ainda que algumas leis limitassem uma quantia para o património que as mulheres 

poderiam herdar ou que restringissem os luxos e as jóias, numa tentativa de limitar as 

extravagâncias1305, a verdade é que as mulheres não se inibem de exibir as suas riquezas e 

de presentear quem lhes oferecer maior prazer. Além disso, acresce a esta liberdade 

económica uma outra não menos importante que é o direito de se poder divorciar. O que 

significa que, no caso das mulheres ricas, se torna bastante proveitoso, já que o marido que 

queira manter a sua esposa terá de se sujeitar aos seus desígnios, sob pena de perder o dote 

desta. 

Desta forma é evidente que a liberdade de uns implica a subjugação à tirania ou aos 

caprichos de outros, neste caso da mulher. Contudo, quando as setas do Cupido são 
                                                        
1304 Por lei de Cláudio foi abolida a tutela legítima para as mulheres de nascimento livre, vigorando apenas 
para as libertae. Porém, a partir de Constantino, desapareceu totalmente a tutela feminina. A mulher adquirira 
também a liberdade de poder substituir o seu tutor legítimo por uma pessoa de confiança que, na realidade, 
não interferia nas suas decisões, o que significa que esta tinha total liberdade de determinação (cf. McGINN 
(1998) 239-240.  
1305 A Lex Voconia de mulierum hereditatibus et de legatis (169 a.C.) terá estabelecido que as mulheres (com 
excepção das Vestales e da Flaminica Dialis) não podiam herdar um património superior a duzentos mil 
asses. Quanto à limitação das extravagâncias, esta é determinada pela Lex Oppia, datada de 215 a.C, que não 
pretende apenas pôr cobro às riquezas e aos adornos usados pela mulher, mas também ao luxo em geral que 
se apoderara de Roma, com as sucessivas conquistas (cf. ROTONDI (1990) 4-20; GUILLÉN (1986) II. 93-
100 e CANTARELLA (1997) 118-130). 
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transportadas pelos interesses materiais e não pelo amor, como sugere sarcasticamente 

Juvenal: ... inde faces ardent, veniunt a dote sagittae1306, o esposo não se importa de 

abdicar da sua mulher em troca do dote desta, pois maiores proveitos tirará do seu dinheiro 

do que da sua fidelidade, até porque dificilmente a terá, o que significa que, embora os 

homens se insurjam contra a tirania das mulheres ricas e critiquem a libertinagem que a 

liberdade económica lhes permitiu, acabam por tirar proveito da riqueza destas. E assim, o 

interesseiro marido torna-se cúmplice da depravação e da condição adúltera da mulher, 

porque lhe concede liberdade em troca de dinheiro. 

Outras vezes, se os homens não agem em proveito do dinheiro, imobilizam-se 

diante da despótica atitude da mulher. E deste forma tornam-se igualmente permissivos, 

por força da sua cobardia1307.  

 Ditam porém as leis da mentalidade social romana que os vícios não poderão ser 

desculpáveis, sobretudo os que implicam a negação dos valores morais e matrimoniais ou a 

exposição vergonhosa e indigna. E nisto as mulheres conseguiram distinguir-se, por força 

de não saberem usufruir com moderação e dignidade da liberdade que lhes foi concedida, 

mas antes a subverterem com a sôfrega ansiedade de quem tinha, anteriormente, sido 

subjugada à autoridade absoluta1308.  

E o preço a pagar por esta emancipação, pouco consistente e até mesmo mal 

resolvida, que as leva a imitar os homens naquilo que estes têm de pior, ou a subverterem 

por completo a relação de autoridade familiar, constitui motivo de crítica indignada para 

Juvenal e de zombaria jocosa para Marcial.  

 

 

2.2.1. Proveitosa, mas insuportável para o homem 

Entre outros vícios, já referidos anteriormente, também consta dos argumentos que 

Juvenal apresenta, na sua sátira programática para justificar a indignatio que o leva a 

escrever sátiras, a alusão aos homens que, submetendo-se à vaidade de uma velha rica – 

                                                        
1306 cf. S. 6.139.  
1307 A referência à importância do dote, em troca da liberdade concedida à mulher, reflecte o poder que o 
dinheiro adquiriu na época imperial, o qual fora responsável pela ruptura de hábitos seculares, conforme 
atesta Juvenal (cf. S. 6.298-300: prima peregrinos obscaena pecunia mores / intulit, et turpi fregerunt 
saecula luxu / divitiae molles.) 
1308 Tenha-se em conta que o próprio casamento implicava apenas uma transmissão de poder paternal ao 
marido, e que este a podia repudiar, quando o entendesse.  
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vetulae vesica beatae –1309, se tornam herdeiros do testamento desta em função do 

desempenho sexual que manifestaram:  

unciolam Proculeius habet, sed Gillo deuncem,  

partes quisque suas ad mensuram inguinis heres. (S. 1.40-41) 

 

Ridiculamente reduzidos ao único interesse que têm, ou tiveram, para a mulher, e 

recompensados unicamente em função disso, ad mensuram inguinis, os homens tornaram-

se numa mera fonte de prazer, através do qual ambos saem a ganhar. Pois a mulher sacia os 

seus desejos e o homem a sua ambição pelo dinheiro. Contudo nesta igualdade de 

proveitos, o homem terá ficado, provavelmente, a perder, porque não se submete somente a 

uma mulher rica, mas à velutae vesica, que poderá ser traduzido por à ‘vaidade de uma 

velha’, ou à ‘vulva de uma velha’, dado o duplo sentido que a palavra vesica pode ter1310.  

E assim, embora a mulher seja ridicularizada, já que a sua presença se reduz, tal 

como a dos homens, ao seu mero órgão genital, mais vergonhosa se torna a atitude 

interesseira do homem. Pois, se inicialmente se poderia pensar que esta mulher velha se 

limitou a medir os genitais dos homens, como fez uma mulher apresentada por Marcial, 

Marula, cujas mãos lhe serviam de balança1311, o termo vesica alude a uma submissão 

sexual por parte do homem. Além disso, a avaliar pela descrição que Marcial faz deste tipo 

de mulheres velhas e dos seus insaciáveis desejos, apesar da frigidez que as domina, não 

terá sido assim tão fácil a estes homens fazerem-se herdeiros de tal mulher. O que leva a 

compreender porque é que Juvenal usa a expressão testamenta merentur1312 para se referir 

aos que ganham dinheiro à custa das velhas ricas: merecem-no porque lhes custou ganhá-lo 

e igualmente porque merecem a vergonha a que tiveram de se sujeitar.  

 De facto, conseguir ganhar dinheiro à custa de velhas endinheiradas é uma das 

várias estratégias que o homem encontra para enriquecer, ou, na visão mais pessimista de 

Marcial, para conseguir viver em Roma com pouca dignidade. E, por isso mesmo, 

desaconselha o amigo Fabiano a vir para a Urbe, dado que, entre outras coisas, não será 

capaz de corromper a mulher de um amigo querido, nem de se excitar com as frígidas 

velhotas: 

                                                        
1309 cf. S. 1.39.  
1310 O termo volta a ser usado por Juvenal para se referir à excitação descontrolada de Túcia (cf. S. 6.64: 
Tuccia vesicae non imperat). 
1311 cf. 10.55. No caso de Marula, apenas ela terá tirado proveito da situação.   
1312 cf. S. 1.37.  
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 Vir bonus et pauper linguaque et pectore verus 

     quid tibi vis, urbem qui, Fabiane, petis? 

 (…) 

 nec potes uxorem cari corrumpere amici 

    nec algentes arrigere ad vetulas, (4.5.1-2, 5-6) 

 

Implícita a ideia de que é possível tirar proveito de qualquer mulher, desde que se 

seja capaz de subverter os valores da amizade, Marcial ridiculariza o lucro que se tira das 

velhas, enfatizando a dificuldade que o homem terá, dado tratarem-se de ‘frígidas velhas’ 

(algentes vetulas). Muito mais directo do que Juvenal na referência que fez ao impetuoso 

desejo sexual da mulher, também a crítica a esta é mais mordaz, porque não se trata apenas 

de submeter o homem ao seu dinheiro, mas à (im)possibilidade de dar prazer a um corpo 

frígido.  

E assim sendo, a atitude do homem torna-se muito mais insuportável e penosa do 

que proveitosa, contrariamente ao que pretende dar a entender a interpretação de Juvenal. 

Pois, não obstante a hipocrisia que assiste à submissão do homem a troco de dinheiro e que 

Marcial sintetiza numa expressão carregada de ironia: o quantum cogit egestas!1313, 

consideramos que, pelo menos no que se refere aos proveitos tirados de uma mulher velha, 

o epigramista estará mais interessado em evidenciar o ridículo a que se expõe a decrépita 

velhice desta e a força persuasiva que o seu dinheiro consegue ter na própria mudança de 

hábitos sexuais dos homens, conforme terá acontecido, por exemplo, com Caridemo, que 

terá passado de pedicator a fututor: 

Dives eras quondam: sed tunc pedico fuisti 

(…) 

illa fututorem te, Charideme, facit. (11.87.1,4)1314 

 

A força do dinheiro impõe-se pela força da sexualidade decrépita, e, por esta razão, 

a atitude do homem, mais do que proveitosa, torna-se, sobretudo, ridícula.   

 Efectivamente, tirar proveito das mulheres ricas é uma habilidade a que se 

entregam alguns homens e algumas são as manhas que, segundo Marcial, estes usam: uns, 

                                                        
1313 cf. 11.87.3.  
1314 A crítica de Marcial à decrepitude da mulher será analisada mais à frente neste mesmo capítulo.  
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à semelhança do que fazem particularmente as mulheres, usam o envenenamento1315; 

outros, sob o pretexto de estarem a jogar, atravessam, alegadamente por descuido, o 

coração da esposa rica com uma aguçada flecha1316 e há também os que casam na 

esperança de a esposa morrer rapidamente, dada a tosse que a persegue1317. Mas se a 

mulher não é rica, outra forma se há-de encontrar para a rentabilizar, nem que seja torná-la 

cobiçada pelos demais homens, e assim ganhar com o suborno que os adúlteros terão de 

pagar1318.  

Contudo, nem sempre os homens conseguem alcançar os seus objectivos, acabando 

por ser a mulher a tirar proveito destas situações: esta finge estar doente e, por isso, não 

morre1319; desperta no homem o receio de poder ser envenenado, para poder usufruir do 

seu médico amante1320 ou, quando finalmente morre, nada parece deixar ao marido1321.    

 

De facto, se a liberdade económica da mulher se tornou proveitosa para o homem, a 

verdade é que se traduziu, algumas vezes, bastante mais insuportável, isto porque, além de 

este ter de suportar os desejos sexuais desta, a sua velhice ou o conhecimento dos seus 

comportamentos adúlteros, tem ainda de suportar, segundo Juvenal, as exigências dos seus 

caros luxos estrangeiros: 

interea calet et regnat poscitque maritum 

pastores et ovem Canusinam ulmosque Falernas; (S. 6.149-150) 

 

As formas verbais calet ‘está excitada’, regnat ‘governa’ e poscit ‘reclama’ sintetizam a 

atitude prepotente com que a mulher se apresenta diante do marido e atestam o poder e o 

papel que esta exerce na relação matrimonial: é ela que governa, porque será ela que tem 

poder sobre o seu dote; reclama e exige, porque assim lhe permite o carácter interesseiro 

do marido, cuja cupidez prolonga a sujeição deste aos caprichos daquela, e está agitada, 

eufórica, ou até mesmo excitada, dado o prazer que os presentes lhe trarão. Até porque, a 

                                                        
1315 cf. 12.91. 
1316 cf. 10.16(15).  
1317 cf. 1.10.  
1318 cf. 1.73.   
1319 cf. 2.26.  
1320 cf. 6.31. 
1321 cf. 2.65.  
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avaliar pelos descrições que Juvenal faz, noutras passagens, sobre o efeito do vinho na 

mulher, razões terá para manifestar este estado de ansiedade e entusiasmo1322. 

 Mas a estas exigências acrescentam-se outras, por altura das Saturnais, ainda mais 

requintadas e que valerão ao marido grandes gastos: 

 mense quidem brumae, quo iam mercator Iason 

clausus et armatis opstat casa candida nautis, 

grandia tolluntur crystallina, maxima rursus  

myrrhina, deinde adamans notissimus et Beronices 

in digito factus pretiosior: hunc dedit olim 

barbarus incestae, dedit hunc Agrippa sorori, … (S. 6.153-158) 

       

Entre os objectos comprados distinguem-se vasos caros de cristal e de mirra, mas 

também um notissimus anel pretiosior que pertencera a Berenice e lhe fora oferecido pelo 

seu irmão Agripa, com quem mantivera relações incestuosas. A referência a este anel não 

vale apenas pelo excessivo valor que possui e pelos gastos que o marido tem de suportar 

para satisfazer os caros luxos da esposa, mas acima de tudo sugere a conduta imoral de 

quem o adquiriu, dado que o anel pertencera a uma mulher que mantivera relações 

incestuosas com o irmão e que fora também amante do Imperador Tito em 75. E assim 

sendo, ainda se torna mais ridículo o elevado preço do anel, na medida em que o marido 

paga para que a sua esposa exiba diante de todos o símbolo dos vergonhosos crimes 

praticados pela mulher. Além disso, a imagem da viagem como forma de fazer chegar até 

Roma objectos luxuosos e valiosos, não só reflecte o aumento de trocas comerciais 

verificadas na época imperial, como também simboliza a travessia dos luxos e das 

influências estrangeiras sobre a sociedade romana. O que corrobora a ideia, já reiteradas 

vezes referida, de que a crítica à mulher não surge isolada, mas integrada numa denúncia 

mais alargada a outras mudanças operadas em Roma e que, obviamente, tiveram a sua 

quota parte de responsabilidade na degradação das mulheres.  

Também Marcial se refere à mulher que recebe jóias, roupas e perfumes de 

presente, no entanto, não se trata  de uma matrona, como no exemplo  de  Juvenal, nem 

                                                        
1322 A relação que existe entre o vinho e as loucuras sexuais que as mulheres cometem durante as festas em 
honra da Bona Dea, descritas na sátira 6, podem conduzir a uma interpretação mais atrevida da forma verbal, 
calet, corroborada, de resto, pelo próprio significado que o termo comporta: ‘estar excitada’, ‘arder em 
amor’. 
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esta os reclamou com altivez, mas antes os rapinou com destreza1323. O que, no fim, tem o 

mesmo resultado, pois se o marido de uma deu presentes porque esta os exigiu, o amante 

da outra concedeu-os porque esta lhos tirou. Comum às duas é o gosto que têm pelo luxo. 

O que significa que os gostos e as exigências das mulheres se generalizaram a todas as 

classes sociais, tal fora a influência que o contacto com os povos estrangeiros, seus luxos e 

costumes, alcançara em Roma.    

 As exigências de uma mulher não são fáceis de suportar, sobretudo quando 

implicam gastos elevados e a importação de influências nefastas e vergonhosas e reduzem 

o marido a um papel de subalterno que receia contrariar a esposa e muito mais repudiá-la, 

dado o direito que lhe assiste de reclamar aquilo que era seu antes do casamento1324. Mas 

pior do que tudo isto será mesmo a possibilidade de o casamento com uma mulher rica 

implicar a troca de papéis sociais. E é por esta razão que Marcial confessa ao amigo Prisco 

nunca desejar casar com uma mulher rica:  

Uxorem quare locupletem ducere nolim 

    quaeritis? uxori nubere nolo meae  

inferior matrona suo sit, Prisco, marito: 

    non aliter fiunt femina virque pares (8.12.3-4).  

 

Referindo-se Marcial à inferioridade económica que a mulher deve ter no 

casamento, para que assim cada um possa ocupar o papel matrimonial que lhe compete, a 

utilização do verbo nubere, habitualmente aplicado à mulher, indica que Marcial não quer 

ser esposa da própria esposa, ou seja, ocupar o lugar que lhe compete a ela, quer do ponto 

de vista sexual, quer social1325. 

 

Menos delicado e mais directo em relação à indignação que sente pelas mulheres 

ricas, Juvenal declara que: intolerabilius nihil est quam femina dives1326. Refere-se 

particularmente à forma como a mulher exibe as suas jóias, como tapa o seu feio e vil rosto 

                                                        
1323 cf. 11.49(50).  
1324 É a actio rei uxoriae que concede este direito à mulher (cf. CARCOPINO (1994) 125). 
1325 Note-se que o termo é usado também quando os poetas se referem à união entre efeminados, em que um 
assume a condição de mulher, e por conseguinte, a passividade sexual que lhe está inerente (cf. Juv. S. 2.120 
e Mart.1.24.4). 
1326 cf. S. 6.460.  



Capítulo 5 | A Condição Feminina e o seu lugar em Roma 

 426 

com muitas camadas de creme, mas também como se apresenta diante do marido e do 

amante: 

 interea foeda aspectu ridendaque multo 

pane tumet facies aut pinguia Poppaeana 

spirat, et hinc miseri viscantur labra mariti: 

 ad moechum lota veniunt cute.    (S. 6.461-464) 

 

Sendo certo que as mulheres tiveram, durante muito tempo, razões para ocultar as 

imperfeições do seu rosto e a sua fealdade, uma vez que os maridos as podiam expulsar e 

repudiar, quando a beleza já não lhes assistia1327, a verdade é que este seu hábito passou 

agora a ser uma forma de se manter bonita e atraente apenas para o amante. E assim 

contenta-se o homem com os beijos pegajosos a troco de um dote que poderá perder, caso 

repudie a esposa pela sua fealdade, o que neste passo até fazia sentido, já que a cara desta 

está inflamada e os seus lábios pegajosos, conforme sugerem as formas verbais usadas 

(tumet e viscantur). Assim se compreende que, de facto, se torne intolerável beijar uma 

mulher como esta.  

 

 

2.2.2. Tirânica, mas repreensível para a mulher 

Apesar da acérrima crítica que Juvenal faz às mulheres e da sua descrença no 

casamento, que o leva a não querer que Póstumo se case, o satírico não deixa de aconselhar 

o homem a casar-se apenas se estiver na disposição de amar a sua mulher. Mas isto 

implicará com certeza um amor que prime pela dignidade do casamento, onde não seja o 

homem tão ingénuo ao ponto de se submeter ao jugo da esposa. Pois se este a amar 

ingenuamente, então terá de aceitar e sujeitar-se ao jugo, ou seja, à sua tirania e domínio:   

si tibi simplicitas uxoria, deditus uni  

est animus, summitte caput cervice parata 

                                                        
1327 A degradação física da mulher parece conceder ao marido o direito de se livrar da esposa, pelo menos 
assim se depreende da afirmação peremptória do satírico: si verum excutias, facies, non uxor amatur (S. 
6.143). 

Esta declaração, assentando num total desprezo pela mulher enquanto ser humano, justifica de 
alguma forma a preocupação feminina em tentar camuflar as rugas e os sinais de velhice com maquilhagem. 
Pelo que, neste contexto, ainda que os satíricos tendam a ridicularizar a velha que se faz passar por nova à 
custa de maquilhagem, a verdade é que os comportamentos femininos se enquadram numa realidade em que 
vale a mulher mais pela imagem que apresenta do que propriamente pela pessoa que é.   
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ferre iugum.  (S. 6.206-208) 

 
A metáfora com o animal de carga traduz efectivamente o peso da ingenuidade do 

homem e a atitude despótica da mulher que não é capaz de respeitar quem ama, até porque 

mesmo quando arde de paixão pelo amado, tormentis gaudet amantis1328.  

O prazer advém-lhe do tormento que é capaz de impor ao amado, ou seja, das 

exigências que lhe faz e das proibições constantes que não lhe deixam liberdade para 

efectuar qualquer transacção comercial. A sua tirania é tal que o homem não será dono 

nem mesmo da sua vontade: haec dabit affectus1329. Se isto se passa em relação ao marido, 

pior tratamento receberão os escravos, açoitados por tudo e por nada, já que à explicação 

do marido para o seu procedimento ela responde: 

“o demens, ita servus homo est? nil fecerit, esto:  

hoc volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas.” (S. 6.222-223) 

 

O discurso da mulher na primeira pessoa confere à sua própria tirania uma força 

ainda mais indecorosa. Além disso, o facto de não considerar o escravo como um ser 

humano e de justificar a sua atitude com a simples resposta: “quero porque quero”, 

subvertendo a razão à sua própria vontade, acentua o seu carácter desumano e mesquinho, 

no qual tudo gira em torno do seu ego. E, desta forma, sem precisar sequer de desculpas ou 

hábeis manhas para esconder a sua condição de mulher adúltera, depressa abandona este 

reino, se volta a casar e de novo regressa à casa que terá desdenhado, podendo ter oito 

maridos em apenas cinco anos1330. Um número, porém, não muito elevado diante do 

exemplo apresentado por Marcial, em que Telesila conseguira casar-se dez vezes em 

apenas um mês. Não obstante o exagero contido nesta atitude, a conclusão que é tirada 

deste exemplo torna clara a forma ardilosa como a mulher consegue praticar o adultério, 

apesar das leis punitivas: 

 quae nubit totiens, non nubit: adultera lege est. 

    offendor moecha simpliciore minus. (6.7.5-6) 

 

                                                        
1328 cf. S. 6.209.  
1329 Cf. S. 6.214.  
1330 cf. S. 6.224-230. No tempo dos Antoninos as mulheres habituaram-se a contar os anos pelos nomes dos 
maridos (cf. CARCOPINO (1994) 128). 
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Provavelmente Telesila casa-se e divorcia-se de cada vez que arranja um novo 

amante, e assim, sem infringir a lei e sofrer a sua punição, acaba por oficializar o 

adultério1331. E diante desta subversão de valores, na qual a oficialização do adultério não é 

mais do que o reconhecimento da vida adúltera da mulher casada, menos escandaliza 

Marcial uma galdéria assumida do que uma matrona que tantas vezes se casa. Assim como 

lhe parece também mais vil aquela que agora é legalmente chamada esposa, do que quando 

era considerada adúltera1332. 

Também o exibicionismo dos ‘amores ilícitos’ (peccas…furta1333) de uma certa 

matrona chamada Lésbia, torna-a mais imoral do que as prostitutas que, nos lupanares mais 

pobres e sem portas, ocultam os seus feitos, correndo pelo menos a cortina, ou do que as 

spurcas lupas que se ocultam nos túmulos, junto às estradas de acesso às cidades. E assim, 

se criticável era o adultério tornado legal, no caso de Telesila, mais reprovável consegue 

ser o exibicionismo a que se entrega descaradamente esta mulher, Lésbia. E, por isso, 

Marcial dá-lhe o seguinte conselho:  

A Chione saltem vel ab Iade disce pudorem  

    abscondunt spurcas et monumenta lupas. 

 numquid dura tibi nimium censura videtur? 

    deprendi veto te, Lesbia, non futui. (1.34.7-10).  

 

A sugestão de que esta matrona deverá aprender com o exemplo de duas prostitutas, 

Quíone e Ias, torna o seu comportamento ainda mais reprovável e vergonhoso. Além disso, 

além de a forma verbal futui comportar uma conotação demasiadamente vulgar para ser 

aplicada a uma mulher casada, a combinação daquela com o termo censura acaba por 

sugerir as severas punições a que os comportamentos desta mulher a sujeitam1334.  

                                                        
1331 Marcial refere outros exemplos como o de Paula que converte o amante em marido, não podendo assim 
negar aquilo que anteriormente negara (cf. 1.74), ou de Proculina que, convertendo o amante em marido, 
acaba por fazer do seu segundo casamento a confissão do seu primeiro matrimónio adúltero (cf. 6.22). Outras 
há, porém, que têm dois amantes, o que significa que são uxor … duorum (cf. 6.90.2) 
1332 cf. 6.45.1,4: Lusisti, satis est: lascivi nubite cunni… / turpius uxor erit quam modo moecha fuit. A 
redução das mulheres à expressão lascivi cunni sugere o desejo e perversidade sexual que domina os seus 
comportamentos adúlteros. 
1333 cf. 1.34.2.  
1334 Ainda que tenhamos entendido Lésbia como uma matrona de amores adúlteros, atendendo à oposição que 
se faz em relação às prostitutas assumidas dos lupanares ou das ruas, esta personagem surge frequentemente 
associada a uma figura desavergonhada (cf. 2.50; 6.23; 11.62; 5.68). 

CITRONI (1975) 111, no comentário ao livro primeiro de Marcial, considera que o final malicioso 
do epigrama 1.35 e o uso da expressão vulgar futuere confere ao epigrama um efeito jocoso-irónico e de 
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Descarado e exibicionista é o carácter da mulher adúltera e por isso moralmente 

mais reprovável do que o comportamento da prostituta que aprecia a intimidade dos seus 

actos. Desta forma, a meretriz serve jocosamente como exemplo de moralidade para a 

matrona que contorna a lei e exibe descaradamente a sua conduta sexual, tal como, em 

Juvenal, a matrona, reclinada no triclínio, ouve e se excita com palavras que a própria 

prostituta se negaria a ouvir1335.  

 

De facto, se as mulheres podem trazer algum proveito aos maridos, sobretudo as 

ricas, a verdade é que a forma como os torturam com as suas exigências acaba por as tornar 

insuportáveis para aqueles. E quando a isto se acrescentam as manhas das mulheres, 

eficazmente ensinadas pelas mães1336, para poderem obter prazer fora do casamento, tudo 

se torna ainda mais intolerável.  

A explicação para esta atitude ardilosa da mulher querer enganar o marido poderá 

estar na sententia proferida por Juvenal a propósito do seu comportamento adúltero: 

unus Hiberinae vir sufficit? ocius illud 

extorquebis, ut haec oculo contenta sit uno. (S. 6.53-54). 

 

Não está, pois, a mulher interessada em viver apenas com um homem, pois se um 

lhe dá o estatuto de casada, o que convém aos olhos da lei, o outro dá-lhe o prazer que o 

casamento não lhe permite. E assim, a mulher move-se numa vivência quase dupla onde 

consegue ser uma verdadeira tirana - imperat ergo viro1337 - para o marido, ainda que, em 

relação aos seus desejos, não consiga ter o domínio suficiente: Tuccia vesicae non 

imperat1338.  

A utilização da mesma forma verbal, imperat, aplicada ao marido e ao desejo 

sexual, se assim entendermos a interpretação de vesica como vulva, põe em oposição o 

poder que ela é capaz de exercer sobre o seu marido (até porque este lho permite e a 

legislação o favorece) e a falta de controlo sobre o prazer que a leva a praticar o adultério. 

                                                                                                                                                                        
alguma forma tempera a impressão do sério moralismo com que que o leitor poderia ter ficado com o 
epigrama precedente.  
1335 cf. S. 11.165-175.  
1336 cf. S. 6.231-236. O papel da educação sobre o comportamento das mulheres é uma causa importante a 
acrescentar à crítica de Juvenal, pois reforça a ideia de que os actos destas se inserem numa crítica mais 
alargada e complexa a toda a sociedade romana.    
1337 cf. S. 6.224.  
1338 cf. S. 6.64.  
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E entre os amantes que lhe possibilitam momentos de prazer, obviamente em troca de 

presentes proveitosos, estão particularmente os homens do espectáculo, a quem apraz a sua 

força, a sua voz ou a sua habilidade para representar. 

 

 

2.2.3. Oportuna para os amantes 

A mulher, a quem sempre foram postas algumas restrições à participação nos 

divertimentos e nos espectáculos públicos, marca agora a sua presença nos jogos de circo e 

nas representações, com exuberância e desejosa de prazer.  

Segundo Juvenal, para assistir aos Ludi, Ogúlnia aluga uma indumentária e um 

grande séquito onde nem sequer falta uma escrava para fazer recados à sua senhora, 

nomeadamente presentear os atletas ligeiros com o que lhe resta da sua herança paterna. O 

aluguer de uma comitiva e a oferta de presentes parece insinuar a sua favorável condição 

económica, ou talvez apenas o exibicinonismo de uma mulher que, segundo Juvenal, tal 

como muitas, apesar de sofrerem de uma condição precária em casa, manifestam uma total 

despreocupação com a diminuição de capital. Contrária ao homem que examina as suas 

economias e poupa como a formiga, a mulher esbanja, sem tomar consciência de que o seu 

capital se perde por entre mãos e que os seus prazeres lhe poderão trazer a ruína1339. É que 

ela pensa que as moedas se multiplicam espontaneamente na sua arca vazia (exhausta… 

arca1340) e, por isso, conforme afirma Juvenal:  

non umquam reputant quanti sibi gaudia constet. (S. 6.365) 

 

Sem conseguir dominar o seu prazer (gaudia), a mulher perde assim o seu 

património, sem que isso não a preocupe muito. Mais importante terá sido o prazer de 

assistir aos jogos rodeada de uma grande comitiva e de presentear os atletas.   

E se Ogúlnia não se importa de gastar tudo o que tem, até porque não toma 

consciência de que a sua arca está vazia, também Cloe, segundo Marcial, tudo oferece ao 

amante Luperco, sujeitando-se mesmo a ficar desnudada:  

nudam te statuet tuus Lupercus. (4.28.8)  

                                                        
1339 cf. S. 6.359-362: …tamen utile quid sit / prospiciunt aliquando viri, frigusque famemque / formica 
tandem quidam expavere magistra: / prodiga non sentit pereuntem femina censum. 
1340 cf. S. 6.363.  
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Atendendo a que Luperco podia ser o nome de um homem, mas também do 

sacerdote de Pã oficiante das festas Lupercais, nas quais homens nus percorrem as ruas 

fustigando as mulheres com correias, para que estas se tornem férteis, Marcial cria uma 

situação de incongruência burlesca, dado que Cloe é que fica nua por tudo esbanjar, 

enquanto luxuosamente vestido fica Luperco com os presentes que recebe da mulher1341.  

Similares em termos do esbanjamento por parte das mulheres, a seriedade e a 

indignação da voz de Juvenal contrastam com o humor e a ambiguidade da estrutura do 

epigrama de Marcial, que converte o propósito sério da realidade sócio-cultural e religiosa 

das Lupercais em paródia. Juvenal traduz o esbanjamento da mulher através da fábula da 

cigarra e da formiga, a qual, encerrando em si propósitos moralísticos, se insere num vasto 

stock de estratégias retóricas que o satírico tem, habitualmente, ao seu dispor para poder 

movere ou persuadir o seu leitor para a crítica que pretende fazer, e assim alcançar a sua 

cumplicidade1342. A ambos os poetas é no entanto comum a intenção de evidenciar a falta 

de controlo da mulher sobre o seu prazer e o quão oportuno se torna isso mesmo para o seu 

amante.  

Mas, se o tom humorístico e burlesco do exemplo de Cloe se afastara da seriedade 

juvenalina, Marcial aproxima-se quando, num tom igualmente indignado e censurador, 

critica Gala que deixou morrer os seus três filhos à fome, só porque dera todo o seu dote ao 

amante. Diante desta atitude, Marcial amaldiçoa-a considerando-a pior do que a figura 

mítica de Pôncia que terá envenenado os seus filhos1343. A razão desta dádiva terá sido, 

como sempre, a busca do prazer sexual, do qual Marcial chacoteia: 

praestatur cano tanta indulgentia cunno 

    quem nec casta potest iam decuisse Venus (2.34.3-4) 

                                                        
1341 Outras vezes acontece, porém, que quem tudo perde por tantas prendas oferecer é o próprio amante, 
como é o caso de um certo cavaleiro que se sujeita a perder a sua condição de cavaleiro por dar tantos 
presentes às moças (cf. 8.5). 
1342 A fábula, portadora de um valor moral e com toda a certeza integrada no universo referencial do leitor, 
converte-se para o leitor num processo interpretativo do comentário do satírico (cf. RANDOLPH (1942) 
280). 
1343 cf. 2.34.5-6: perpetuam di te faciant Philerotis amicam, / o mater, qua nec Pontia deterior. 

A referência a Pôncia é ainda feita noutras passagens em Marcial (cf. 4.43.3-4 e 6.75.3-4) e, 
igualmente em Juvenal, onde esta mulher, na primeira pessoa, confessa o crime praticado (cf. S. 6.638-639). 
Segundo Juvenal, Pôncia não terá sido a única a cometer este tipo de crimes, pois também algumas heroinas 
míticas foram capazes de assassinar os seus próprios maridos. No entanto, a diferença entre estes exemplos 
míticos e as mulheres do presente, como Pôncia, reside no facto de estas não terem cometido o crime por 
dinheiro e de o terem feito com as suas próprias mãos, usando o ferro (uma arma digna de um feito bélico) 
sem recorrerem a venenos ou a bruxarias (cf. S. 6.644-660). A utilização de venenos e bruxarias revela uma 
artimanha e uma perversidade maior, pois implica uma maior premeditação, dada a preparação que requer. 
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Sem que a perda do dote ou de respeito cause preocupação à mulher, o que 

interessa é a satisfação, senão mesmo a obediência, do seu canus cunnus. A redução do 

proveito que a mulher tira do órgão genital já encanecido ridiculariza ainda mais a figura 

de Gala, uma velha que, com toda a certeza, não terá mais nenhum atractivo senão o dote 

que ofereceu.  

A ganhar ficam sempre os amantes. E alguns conseguem mesmo ascender 

socialmente graças aos presentes destas mulheres. É o caso de Aquilas, um ágil pugilista, 

que passou a domador de cavalos, subindo assim à dignidade de cavaleiro, graças à 

matrona Gabínia, que, desta forma, terá podido usufruir de um macho activo que cavalga 

em cima de si1344.  

Entre os homens do espectáculo, os gladiadores são efectivamente os que mais 

atraem as mulheres. O apreço generalizado de todas as mulheres sem excepção é sugerida 

por Marcial, quando, durante uma exaustiva descrição do gladiador Hermes o apresenta 

genericamente como cura laborque ludiarum1345. Ainda que habitualmente o termo ludia 

seja usado para designar dançarinas ou a mulher do gladiador, este pode também nomear 

as senhoras e matronas a quem agradam os homens que se entregam ao ludus1346 ou, 

segundo Juvenal, as mulheres respeitadas de alta condição social, como Épia, a quem é 

atribuída a designação de ludia por se ter unido ao gladiador Sérgio1347: 

    Qua tamen exarsit forma, qua capta iuventa 

Eppia? quid vidit propter quod ludia dici 

sustinuit?                        (S. 6.103-105)  

 

 As perguntas retóricas sucessivas sustentam a indignação de Juvenal diante da 

provável indiferença de Épia em ser considerada mulher de um gladiador. E a confirmação 

de que esta mulher trocou tudo, filhos, pátria, irmã e marido por este gladiador é dada só 

depois de uma descrição de cinco versos sobre o aspecto deste:  

  … nam Sergiolus iam radere guttur 

 coeperat et secto requiem sperare lacerto; 

                                                        
1344 cf. 7.57.  
1345 cf. 5.24.10.  
1346 Sobre a interpretação do verso de Marcial e sentido do termo ludia  consulte-se WATSON e WATSON 
(1996) 588-591. 
1347 Épia é a protagonista de um caso real ocorrido no tempo de Domiciano e que, segundo PERELLI, A. 
(1992) 187-210, se compara em muito à mítica personagem Helena.  
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 praeterea multa in facie deformia, sicut 

 attritus galea mediisque in naribus ingens 

 gibbus et acre malum semper stillantis ocelli. (S. 6.105-109) 

  

O facto de ser velho, mutilado, com muitas deformidades no rosto e com os olhos sempre a 

gotejar secreções torna a união de Épia ainda mais repugnante1348.  

Sem razões visíveis para se unir a este homem, o único motivo encontrado terá sido 

o de ser gladiador: sed gladiator erat. A adversativa sed marca a oposição entre o aspecto 

repugnante deste homem e o único interesse que Épia vê nele: ser gladiador. E só isto, 

segundo Juvenal, o transforma numa ‘flor delicada’, semelhante ao jovem lacedemónio, 

Hyacinthus, transformado por Apolo em flor, e leva a mulher a abandonar a sua família e a 

sua própria pátria:  

 

Sed gladiador erat; facit hoc illos Hyacinthos  

hoc pueris patriaeque, hoc praetulit illa sorori 

atque viro: ferrum est quod amant. hic Sergius idem 

accepta rude coepisset Veiento videri.  (S. 6.110-113) 

 

A enumeração de tudo o que Épia abandonou torna a sua atitude muito mais 

indignante do que a de Gala apresentada por Marcial, que abandonou apenas os filhos. O 

que se compreende, dentro do pensamento crítico de Juvenal, a quem interessa evidenciar 

particularmente a perda dos valores familiares, o afrouxamento da instituição matrimonial 

mas também o próprio desrespeito pela pátria, em benefício do fascínio pelos povos 

estrangeiros. Além disso, esta mulher não corre apenas atrás de um prazer físico, mas 

também de um desejo de exibicionismo. Pois assim que este gladiador se retirar das arenas 

e receber a espada de madeira, logo este lhe parecerá igual ao seu marido. É que as 

mulheres, segundo Juvenal, amam apenas o ferro: ferrum est quod amant, ou seja, a força e 

a impetuosidade máscula de quem se exibe diante de todos. O ferro converte-se no símbolo 

da virilidade masculina e do prazer que é capaz de dar à mulher, assim como também da 

                                                        
1348 Na descrição que Marcial faz do gladiador Hermes não existe qualquer juízo depreciativo em relação ao 
seu aspecto físico, pois todo o epigrama é um louvor às suas qualidades.  
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própria exposição exibicionista do gladiador, e do reconhecimento que este alcançava em 

Roma junto das mulheres1349.  

Mas à crítica que este episódio permite fazer a Épia, e que se generaliza a todas as 

mulheres, já que todas amant o ferro, acrescenta-se o facto de se atribuir um termo 

habitualmente usado para designar uma pessoa de classe humilde e desprestigiante - ludia - 

a uma figura de linhagem nobre. O que significa que Épia não é apenas o exemplo da 

degradação de uma mulher, mas também da própria classe que representa. E assim, se em 

Marcial o termo ludiarum é demasiadamente abrangente, porque não concretiza o tipo de 

mulher a quem Hermes agrada, em Juvenal o termo é particularizado na figura de Épia, 

uma matrona, mulher de um senador, que fugira com um gladiador, abandonando tudo, 

para, sem receio algum, atravessar o mar turbulento para a Alexandria. Ou seja, alguém de 

nascimento nobre e com responsabilidades familiares e sociais.  

De facto, se Marcial tinha razões para se indignar com o comportamento de Gala, 

muito mais terá Juvenal. E, por isso, a sua exposição é dominada por um  tom bastante 

mais moralista. Pois a enumeração de tudo o que Épia abandonou e particularmente a 

repetição no início e no fim do episódio de expressões similares que insistem no abandono 

familiar e particularmente dos filhos1350 reforçam a falta de vergonha desta mulher e 

enfatizam a violação dos valores familiares e maternais, ainda mais rebaixados pelo facto 

de a mulher ter trocado o marido nobilis por um homem de condição social inferior, de 

aspecto repelente e que, passada a época de glória, certamente se tornou igual à figura do 

esposo renegado. Além disso, embora Juvenal não faça referências tão directas ao proveito 

sexual que a mulher tira desta relação, como Marcial fizera em relação a Gala, elas existem 

na alusão ao ferro que as mulheres amam e na própria caracterização das mazelas físicas 

que o gladiador apresenta, e com as quais Épia não se importa, já que outras partes do seu 

corpo, provavelmente, maior prazer lhe darão.  

Além disso, no episódio de Épia, para além da crítica que é feita à mulher e ao 

rebaixamento dos valores que o seu comportamento implica, a própria alusão ao tema 

                                                        
1349 A referência ao ferrum, enquanto objecto usado pelos gladiadores nas lutas na arena, também pode ser 
metaforicamente entendida como sinónimo de erecção máscula, comportanto assim um sentido obsceno. 
Desta forma, também Épia corre atrás da satisfação sexual. Mas quando o gladiador se retira e recebe 
simbolicamente uma espada de madeira, Épia já o repudia, pois, provavelmente, este homem já não terá a 
mesma virilidade e a mesma capacidade para a satisfazer.  
1350 cf. S. 6.85-88: inmemor illa domus et coniugis atque sororis / nil patriae indulsit, plorantesque improba 
natos, / utque magis stupeas, ludos Paridemque reliquit e cf. S. 6.111-112: …hoc pueris patriaeque,hoc 
praetulit illa sorori / atque viro. 
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elegíaco da travessia do mar por amor também permite a crítica ao meio que possibilitou o 

contacto entre Roma (neste caso, particularizada na mulher romana) e os valores, os 

costumes e os hábitos estrangeiros1351. Assim, se para Marcial a água dos lagos em que se 

banhara Levina fora “instrumento” de mutação moral, como atesta a transcrição feita no 

início deste capítulo, em Juvenal o mar torna-se adjuvante da fuga de Épia e aproxima o 

seu encontro com Alexandria, cujas riquezas e luxos deram a conhecer à mulher uma nova 

divindade: a Luxuria1352. Desta forma, o episódio de Juvenal não poderia ser mais 

completo em termos de crítica, pois: expõe o comportamento adúltero e anti-maternal da 

mulher; alude ao rebaixamento social da classe que Épia representa; atesta o valor que os 

gladiadores tinham em Roma, se não para todos, pelo menos para as mulheres, e ainda 

aponta uma das causas da degradação de Roma, pela referência à fuga de Épia por mar1353.  

 

Mas se umas mulheres se sentem atraídas pela força máscula e destreza 

exibicionista dos gladiadores, outras há que preferem os homens do espectáculo teatral, 

mesmo que a masculinidade destes seja duvidosa, conforme sugere o vocábulo mollis 

usado por Juvenal: 

Chrinomon Ledam molli saltante Bathyllo 

Tuccia vesicae non imperat, Apula gannit, 

sicut in amplexu, subito et miserabile longum;  

attendit Thymele: Thymele tunc rustica discit. (S. 6.63-66) 

 

                                                        
1351 Neste episódio Juvenal terá parodiado uma passagem de Propércio (cf. Prop.1.8.1-6), distinguindo-se o 
satírico pela sua intenção moralista e pelos pormenores humorísticos que acrescentou ao episódio. Pois 
enquanto a amada de Propércio desistiu da viagem que pretendia fazer com medo da turbulência do mar, o 
mesmo não aconteceu a Épia que não receou enfrentar o mar impetuoso. No entanto, tal como Propércio se 
sentiu vitorioso por a amada ter voltado para ele, com medo da viagem, também o esposo de Épia se deverá 
sentir, pelo menos se se tiver em conta que, no fim desta relação adúltera, também a sua mulher 
provavelmente voltará para ele, dado o desinteresse que o amante adquirira.   

O tema da travessia do mar por amor volta a ser parodiado noutra passagem, onde Juvenal contrapõe 
a reacção da mulher adúltera face ao marido e ao amante. Segundo o satírico, a mulher adúltera tem 
estômago para tudo (cf. S. 6.100: quae moechium sequitur, stomacho valet.). Mas se o esposo a obriga a 
embarcar, logo a mulher se sente indisposta e acaba por vomitar em cima do cônjuge (cf. S. 6.100-102).   
1352 A água das fontes, dos lagos e do próprio mar adquirem, nos exemplos dos autores, um valor simbólico, 
convertendo-se em fonte de suposta beleza e rejuvenecimento, de impudor e depravação, assumindo-se como 
meio de “transformação” ou ainda como adjuvante da fuga feminina.   
1353 NARDO (1973) 31-2 considera que Juvenal intercala nestas imagens a indignação e o sarcasmo com a 
ironia e o grotesco, agravado no episódio de Épia pelo facto de tudo se reduzir a um encontro ou a um 
envolvimento sexual em que o amante acaba por envelhecer.  
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Os gemidos e suspiros manifestados por Túcia e Ápula ou a atenção com que 

Tímele está diante da representação de uma pantomima, no sentido de aprender1354, e, 

particularmente, dos movimentos efeminados do bailarino que a representa1355, denunciam 

a satisfação que as mulheres têm por este tipo de espectáculos. E o seu agrado é de tal 

ordem que, quando fecham os teatros e elas têm de se retirar, ficam tristes e desoladas, 

contentando-se apenas com os presentes adquiridos junto dos actores: 

    Ast aliae, quotiens aulaea recondita cessant 

et vacuo clusoque sonant fora sola theatro, 

atque a plebeis longe Megalesia, tristes 

personam thyrsumque tenent et subligar Acci. (S. 6.67-70)  

 

Tal como outras se satisfazem somente com os instrumentos musicais (organa) que 

transportam nas mãos, cuja vibração das cordas lhes faz lembrar o músico que lhe operas 

dedit: 

    Si gaudet cantu, nullius fíbula durat 

vocem vendentis praetoribus. organa semper 

in manibus, densi radiant testudine tota 

sardonyches; crispo numerantur pectine chordae, 

quo tener Hedymeles operas dedit: hunc tenet hoc se 

solatur, gratoque indulget basia plecro. (S. 6.379-384).  

 

Para além de os objectos dos actores constituírem o disfarce de um sátiro ou de uma 

bacante1356, e, por conseguinte, poderem querer aludir ao gosto que as mulheres têm pela 

arte de “fingir” ou “ludibriar”1357, os instrumentos musicais de corda e a forma como a 

mulher se relaciona com eles também adquirem um sentido mais indecoroso, sugerido, 

sobretudo, pela vibração que as cordas continuam a ter nas mãos desta1358.  

                                                        
1354 Segundo Marcial, Tímele era uma actriz de mimo (cf. 1.4.5) e, por isso, terá interesse em aprender. Este 
nome volta a ser referido mais duas vezes em Juvenal (cf. S. 1.36 e 8.197).  
1355 Bathyllus era o nome de um famoso pantomimus da época de Augusto. 
1356 cf. comentário de COURTNEY (1980) 271. 
1357 As mulheres são hábeis na arte de enganar os maridos e os próprios amantes e, por isso, o facto de a 
mulher querer ficar com a máscara do actor (persona) pode conter uma crítica indirecta a esta característica 
feminina.  
1358 A referência ao thyrsus, enquanto bastão revestido de folhas de videira e atributo de Baco, e ao subligar, 
uma espécie de calções que apenas tapavam o mínimo necessário, já tinham sugerido o interesse sexual da 
mulher. No entanto, terá sido com os instrumentos musicais que a referência se tornou mais explícita. 
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Outras vezes as mulheres não se satisfazem apenas com os simples objectos dos 

actores ou cantores, mas preferem o prazer que estes lhes podem dar, mesmo que isso 

implique ter de lhes retirar a fíbula da castidade, por um preço elevado1359:  

Vrbicus exodio risum movet Atellanae 

gestibus Autonoes; hunc diligit Aelia pauper. 

solvitur his magno comoedi fibula sunt quae 

Chrysogonum cantare vetent; Hispulla tragoedo 

gaudet.                      (S. 6.71-75) 

 

A pobreza de Élia não lhe terá permitido, provavelmente, pagar para tirar a fíbula 

da castidade, e por isso, ficara-se pelo enamoramento. Porém, as que deixaram Crisógono 

sem voz ou Hispula que se divertiu com um actor de tragédia terão tido melhor sorte, pois 

pagaram o dinheiro suficiente para poderem libertar a fíbula. E assim não foram apenas as 

mulheres que saíram a ganhar, mas também, e sobretudo, os actores e os músicos que, 

segundo Marcial, encontraram na fíbula um meio ‘carius ut futuant’1360.  

Enquanto Juvenal usa um termo mais vago para se referir ao elevado preço a pagar 

pela fíbula (magno) e apenas sugere o acto sexual praticado pela referência à falta de voz e 

à alegria que Hispula sentira com o actor de tragédia, Marcial é mais directo na referência 

à dimensão dispendiosa deste acto (carius), assim como também muito mais concreto na  

utilização da fíbula, pelo uso da forma verbal futuant. Além disso, é o próprio objecto que, 

respondendo à pergunta do poeta, assume a sua função.  

De facto, não há dúvida de que a fama que os homens do espectáculo gozam junto 

das mulheres e o desejo que estas manifestam pelos seus atributos se tornam bastante 

proveitosos para eles1361. Pois estas não se limitam  a presenteá-los ou a pagar um preço 

elevado pela fíbula, protectora das suas vozes, mas, segundo Juvenal, são mesmo capazes 

de dirigir preces aos deuses e consultar os arúspices para terem a certeza de que os seus 

amantes serão os vencedores do concurso em que participaram: 

quaedam de numero Lamiarum ac nominis Appi 
                                                        
1359 A fíbula era uma espécie de fivela ou gancho, usado pelos atletas, actores e cantores, para lhes proteger o 
órgão genital, de forma a afastá-los das tentações carnais, pois acreditava-se que as relações sexuais lhe 
poderiam tirar o vigor físico ou prejudicar a voz.  
1360 cf. 14.215: Dic mihi simpliciter, comoedis et citharoedis, /  fibula quid praestas? ‘carius ut futuant.’. 
1361 Segundo Marcial, também os próprios castrados ou escravos se fazem valer do uso da fíbula, para 
poderem tirar proveitos económicos, ainda que, contrariamente aos outros, nada tenham para esconder (cf. 
7.82 e 11.75). 
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et farre et vino Ianum Vestamque rogabat, 

an Capitolinam deberet Pollio quercum 

sperare et fidibus promittere. (S. 6.385-388)  

 
haec de comoedis te consulit, illa tragoedum  

commendare volet: varicosus fiet haruspex. (S. 6.396-397) 

 

Para além de a própria subversão religiosa que estas preces, a favor de um amante, 

comportam, o acto da mulher volta a implicar, tal como acontecera com Épia, a violação de 

outros preceitos importantes, nomeadamente, o rebaixamento da classe a que pertence, 

dadas as famílias da qual é representante1362 e os valores familiares. E em relação a estes 

últimos, a renúncia do papel de esposa e mãe é sugerida através da pergunta formulada por 

Juvenal: 

                                             …quid faceret plus  

aegrotante viro, medicis quid tristibus erga 

filiorum?        (S. 6.388-390) 

 

A resposta esperada de Póstumo, seu interlocutor directo, mas também do próprio 

leitor, que ainda tem fresca a memória do episódio de Épia, parece óbvia: nada mais faria, 

a não ser traí-los, abandonando-os à sua sorte, tal como fizera a mulher do senador e a 

própria Tarpeia, que deu o nome a um morro que fica perto do Capitólio e do qual pode vir 

o presente (quercus) que a mulher, na prece que faz aos deuses, pede para o amante. Pelo 

menos se tivermos em conta uma passagem de Marcial em que este se terá referido a estas 

folhas de carvalho da Tarpeia - Tarpeias quercus 1363- como a coroa obtida pelos 

concorrentes que ganhavam1364. 

                                                        
1362 Esta mulher descendia, por um lado, dos Lâmias e, por outro, dos Cláudios, famílias conhecidas e 
respeitadas em Roma. Aliás a referência aos Lâmias surge no final da sátira 4, precisamente, como um dos 
representantes das famílias mais prestigiantes de Roma (cf. S. 4.154).  
1363 cf. 4.54.1.  
1364 A expressão Tarpeias quercus usada por Marcial faz uma alusão indirecta à história da jovem Tarpeia 
que, em troca das jóias que o inimigo trazia no braço, terá facilitado o acesso ao Capitólio, na luta que 
opunha Rómulo aos Sabinos.  

Ainda que a referência feita por Juvenal seja mais vaga do que a de Marcial, a verdade é que poderá 
querer aludir à figura desta mulher que troca a sua pátria pelo luxo das jóias e que acaba por ser penalizada 
por isso, já que os próprios Sabinos a castigaram. Além disso, o facto de os condenados por assassínio ou 
traição serem atirados do morro que toma o nome desta mulher, e da qual parecem ser as folhas de carvalho 
que o vencedor ganha, acaba por incutir à crítica de Juvenal uma perspectiva ainda mais vil e vergonhosa. 
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 De novo, Juvenal contextualiza a crítica à mulher numa realidade mais ampla, mas 

alarga-a agora também à própria actuação dos deuses, quando, num tom de profunda 

indignação questiona directamente Jano, antiquissime divorum1365, sobre a eventual 

resposta dada a este tipo de preces, e conclui que: 

     … magna otia caeli;  

 non est, quod  video, non est quod agatur aput vos.  

 haec de comoedis te consulit, illa tragoedum 

 commendare volet: varicosus fiet haruspex. (S. 6.394-397) 

 

 A avaliar pela conclusão tirada pelo satírico, se as mulheres consultam os arúspices 

e fazem preces infames aos deuses será porque estes, sem outras preocupações, o 

consentem. Ou melhor será dizer, o consente o notabilissimus divus, a quem a antiguidade 

confere (ou deveria conferir) uma responsabilidade acrescida1366. Este apontamento sobre 

“as grandes despreocupações do céu” visa claramente a crítica aos próprios deuses que 

pactuam com a depravação das mulheres, da mesma forma que também o fazem em 

relação às preces vãs e prejudiciais dos homens expostas na sátira 10. E assim se tornam 

também os deuses cúmplices e responsáveis pelas ambições e desejos de homens e 

mulheres. O que significa que, mais uma vez, a depravação das mulheres surge 

contextualizada numa crítica mais ampla à sociedade romana onde todos, sem excepção, 

têm a sua parte de responsabilidade no afrouxamento dos valores e preceitos romanos.  

Certos continuam a ser, porém, os proveitos que os amantes tiram do 

comportamento e dos gostos das mulheres. Pois a elas devem os presentes, o preço elevado 

da sua fíbula, as suas preces e também os próprios filhos que os maridos destas se 

encarregaram de criar como seus. Por isso, Juvenal adverte os maridos para o risco que 

correm: 

accipis uxorem de qua citharoedus Echion 

aut Glaphyrus fiat pater Ambrosiusque choraules 

longa per angustos figamus pulpita vicos,  

                                                        
1365 cf. S. 6.393.  
1366 cf. S. 6.393-394: dic mihi nunc, quaeso, dic, antiquissime divom, / respondes his, Iane pater? A repetição 
da forma verbal dic …dic, o uso da primeira pessoa verbal e a utilização do pronome pessoal mihi quase 
exige de Jano uma resposta afirmativa à sua indignação. Além disso, a apóstrofe antiquissime divom, a 
lembrar a antiguidade do deus, impõe-lhe uma responsabilidade muito maior e, por conseguinte, uma desonra 
também mais humilhante.  
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ornentur postes et grandi ianua lauro,  

ut testudineo tibi, Lentule, conopeo 

nobilis Euryalum aut murmillonem exprimat infans.   (S. 6.76-81)  

 

De facto, quando os parceiros das mulheres não são os jovens castrados, quando as 

artes abortivas não resultam ou as mulheres não abandonam os filhos indesejados, a mulher 

sujeita-se, ou melhor, o seu esposo, a ter um filho com os traços do seu pai biológico1367. 

Assim será o filho de Lêntulo, que embora seja um nobilis infans1368, por causa da riqueza 

e do reconhecimento social da família em que se integra, apresenta os traços de um famoso 

gladiador, Euríalo.  

Estes filhos ilegítimos tornam-se assim na marca visível da infidelidade das 

mulheres, mas também do grande apreço que estas sentem pelos homens do espectáculo, a 

quem é oportuno o agrado das mulheres. 

Marcial também explora o tema dos filhos ilegítimos, mas confere-lhe uma 

dimensão mais humorística e zombadora, sobretudo em relação ao marido enganado que é 

capaz de ter sete filhos sem que um só seja seu, como é o caso de Cina. E estes filhos, que 

têm como pai um escravo, um cozinheiro, um lutador, um padeiro, um bufão, um flautista, 

e até um cinaedus, além de evidenciarem a infidelidade da mãe - materna produnt 

capitibus suis furta1369 -, têm todos em comum os traços mais feios e repugnantes dos seus 

amantes. E assim, a fealdade e disformidade que Juvenal atribuíra ao gladiador Sérgio no 

episódio de Épia, é, com Marcial, transportada para os rebentos das relações adúlteras, 

criando-se uma situação ainda mais cómica, mas também reveladora do acto da adúltera. 

Se a alusão ao grande número de filhos ilegítimos e ao facto de todos eles 

denunciarem os traços físicos mais repelentes e disformes dos seus progenitores não eram 

já suficientemente jocosos, este último dístico do epigrama direcciona um aguilhão ainda 

mais cómico e reprovável para o adultério de Marula.  
                                                        
1367 cf. S. 6.595-604. Estes filhos ilegítimos, abandonados pelas mães, eram expostos junto dos reservatórios 
da água que Nerva mandara construir no século IV d.C. Não obstante a situação desumana e vergonhosa que 
este abandono representa, Juvenal parece preferi-lo a ter o marido de se sujeitar a tornar seu herdeiro uma 
criança com os traços denunciadores do adultério praticado pela mulher. 
1368 Ainda que o reconhecimento social da família de Lêntulo garanta ao jovem “filho” a designação de 
nobilis, a verdade é que se tivermos em conta que, na sátira 8, um certo Lêntulo (provavelmente o mesmo 
que aqui é referido como esposo enganado) é ridicularizado pela exposição pública, a que se submete na 
representação teatral de um mimo (cf. S. 8.187), então significa que o adjectivo atribuído ao jovem se torna 
oco de sentido. Afinal, as diferenças entre o pai biológico, o gladiador, e o pai ‘social’, actor de mimo, não 
serão assim tantas, já que ambos se expõem publicamente como homens do espectáculo.  
1369 cf. 6.39.5. 
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iam Niobidarum grex tibi foret plenus 

si spado Coresus Dindymusque non esset. (6.39.20-21)  

 

Se esta mulher não teve mais filhos terá sido apenas porque os únicos homens que 

lhe restaram eram castrados, e por isso, não lho permitiram, o que significa que, se não 

fosse assim, a mulher continuaria a sua acção adúltera e reprodutora1370. E desta forma se 

cria um paradoxo entre o receio que as mulheres têm de engravidar, por um lado, e a 

fecundidade descontrolada, por outro.  

Quanto à relação que os homens têm com os seus filhos ilegítimos, também a 

abordagem de Marcial consegue ser mais ridícula do que a de Juvenal, pois se neste último 

os maridos enganados tornam tais jovens seus herdeiros1371, em Marcial estes tratam 

respeitosamente o seu suposto pai como um verdadeiro dominus. E assim se converte o 

respeito impresso no termo utilizado na própria denúncia da real condição destes filhos-

escravos, já que tratam por senhor aquele que realmente só lhes é isso. Isto mesmo faz 

Sosibiano que ao pai respeitosamente chama dominus, porque, sendo filho de um escravo, 

também este será escravo do seu suposto pai: 

A servo scis te genitum blandeque fateris, 

    cum dicis dominum, Sosibiane, patrem. (1.81)  

 

 

2.2.4. Conclusão  

Se a matrona rica se tornou insuportável para o marido interesseiro, porque o seu 

dinheiro assim lho permitira, a verdade é que este comportamento se tornou extensível a 

todas as outras mulheres, já que todas parecem aspirar a ocupar o lugar que cabe ao 

homem, em todos os seus papéis. E para isso, todas as manhas são admitidas. 

Tal como o homem se aproveitou da condição económica da esposa ou da amante, 

também a mulher tem um procedimento idêntico, ainda que se distinga pela esperteza dos 

seus comportamentos.  

                                                        
1370 A comicidade alcançada pelo exagero do número de filhos ilegítimos amplifica-se ainda mais se tivermos 
em conta a extensão do próprio epigrama em si, que ocupa 21 versos. 
1371 cf. S. 6.600-601. 
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Segundo Juvenal, a mulher é capaz de envenenar o marido1372 e até mesmo os 

filhos legítimos de um primeiro casamento, para que estes não tenham direito a herdar1373. 

Outras vezes, aproveita-se de os velhos dementes que, não reconhecendo os seus próprios 

filhos, fazem herdeira uma jovem prostituta1374. E há ainda as esposas de governadores de 

províncias que, acompanhando os maridos em campanhas militares, se mostram hábeis em 

roubar ‘com as suas unhas arqueadas’ (curvis / unguibus) tal como uma Celeno1375.  

As manhas usadas pela mulher de Marcial não são menos perspicazes. Ela 

consegue mesmo transformar o maior sovina num verdadeiro esbanjador1376 ou levá-lo a 

deixar os clientes sem presentes, já que é apenas a ela que o patrono presenteia1377. Outras 

vezes, assumindo-se como uma mulher precavida, pede a separação de bens – res tibi 

habere suas1378–, antes de o seu marido tomar posse do cargo de pretor. Pois sabe que este 

cargo trará gastos elevados ao esposo, que poderão levá-la à ruína. E a estas acrescenta-se 

ainda Gala, esposa do governador da Líbia, que, um pouco à semelhança de o exemplo de 

Juvenal, goza de má fama, entre as gentes da Líbia, por causa do seu vegonhoso crime de 

avareza desmedida - mala audit / immodicae foedo crimine avaritiae1379 -. Exposta a má 

fama desta mulher em forma de boato, pelo recurso à forma verbal audire logo Marcial se 

apressa a desmenti-lo, considerando-os mera mendacia: 

sed mera narrantur mendacia: non solet illa 

 accipere omnino. quid solet ergo? dare.(2.56.3-4) 

 

É o jogo entre accipere e dare que, de facto, desmente os boatos de avareza. Porém, 

seria melhor que o boato fosse verdade, já que o verbo dare comporta uma conotação 

sexual bem mais vergonhosa do que a sua atitude de avareza. 
                                                        
1372 cf. S. 6.610-612.  
1373 cf. S. 6.628-630.  
1374 Segundo Juvenal, a demência dos velhos é pior do que qualquer deficiência física, já que graças a ela os 
bens destes vão parar a mulheres como Fíale, (cf. S. 10.232-239).  
1375 cf. S. 8.128-130. A referência surge a propósito de Pôntico, provavelmente de uma família reconhecida, 
que se prepara para ser administrador de uma província. Juvenal aconselha-o a suportar os encargos dessa sua 
função com mérito, sem se deixar influenciar pela degradação que assiste a outros administradores e cujas 
esposas os ajudam a roubar as províncias que administram.  

Neste acto de rapina da mulher, esta é comparada a uma Celeno, nome de uma das Harpias que, em 
Virgílio (cf. Virg. A. 3.209) atormentava os Troianos que se tinham instalado nas ilhas Estrófadas. A 
comparação com esta figura mitológica reforça a ideia, já evocada várias vezes, da mulher insuportável para 
o marido e para os demais, sempre que quer impor os seus desejos. 
1376 cf. 9.2. 
1377 cf. 10.29. 
1378 cf. 10.41.2.  
1379 cf. 2.56.1-2. 
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Efectivamente, é inegável que a liberdade económica e ljurídica da mulher 

contribuíra para a mudança dos valores familiares e morais. Todavia, nenhuma mudança 

seria possível se Roma não vivesse mergulhada numa prosperidade interesseira, dominada 

pelo prazer do dinheiro e do próprio reconhecimento social. Só assim se compreende que 

as mulheres usufruam dos seus direitos e dos seus bens de uma forma despótica e tirânica. 

Pois como seria isto possível se os maridos e os amantes não fossem suficientemente 

gananciosos e interesseiros, ao ponto de não se deixarem dominar pela força do dinheiro 

das mulheres? Além disso, se Roma não gozasse de uma paz relaxada pelas riquezas e 

luxos conquistados, e os maridos continuassem a velar pelas portas da cidade, com o 

mesmo espírito bélico e viril que os caracteriza nos tempos idos, não existiriam, com 

certeza, condições propícias ao alastramento contagiante do vício e aos comportamentos 

aviltantes da mulher. 

E será precisamente pela consciência desta realidade que Juvenal, depois de colocar 

na boca do seu interlocutor a pergunta que ele próprio faria sobre a origem e a fonte destes 

monstra femininos: Vnde haec monstra tamen vel quo de fonte, requiris?1380, profere este 

longo discurso, profundamente indignado e crítico sobre a realidade romana do seu tempo: 

praestabat castas humilis fortuna Latinas 

quondam, nec vitiis contingi parva sinebant 

tecta labor somnique breves et vellere Tusco 

vexatae duraeque manus ac proximus urbi 

Hannibal et stantes Collina turre mariti.  

nunc patimur longae pacis mala; saevior armis 

luxuria incubuit victumque ulciscitur orbem. 

nullum crimen abest facinusque libidinis, ex quo 

paupertas Romana perit. hinc fluxit ad istos 

et Sybaris colles, hinc et Rhodos et Miletos 

atque coronatum et petulans madidumque Tarentum.  

prima peregrinos obscaena pecunia mores 

intulit, et turpi fregerunt saecula luxu 

divitiae molles.                  (S. 6.287-300) 

 

                                                        
1380 cf. S. 6.286.  
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Numa clara oposição entre os tempos passados (quondam) e o tempo presente (nunc), terá 

sido a ‘luxúria’ (luxuria), o ‘asqueroso dinheiro’ (obscaena pecunia) e as ‘riquezas 

obscenas’ (divitiae molles) que, contrastando com a ‘humilde fortuna’ (humilis fortuna) e 

com a ‘austeridade romana’ (paupertas Romana) dos tempos idos, se terão tornado 

responsáveis pelas mudanças operadas em Roma. Só a humilde fortuna preservava as 

mulheres castas do Lácio e não permitia que os lugares modestos, o trabalho, os sonos 

curtos, as mãos das mulheres, maltratadas e endurecidas pela lã etrusca, ou os maridos, 

vigilantes e guerreiros, fossem contagiados pelos vícios. E se nenhum crime nem acção 

resultante do desejo falta em Roma, terá sido desde o momento em que a austeridade 

romana desapareceu, perit, por força das influências nefastas1381.  

Além disso, muito mais do que a corrupção dos espaços e dos papéis sociais de 

cada um e dos próprios vícios e crimes cometidos foi a própria geração (saecula) que foi 

quebada pelas riquezas obscenas, com o seu luxo indecoroso. O que significa que, não 

obstante a crítica indignada que Juvenal dirige à falta de castidade da mulher, a censura 

que se possa fazer à condição feminina ultrapassa em muito a liberdade económica legal e 

até sexual que lhe foi permitida em determinado momento, mas estende-se a todo um 

conjunto de valores e preceitos que dominam uma geração inteira, onde todos são 

afectados pelo contágio da luxúria e da riqueza.  

Assim sendo, se considerarmos que este longo discurso serve de resposta à 

pergunta formulada por Juvenal sobre a proveniência ou a fonte dos prodígios femininos 

(haec monstra), o que nos parece bastante aceitável, então teremos de dizer que estes vêm 

das riquezas, dos luxos e dos costumes que a sociedade deixara que se derramassem por 

Roma. Pois afinal, se a Urbe desfruta agora de uma longa pax, usufrui também de uma 

luxúria que se tornara mais cruel (saevior) do que as armas, ou seja, do que a própria 

guerra.  

 

 

 

 

                                                        
1381 A expressão facinus libidinis não tem apenas em conta as acções luxuriosas, mas estende-se também, em 
nosso entender, a todos os feitos que resultam do desejo e da vontade de cada um, entre os quais se inclui o 
próprio desejo sexual da mulher. Até porque terá sido precisamente a este que Juvenal se referiu nos versos 
anteriores, quando apresentou as manhas da mulher adúltera, e se refere nos versos seguintes, quando 
descreve as orgias nocturnas a que esta se entrega.  
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2.3. (In)Subordinados enamorados  

Se uns homens são interesseiros e oportunos e, por isso, capazes de aguentar a 

tirania e as exigências das mulheres em proveito próprio, outros, no entanto, suportam-na e 

toleram-na em nome do amor que sentem por estas. Contudo, não se pense que a sua 

atitude é merecedora de elogios por parte de Marcial e Juvenal, pois a sua inércia diante 

das evidentes mudanças da condição feminina em Roma torna-os ridículos. Por isso 

mesmo merecedores da subordinação a que são sujeitos pelas mulheres.  

Porém, é particularmente nas palavras de Marcial que a figura do homem 

enamorado aparece mais referenciado e sujeito à crítica jocosa e burlesca. Por falta de 

vista, por ignorância, ou por simples procura de prazer, o homem enamorado torna belo 

aquilo que é feio, retira a outros para dar à amante, e até se sujeita à passividade sexual, 

tudo em nome do amor que sente. Em vantagem continua a ficar a mulher, que se aproveita 

da tontice do marido ou amante para conseguir tirar alguns benefícios.  

Em Juvenal, para além da crítica que é feita à imbecilidade do enamorado que não 

vê aquilo que está à vista de todos, existe uma certa tendência para reforçar a tirania e 

despotismo da mulher que se impõe ao homem e que, de alguma forma, o torna vítima. Ao 

satírico, não importa tirar proveito da figura masculina, pois isso desviaria, com certeza, a 

atenção do leitor para aquilo que constitui verdadeiramente motivo de crítica e censura, e 

que é a baixeza e o aviltamento da condição feminina.  

Comum aos dois autores é, no entanto, a consciência de que a emancipação da 

mulher não passara apenas pela liberdade económica e jurídica, como já foi referido, mas 

também pela liberdade sexual, que a terá levado a ultrapassar todos os limites aceitáveis 

para a sua condição feminina, e a impor ao homem um papel de inteira subordinação 

sexual. Marcial ter-se-á centrado particularmente nesta última abordagem, sobretudo pelo 

ridículo que a vulgaridade das práticas sexuais comportam e pelo rebaixamento social que 

lhe está inerente. Juvenal, porém, preferiu debruçar-se sobre os limites excedidos pela 

mulher, na medida em que lhe permite enquadrar a figura desta numa realidade mais 

complexa e também mais censurável. 
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2.3.1. O amor é cego e ridículo quanto baste 

Recorrendo à linguagem metafórica da cegueira, o homem que acredita e confia na 

mulher, considerando-a mesmo a mais bela, não será, segundo Marcial, apenas cego de 

amor, mas também cego de vista1382. O que justifica o facto de alguém conseguir amar 

Taís, a zarolha, pois se a esta falta um olho, ao amante faltarão os dois1383. Desta forma, a 

cegueira do amor é justificada por uma deficiência física que não só provoca um efeito 

inestético no amante como põe em causa a beleza e a dignidade da própria amada. 

Outros, como Sextino, estão de tal forma enamorados por uma certa domina que 

deixam de cumprir as suas obrigações de patrono para tudo poderem oferecer à mulher. E 

neste caso, mais do que enfatizar a inércia do marido que se deixou levar pela tontice 

amorosa, o poeta indigna-se pelos nefastos resultados que aquela dispendiosa relação 

causou aos clientes, que já não recebem o que mereciam1384.  

Há também os que choram e suspiram por causa da ausência da amada, sem se 

aperceberem da sorte que tiveram. Assim é Cota, homem rico e bem sucedido 

financeiramente, que, provavelmente, deixando-se cair nos braços de uma qualquer 

adúltera desdenhosa, agora: urere nec miserum cessant suspiria pectus1385. Porém, diante 

dos suspiros de Cota, Marcial consola-o, dizendo-lhe que aquilo que aconteceu terá sido 

um bem e não um mal: vis dicam male sit cur tibi, Cotta, bene est1386. Pois afinal, se agora 

apenas perdeu a amante, poderia mais tarde perder todas as suas riquezas. 

Mas se uns se deixam enganar pela cegueira da vista ou pelo prazer alcançado, 

outros, porém, são verdadeiros ‘imbecis’, na medida em que são capazes de assistir aos 

beijos trocados entre a mulher e o amante sem reconhecerem a evidência da traição. Assim 

é o marido de Labula, maior morio ‘imbecil’ do que o próprio ‘bobo’ que faz o transporte 

entre os beijos da esposa e do amante1387. E não menos idiota é Rufo, vir ineptus1388, para 

quem Névia está sempre presente em pensamento e em todas as suas acções. De tal forma 

que, quando dá início a uma carta dirigida a seu pai, acaba por saudar a amada com uma 
                                                        
1382 cf. 8.51. 
1383 cf. 3.8.  
1384 cf. 10.29.  
1385 cf. 10.14(13).9. 
1386 cf. 10.14 (13).10. 
1387 cf. 12.93. Marcial joga com a palavra morio, enquanto adjectivo para o marido e substantivo para o 
pequeno jovem que possibilita a troca de beijos entre Labula e o amante. Além disso, o facto de se referir ao 
jovem como parvus morio (v.3) poderá não só sugerir a pequenez física deste, mas também a sua 
imbecilidade diminuta, que, apesar da similitude entre os dois, pode tornar a distância entre estes mais 
acentuada, já que a imbecilidade do marido será, provavelmente, maior.   
1388 cf. 1.68.8.  
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terna expressão. Para além de este epigrama poder conter uma crítica implícita à relação de 

incesto entre Rufo e Névia, dado que poderá ser madrasta deste e esposa do seu pai, e por 

isso lê as cartas enviadas1389, a verdade é que a expressão comprometedora de Névia - ridet 

demisso Naevia vultu1390 -, a afirmação de que Naevia non una est1391 e a própria 

adjectivação de Rufo como inepte sugere o engano e a entrega inútil do enamorado aos 

seus pensamentos amorosos. E a confirmação de tais desconfianças surge num episódio 

mais à frente, dentro do mesmo livro, em que Rufo suspira e geme, porque Névia lhe terá 

recusado uma beatam / noctem1392.  

Se a figura do homem apaixonado é ridícula, pior ainda é a do velho enamorado 

para prolongar a vida da sua esposa e não a deixar sofrer a entrega aos cuidados dos 

médicos. Leda diz ao seu marido ser histérica, queixando-se que futui …necesse sibi 1393. 

E, por isso, numa atitude de mulher casta e muito pudica, chora e geme, negando-se a 

pagar tão caro pela sua saúde, ou seja, a trair o marido só para poder diminuir as suas 

necessidades sexuais. Este, porém, sem lhe poder dar o remédio de que ela precisa, manda 

afastar as médicas e fazer aproximar os médicos ginecologistas, para que estes a curem. 

Não fosse já suspeita a preferência de médicos homens em vez de mulheres, a ambiguidade 

de sentido que a referência à posição em que se encontra a paciente diante dos especialistas 

– tollunturque pedes –1394 clarifica a prescrição médica que lhe foi feita. E que, a avaliar 

pelo parecer irónico de Marcial - o medicina gravis! - terá sido bastante penosa, mas 

apenas para o marido. A ganhar ficara, mais uma vez, a mulher, e agora também os 

médicos, que, supostamente, se limitaram a fazer o seu trabalho a pedido do próprio 

marido.  

Não obstante alguns momentos em que Marcial enaltece o casamento e o amor1395, 

a verdade é que o carácter interesseiro do casamento ou a inércia a que este conduz o 

homem levam o poeta, tal como Juvenal, a rejeitarem o sentimento do amor. Pois mesmo 

quando o marido parece conseguir tomar uma posição e impor-se, a sua atitude torna-se 
                                                        
1389 cf. PIMENTEL (2000) I.77. nª165.  
1390 cf. 1.68.7.  
1391 cf. 1.68.8. 
1392 cf. 1.106.4-5. 
1393 cf. 11.71.2.  
1394 cf. 11.71.8.  
1395 Marcial elogia: a capacidade de partilha de Nigrina (cf. 4.75); o casamento perfeito entre Sulpícia e 
Caleno, (cf. 10.38); a poesia desta mesma Sulpícia, dominada pela moralidade e pelos bons conselhos 
matrimoniais (cf. 10.35) onde se deseja boa sorte aos noivos (cf. 4.13). Além disso, considera que o dinheiro 
que o homem paga pela mulher deve ser acompanhado de amor, pois, se assim não for, maior é a 
extravagância dos gastos (cf. 2.63).  
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ineficaz e igualmente ridícula. E assim é, por exemplo, aquele que desfigurara o amante da 

esposa, privando-o das orelhas e do nariz, sem, no entanto, impedir que este continue a dar 

prazer à esposa adúltera, já que continua a ter aquilo que a satisfaz1396. E o mesmo se 

repete num epigrama construído de forma similar, onde Marcial insiste no facto de a 

mulher não ter sofrido com a atitude do esposo nenhum prejuízo, dado que a salvo ficara a 

mentula do seu amante1397.  

 

 

2.3.2. Marcial: impudica subordinação sexual 

Despóticos e tirânicos são os comportamentos mais reiterados por Juvenal quando 

se refere à mulher. Porém, convém não esquecer que o satírico se move num campo de 

valores passados onde se entende que a mulher subvertera, com a sua atitude, a total 

capacidade de decisão a que o homem estava habituado. Marcial vai mais longe e, para 

além da subversão de valores, ideais ou sistemas legais, as mulheres dominam o homem 

nas próprias práticas sexuais e posições que tomam durante o coito. E entre estas inclui-se 

a própria figura mítica de Andrómaca que assumira na relação com o marido Heitor uma 

verdadeira posição de superioridade: Hectoreo quotiens sederat uxor equo1398. A crítica de 

Marcial aos homens que praticam o cunnilingus ou que oferecem a sua mentula para 

felação acaba também por ser um reflexo do rebaixamento do sexo masculino e da 

alteração dos papéis na relação amorosa, onde a mulher, agente activo, passa a usufruir de 

um prazer que, no passado, estava apenas destinado ao homem. O que significa a total 

subversão do carácter falocêntrico das relações. E, por isso, Marcial não pode deixar de se 

insurgir contra o homem que se afirma como vir apenas pela boca e não pelo falo1399. Até 

porque, habitualmente, as práticas orais tendem a sujeitar o homem a tais enfermidades que 

o deixam inteiramente impotente, não lhe permitindo nem sequer fellare ou lingere 

cunnum, como terá acontecido com Naneio1400. 

                                                        
1396 cf. 2.83.5: erras: iste potest et irrumare. A expressão iste potest sugere que o amante pode continuar a 
futuere, como também a irrumare (Cf SHACKLETON (1978) 277), O que torna ainda mais ridículo o 
aparente castigo dado pelo marido enganado, pela sugestão de este poder a vir ser irrumatus pelo próprio 
amante.   
1397 cf. 3.85.4. 
1398 cf. 11.104.14.  
1399 cf. 3.81.6: ore vir es. 
1400 Cf. 11.61.11-13. Segundo Marcial um morbus indecens terá desfeito a partem gulosam de Naneio 
impedindo-o de se entregar a qualquer prática sexual.  
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E retomando precisamente o exemplo de Naneio, já abordado a propósito das 

práticas sexuais consideradas mais infames e vergonhosas para o homem1401, verifica-se 

que a alusão que é feita à vulva, simultaneamente portadora de vida e causa de 

enfermidade, torna-se patética e humilhantemente degradante para ambos os parceiros 

sexuais: para ele, pela enfermidade e impotência que a subordinação sexual lhe provocou, 

para ela, porque convergiu num mesmo espaço a  natureza fecunda  da mulher com a sua 

condição bestial, desejosa de prazer sexual. No entanto, contrariamente a Juvenal que 

explora o poder assassino do ventre com o intuito de censurar o desprezo que a mulher 

sente pela sua condição maternal, Marcial apresenta a imagem apenas como forma de 

ridicularizar ainda mais a sujeição do homem à sexualidade feminina. E nesta enfatização 

da figura impudica e indecente do homem, a mulher, nomeadamente a prostituta Leda, 

acaba por adquirir uma dimensão mais humana, mais pudica e até mais sensata. E isto 

porque esta, assim que vê Naneio nu, corre a fechar o bordel para que os seus actos não 

sejam vistos por todos, e recusa-se a beijá-lo na boca, dada a impureza que lhe assiste1402.  

Note-se que o pormenor da nudez de Naneio incute à sua figura uma dimensão 

ainda mais ridícula, sobretudo porque sugere a dúvida sobre quais serão as partes do seu 

corpo que efectivamente estarão despidas. É que, tendo em conta o uso que este homem dá 

à boca, estará nu porque, embora vestido, traz à vista de todos o único genital que possui: a 

boca1403. E o qual fora responsável pelo total rebaixamento da sua condição viril e, por 

conseguinte, da própria alteração daquilo que poderíamos designar de hierarquia sexual em 

Roma.  

Mas se em Naneio a evidência das enfermidades sofridas não consegue desmentir 

as suas práticas (e este também não parece fazer muito esforço para as esconder1404), há 

outros que tentam ocultar os seus comportamentos, até porque estes denunciariam a sua 

condição de impotente ou efeminado. Assim é Luperco que, gabando-se de só ele possuir e 

mandar na sua formosa Glícera, justifica o facto de não ter tido relações com ela durante 

um mês inteiro com a desculpa de a sua amada ter dor de dentes: 

 
                                                        
1401 Veja-se o capítulo anterior, pp. 371-372.  
1402 cf.11.61.3-5: quem cum fenestra vidit a Suburana / obscena nudum Leda, fornicem cludit / mediumque 
mavult basiare quam summum… 
1403 cf. comentário de KAY (1985) 265. 
1404 A certeza e a segurança com que se anuncia o sexo da criança que a mãe trazia no ventre (cf. 11.61.7-8) é 
uma prova evidente das práticas a que se entregava Naneio, já que, de outra forma, pelo menos naquele 
tempo, não seria fácil obter tais informações antes do nascimento.  
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Formosam Glyceran amat Lupercus 

et solus tenet imperatque solus.  

quam toto sibi mense non fututam 

cum tristis quereretur et roganti 

causam reddere vellet Aeliano, 

respondit Glycerae dolere dentes. (11.40)  

 

Todavia, esta desculpa apenas evidencia a sua condição de sujeito passivo que se 

limita a oferecer à mulher a sua mentula para a prática das relações orais1405. Mesmo 

assim, consegue ser menos indecoroso do que Naneio, já que o seu poder dominador, o 

falo, não está completamente ausente. Pois tenha-se em conta que, se a fellatio, enquanto 

tradutora de uma participação passiva por parte da mulher ou do rapazito, era reconhecida 

como forma de comportamento sexual aceitável, o cunnilingus era entendido como a maior 

forma de rebaixamento para o sexo masculino1406.  

Assim sendo, não será de admirar que estas práticas sexuais constituam excelentes 

formas para alguém se vingar de um homem. E por isso quando Gargílio se gaba de ser 

moechus e fututor da amada do poeta, este, denunciando as verdadeiras práticas daquele, já 

que apenas a “lambe”, o ameace de silêncio, ou seja, com a irrumatio: 

Lingis, non futuis meam puellam 

et garris quasi moechus et fututor. 

si te prendero, Gargili, tacebis. (3.96)  

 

Sendo a irrumatio habitualmente vista como um acto hostil e humilhante, com toda 

a facilidade se converte num meio punitivo favorável. E, neste exemplo, adquirindo 

precisamente o sentido de punição,, permitira também silenciar aquele que se gabava de ter 

usufruído da amante do poeta1407. De tal forma eficaz tende a ser a irrumatio, como forma 

                                                        
1405 mentula in os insere = irrumatio. 
1406 E assim se compreende que Marcial se insurja, conforme já explorámos no capítulo anterior, contra os 
homens que, desprezando a sua natureza fálica, façam uso da língua. (cf. por ex.: 3.80; 3.84; 3.88; 4.43).  
Ainda que a irrumatio possa ser entendida como uma forma de castigo e punição, a verdade é que, para 
aqueles que gostam de fellare, como é o caso de Zoilo (cf. 3.82.28) tornar-se-á numa dádiva agradável.  

Quanto ao sentido de silenciar alguém, o termo surge também noutros dois epigramas de Marcial, 
mas com algumas variações, já que o silêncio do homem pode indicar que é um fellator (cf. 12.35.4), ou, 
possivelmente, um irrumatus, só isto capaz de calar a sua boca demasiadamente ruidosa (cf. 14.74). Para esta 
última variação, Marcial terá tirado proveito das características do corvo e dos seus sons ruidosos.  
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de punição, que se converte mesmo numa vingança divina, já que, segundo Marcial, 

Siciliano é um cunnilingus por castigo de Vénus1408. 

 O homem que pratica o cunnilingus assume-se como um ser passivo que oferece à 

mulher um prazer que, supostamente, lhe deveria estar negado. E mesmo quando o homem 

usufrui da fellatio exercida pela mulher, tal prática não deixa de ser favorável a esta 

própria, pelo menos no que diz respeito às aparências da castidade. Este será o caso de 

Quíone, sobre quem corre o rumor de nunquam esse fututam e até mesmo de …nihil cunno 

purius esse suo. Porém, bem ao gosto de Marcial, que logo se dispõe a desmentir, a 

esclarecer ou a confirmar os boatos, diz-lhe o poeta que, se lhe resta algum pudor (si pudor 

est) deve: transfer subligar in faciem 1409. E diante deste conselho, onde a colocação dos 

‘calções’ deve tapar a cara e não o cunnus, como seria de esperar, confirma-se a veracidade 

do rumor, já que apenas a sua boca será impura e a isso ninguém se referiu.  

Semelhante fama também tem Taís: 

Non est in populo nec urbe tota 

a se Thaida qui probet fututam 

cum multi cupiant rogentque multi.  

tam casta est, rogo, Thais? immo fellat (4.84)  

 

Se Taís é pudica é apenas porque a prática da felação lhe permitira conservar a 

pureza do membro reclamado e desejado. Mais directo na revelação da falsa castidade de 

Taís, é agora através de uma simples estratégia de pergunta-resposta a rematar o epigrama 

que a validação dos rumores é feita.  

Comum a ambas é a imagem de pudor e até mesmo de virgindade que conseguem 

projectar junto de quase todos (onde não se incluirá Marcial), por força das práticas a que 

se entregam. E assim, se os homens gozam do prazer que o acto submisso da mulher lhes 

proporciona, as mulheres desfrutam da pureza que tais práticas lhe permitem conservar.  

 Há efectivamente uma emancipação feminina que se estende cada vez mais ao 

próprio domínio da sexualidade. Porém, não obstante esta realidade  evidente nos 

exemplos supra-citados, a verdade é que as descrições do membro viril, da mentula, 

tendem a contrariar esta inversão sexual desejada pela mulher e, muitas vezes, 

                                                        
1408 cf. 2.84. Desta forma, Vénus terá vingado um filho seu, como aliás já o tinha feito com Filoctetes, para 
vingar a morte de Páris.  
1409 cf. 3.87.1-4.  
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aprazivelmente tolerada pelo homem. Pois, enquanto o termo cunnus nunca é merecedor de 

atenção, mas antes portador de características repulsivas1410, o tamanho da mentula merece 

aplausos no banho1411 e o próprio reconhecimento por parte da mulher, que goza do prazer 

que este lhe proporciona1412. 

O pensamento inteiramente viril que domina a sociedade romana apresenta-se, de 

facto, linguisticamente reflectido no reconhecimento do termo mentula em detrimento do 

cunnus. O que leva ao entendimento claro das críticas proferidas por Marcial a tudo o que 

possa pôr em causa a supremacia do homem na vida social, familiar e sobretudo sexual. 

Todavia, o facto de a admiração feminina pelo sexo oposto ficar, quase exclusivamente, 

reduzida ao prazer que mentula lhe é capaz de dar acaba por atribuir a este termo, e por 

uma extensão de sentido ao próprio homem, uma conotação depreciativa. Pois, o vir, 

reduzido ao seu membro, é unicamente valorizado em função do prazer que proporciona à 

mulher. E, por conseguinte, de novo se converte num ser passivo e inferior cuja existência 

se reduz apenas ao prazer que tem para dar e não ao respeito e à autoridade que exerce 

diante da mulher.  

Por esta razão, quando o homem não é inferiorizado pela posição passiva que toma 

nas relações sexuais, acaba por o ser quando é “instrumentalizado” pela mulher, ou seja, 

reduzido ao seu órgão genital. Assim, é, por exemplo, um certo jovem escravo, cuja morte 

suscitou a tristeza da sua domina, mais por causa do desaparecimento do seu membro 

ainda pequeno do que propriamente pela sua tenra idade:  

bis senos puerum numerantem perdidit annos,  

    mentula cui nondum sequipedalis erat. (7.14.9-10) 

 

                                                        
1410 Para além de o termo cunnus ter sido, durante muito termo, usado indistintamente para mulheres e 
animais, comportava um carácter negativo e obsceno que, segundo Cícero (cf. Cic. Fam. 9.22.2), tornava o 
seu uso social reprovável.  

Sobre o valor e conotação do termo cunnus consulte-se, por ex., MONTERO CARTELLE (1991) 
29-34. 

Em Marcial cunnus tende a ser considerado laxus (cf. 11.21.1), pysmata (cf. 7.13), canus (cf. 2.34.3; 
9.37.7) ou osseus (cf. 3.93.13).  
1411 cf. 9.33.  
1412 Segundo Marcial, os maridos não podem dar prazer às suas esposas sem o seu membro (cf. 1.35.5), pois 
o agrado destas pela mentula é tal que há mesmo quem lhes sirva de balança (cf. 10.55). Em Juvenal, é pelo 
tamanho do membro masculino (inguen) que cada um é feito herdeiro do testamento de uma velha (cf. 
S.1.41).  
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Fazendo coincidir o tema da lamentatio pela morte de um escravo1413 com a paródia 

ao género literário grego do canto fúnebre em honra de um morto, ou, no caso concreto, de 

pequenos animais queridos1414, Marcial toma a mentula do jovem escravo como objecto 

desta lamentatio. E assim, aproveitando-se da própria conotação erótica que o passer da 

poesia de Catulo ou a columba de Estela comportam, e, por conseguinte, da possível 

afinidade entre a mentula e os animais evocados pelo prazer que todos concedem aos seus 

donos, Marcial reduz (de acordo com a perspectiva da senhora) a juventude do escravo à 

simples dimensão do seu membro sexual, ou seja, à sua condição de instrumento1415.  

De facto, embora a simples presença da mentula seja, por si só, na perspectiva de 

Marcial, um factor da virilidade masculina, a verdade é que a forma como a mulher a trata, 

avalia e tira prazer dela contribui para o aviltamento desta. É que à mulher não parece 

importar a fealdade do amante, a sua velhice, a tenra idade, ou até mesmo a frouxidão do 

seu membro, pois basta-lhe que este exista. E isto porque, se este não servir já para futuere, 

que lhe seja dado, pelo menos, ad irrumandum1416. 

 

 

2.3.3. Juvenal: aviltante insubordinação feminina 

Contrariamente à perspectiva de Marcial, a subordinação a que o homem se sujeita 

é mais de natureza económica do que propriamente sexual. Até porque esta é uma 

realidade que Juvenal não faz questão de explorar, sobretudo no que concerne à 

                                                        
1413 Este tema volta a estar presente noutros epigramas, nomeadamente, 1.88; 1.101; 5.34; 5.37; 10.61 ou 
11.91.  
1414 Sobre a interpretação deste poema e as referências bibliográficas que atestam a natureza erótica dos 
animais evocados, consulte-se comentário de GALÁN VIOQUE (2002) 118-128.  
1415 Este epigrama também tem implícita a crítica à relação que as matronas mantêm com os seus escravos e à 
própria supremacia que exercem sobre estes. Note-se que esta relação entre matrona e escravos é, de alguma 
forma, uma maneira de a mulher se aproximar das permissões e direitos masculinos. Pois se a estes era 
aceitável que mantivessem relações com os seus escravos, também a mulher livre se concede a si própria este 
direito.  

É evidente que, nos exemplos apresentados por Marcial ou por Juvenal, estas relações se tornam tão 
vantajosas para a senhora como para o escravo, que se aproveita também dos presentes que esta lhe oferece.  
1416 cf. 4.50. 

Por vezes o prazer concedido pelo homem torna-se numa simples forma de garantir o dote da 
mulher. Assim acontece, por exemplo com Bassa, que, entregando-se aos prazeres das jovens prostitutas, 
quando regressa a casa, não tem uma mentula suficientemente capaz de satisfazer aquela que o terá 
comprado, a sua esposa. Não obstante a crítica que é feita ao casamento enquanto troca comercial, a verdade 
é que existe na sententia final deste epigrama uma critica à atitude de Bassa e a apologia ao cumprimento dos 
compromissos matrimoniais (cf. 12.97). 
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explicitação das práticas sexuais a que se entregam os amantes1417. E ainda que 

pontualmente descreva, com algum visualismo até, comportamentos indecorosos, estes 

estão sempre associados à insubordinação feminina pelos valores familiares e 

matrimoniais, mas também religiosos1418.  

 

A falta de virtude e de pudor das mulheres é tal que, segundo Juvenal, os próprios 

pais terão razão para temerem os beijos das suas filhas: 

paucae adeo Cereris vittas contingere dignae,  

quarum non timeat pater oscula… (S. 6.50-51) 

 

No seguimento do conselho que dirige a Póstumo e da advertência que lhe faz sobre 

a impossibilidade de encontrar uma antiquis uxor de moribus1419, Juvenal abre um 

parênteses como se quisesse desabafar com o leitor, para se referir ao facto de serem 

poucas as jovens dignas de tocar as fitas da deusa da Castidade, assim como aos beijos 

indecorosos que os pais receiam receber das suas filhas. Sem que haja uma referência 

directa às possíveis práticas sexuais orais a que se entregam estas jovens (eventualmente o  

o motivo da recusa dos beijos), existe pelo menos uma alusão à falta de pudor e castidade 

que não lhes permite reunir as condições necessárias para serem entregues, pelo pai, a um 

noivo, momento, aliás, em que existe a troca de beijo entre pai e filha1420.   

Contudo, se os pais temem pela falta de dignidade das suas filhas, provavelmente 

em idade de casar, a verdade é que as jovens esposas quase sempre aprendem com as suas 

mães as manhas necessárias para enganarem o esposo. Estas são preciosas aliadas das 

infidelidades das suas filhas durante o casamento, e, por isso mesmo, os jovens esposos 

terão motivos para se preocupar: 

                                                        
1417 A exploração da figura do subordinado enamorado, em Juvenal, já foi feita aquando da abordagem da 
liberdade económica da mulher e, mais especificamente da obediência a que se prestam os homens para 
proveito próprio ou por força do jugo a que a tirania da mulher os sujeita. E isto porque a relação de 
subordinante-subordinado está mais dependente das mudanças legais e das permissões sociais do que 
propriamente dos desejos sexuais dos parceiros. Pois se estes existem, e Juvenal também faz prova disso, 
serão apenas as mulheres que os manifestam.    
1418 Desta afirmação excluem-se, evidentemente, os efeminados.  
1419 cf. S. 6.45. 
1420 A abordagem que Marcial faz da boca, enquanto fonte de prazer sexual, de impureza, e até mesmo de 
enfermidades, pode ser justificativa desta recusa dos pais, já que estes poderão temer a sujidade impudica que 
as bocas das suas filhas comportam. Além disso, apesar de a interpretação do epigrama 1.94 ser duvidosa e 
suscitar leituras diferentes, a verdade é que existe uma recusa em beijar aquela que terá tido uma vida sexual 
bastante activa: Cantasti male, dum fututa es, Aegle, / iam cantas bene; basianda non es.   
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     Desperanda tibi salva concordia socru. 

illa docet spoliis nudi gaudere mariti, 

illa docet missis a corruptore tabellis 

nil rude nec simplex rescribere, decipit illa 

custodes aut aere domat;                (S. 6.231-235) 

 

Pois, enquanto a sogra estiver viva, o esposo deve perder a esperança de qualquer 

entendimento, já que esta ensina à sua filha tudo o que deve saber na “arte de bem 

adulterar”, ou seja, a alegrar-se com as técnicas de o esfolar monetariamente, a responder 

de forma codificada e susceptível de várias  interpretações às cartas enviadas por um 

possível interessado em seduzi-la, ou ainda a enganar e a comprar os guardas para poder 

sair de casa e entregar-se aos prazeres adúlteros.   

E outra coisa não seria de esperar das mães que apenas estão a retribuir a 

cumplicidade que a sua jovem filha lhes terá dado: 

rusticus expectas ut non sit adultera Largae 

filia, quae numquam maternos dicere moechos 

tam cito nec tanto poterit contexere cursu, 

ut non terdecies respiret? conscia matri  

virgo fuit, ceras nunc hac dictante pusillas  

implet ed ad moechum dat eisdem ferre cinaedis. (S. 14.25-30) 

Ironizando, com bastante humor, com o facto de a jovem filha não ser capaz de 

enumerar os amantes da sua mãe de forma rápida nem de os conseguir juntar em marcha, 

sem que tenha de respirar treze vezes, Juvenal interpela directamente o leitor no sentido de 

este tomar consciência da inevitabilidade de a filha de uma mulher adúltera ser também ela 

adúltera. Pois afinal, depois de ter sido sua cúmplice, sabe exactamente como deve 

proceder e como se servir dos próprios cinaedi para fazer chegar os bilhetes amorosos ao 

amante1421.   

Assim sendo, se as jovens casadas aprenderam as manhas necessárias com as suas 

mães, por força dos favores que lhes prestaram, agora são estas que se tornam cúmplices 

da infidelidade das filhas. E desta forma, a mãe não estará apenas a pagar uma dívida 

                                                        
1421 Criticadas as mães e as jovens, acrescenta-se também nesta referência aos cinaedi uma depreciação a 
alguns homens que se tornam cúmplices da infidelidade da mulher, porque partilham com elas um 
semelhante rebaixamento moral. 
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antiga, mas a dar continuidade a uma cumplicidade mútua. Todavia, Juvenal torna a atitude 

das mães ainda mais reprovável e degradante quando sugere o proveito que a condição 

maternal pode trazer à mulher viciosa, já que para uma velha viciosa é útil ‘produzir’, ‘dar 

à luz’ (producere) uma filha também viciosa:  

… utile porro  

filiolam turpi vetulae producere turpem.      (S. 6.240-241). 

 

Também Marcial se refere à cumplicidade existente entre mãe e filha, mas de uma 

forma menos explícita, ainda que não menos vergonhosa e reprovável:  

Non miror quod potat aquam tua Bassa, Catulle: 

    miror quod Bassae filia potat aquam.        (6.69) 

 

A avaliar pela associação que Marcial faz, num outro epigrama, entre aquela que 

fellat e potat aquam1422, a alusão à água que mãe e filha bebem terá implícita uma 

referência à prática da fellatio. Desta forma, a cumplicidade entre estas não se cinge apenas 

à mútua infidelidade, mas também às próprias práticas sexuais usadas. E neste sentido, as 

palavras de Marcial acabam por, de alguma forma, alcançar uma crítica mais abrangente à 

perversidade da educação, pois as filhas não se limitam a trocar bilhetes com o amante, 

como sugere Juvenal, mas a usar as mesmas práticas sexuais da mãe.     

O contributo que a educação dos pais dá à degradação dos valores e costumes 

romanos é inegável e reiteradas vezes referenciado por Juvenal, a propósito de vários 

vícios. Porém, como se poderia esperar que a educação das jovens fosse outra que não a da 

total falta de castidade, quando o próprio Imperador infringe a lei punitiva promulgada por 

ele1423 e os deuses também contraem relações adúlteras? E sobre estes últimos, a propósito 

da dificuldade em encontrar jovens esposas castas, mesmo entre as que vivem nos campos 

paternos, ou seja, no meio rural, Juvenal pergunta: 

quis tamen adfirmat nil actum in montibus aut in 

speluncis? adeo senuerunt Iuppiter et Mars? (S. 6.58-59) 

                                                        
1422 cf. 2.50: Quod fellat et aquam potas, nil, Lesbia, peccas. / qua tibi parte opus est, Lesbia, sumis aquam. 
1423 cf. S. 2.29-31. Se Domiciano ficara conhecido pela sua política da correctio morum, que inclui uma 
estreita vigilância sobre o colégio das Vestais e um rigoroso esforço para continuar a legislação de Augusto, 
na verdade, o conhecido incesto com a sua sobrinha Júlia e a morte desta, por causa do aborto provocado, 
criara um hiato entre a sua conduta oficial e a vida privada. Sobre este assunto, veja-se, por exemplo, 
McGINN (1991) 431-450 e a bibliografia sugerida por este.  
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O leitor não tem dúvidas na resposta a dar à insinuação que o poeta faz sobre a vida 

amorosa dos deuses, até porque os seus comportamentos perversos e adúlteros eram 

conhecidos. Porém, o que efectivamente sobressai nesta passagem é o facto de os montes e 

as cavernas terem sido palco deste tipo de comportamentos dos deuses, quando, no início 

da sátira 6, estes mesmos espaços terão sido indicados, precisamente, como locais onde 

reinava a Pudicitia. 

Assim sendo, e tendo em conta que esta divindade, segundo o satírico, morou na 

terra e foi vista nela durante muito tempo1424, poder-se-á entender que a acção dos deuses 

terá contribuído para a violação destes espaços, e, por conseguinte, para a dúvida sobre a 

magna fama daquelas que vivem no campo paterno, ou seja, num espaço supostamente 

dominado pela ruralidade dos costumes1425. 

Também Marcial faz alusão aos amores de Marte e Vénus e aos ensinamentos que 

estes podem dar aos homens. Contudo, a humanização dos deuses e o tom mais brincalhão 

que incute às palavras de Vénus, onde nem sequer falta a fantasia mitológica sobre o 

casamento legítimo destes, desvia a atenção do leitor da responsabilidade que os deuses 

poderão, eventualmente, ter na relação adúltera dos Homens. Pois, o que realmente 

sobressai neste epigrama é o facto de Vénus, deusa adúltera que traíra o seu esposo, 

Vulcano, com Marte, estar a aconselhar Estela a que este não seja infiel à sua esposa: 

Perpetuam Stellae dum iungit Ianthida vati 

    laeta Venus, dixit ‘plus dare non potui’ 

haec coram domina; sed nequius illud in aurem: 

    ‘tu ne quid pecces, exitiose, vide.  (6.21.1-4) 

 

Além disso, este conselho sussurrado ao ouvido do homem, como que a admitir a 

possibilidade de este vir a ser infiel à esposa, e a descrição da forma como ela própria, 

furibunda, terá batido no lascivo Marte, por legitimos esset cum vagus ante toros1426, torna 

a situação ainda mais caricata e absurda. Pois afinal, o facto de Vénus afirmar que terá 

                                                        
1424 Cf. S. 6.1-7: Credo Pudicitiam Saturno rege moratam / in terris visamque diu, cum frigida parvas / 
praeberet spelunca domos ignemque Laremque / et pecus et dominos communi clauderet umbra, / silvestrem 
montana torum cum sterneret uxor / frondibus et culmo vicinarumque ferarum / pellibus… 
1425 Note-se que Juvenal, nos versos anteriores, terá questionado o leitor sobre a fama das mulheres que 
vivem nos campos paternos (cf. S. 6.55-56: magna tamen fama est cuiusdam rure paterno / viventis?). 

Marcial também considera que as mulheres do campo não vivem inteiramente castas, porém, 
justifica esta falta de pudor com o desejo de alcançarem as riquezas que a pobreza não lhes dá (cf. 9.22.9). 
1426 cf. 6.21.6. 



Capítulo 5 | A Condição Feminina e o seu lugar em Roma 

 458 

batido no legítimo marido por aquilo que este tinha feito antes da, suposta, união legítima 

com ela, leva a pensar que Marte terá apanhado da amante por ter sido fiel à sua primeira e 

legítima esposa.  

De facto, embora os homens e, particularmente as esposas, tenham razões para 

aprender com o exemplo da adúltera Vénus, sobretudo no que se refere à tirania que estas 

devem exercer sobre o amante e à própria capacidade de tornar o adultério legal, não há 

dúvida de que as críticas de Marcial à influência nefasta dos deuses soam muito menos 

censuradoras e condenáveis do que em Juvenal. A própria humanização dos deuses, 

embora os torne mais ridículos, parece atenuar a responsabilidade que a sua natureza 

divina lhes deve impor, ou pelo menos desviar a atenção do leitor dessa possível 

interpretação.  

Diante do exemplo dado pelos pais ou pelos deuses, torna-se compreensível a 

dificuldade que existe em encontrar uma mulher casta, capaz de resistir ao prazer que o 

amante lhe proporciona, mesmo quando este a despoja totalmente1427: 

                     …exuet omnem 

corporis ornatum: quid enim ulla negaverit udis  

inguinibus? sive est haec Oppia sive Cattulla, 

deterior totos habet illic femina mores. (S. 10.320-323) 

 

Juvenal, traduzindo a excitação sexual da mulher através da humidade sentida pelos 

seus genitais, volta a referir-se à falta de domínio que esta exerce sobre o seu corpo1428, 

mas agora com uma clara alusão sexual: udis inguinibus.  

Generalizando este tipo de comportamento a todas as mulheres que, como Ópia ou 

Catula, segundo os poetas, estão associadas a uma falta de pudor ou, pelo menos, a uma 

moralidade duvidosa1429, Juvenal transporta a crítica que tem vindo a fazer à 

insubordinação feminina para o campo da sexualidade, reduzindo o seu império à 

                                                        
1427 Nos versos 318-321 desta mesma sátira 10 , Juvenal reforça o carácter interesseiro do homem que se 
torna amante da mulher casada só para se apoderar do seu dinheiro, quer a ame ou não. Este apontamento 
sobre a rapacidade do adúltero, e particularmente sobre a indiferença do seu enamoramento pela mulher, 
minimiza a sua condição de vítima e apresenta-o como um aproveitador da liberdade económica da mulher, 
tal como outros exemplos apresentados anteriormente.    
1428 Conforme já fizera em relação a Tuca (cf. S. 6.64). 
1429 O nome de Catula surge no exemplo dado por Larónia na sátira 2 (v. 49), e em Marcial, como o nome de 
uma mulher muito bonita, mas de moralidade duvidosa (cf. 8.54 (53). O nome de Ópia é também referido por 
Juvenal, nesta mesma sátira 10 (v. 220) como uma mulher que amou muitos adúlteros.   



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
  

 

 459

bestialidade de uma excitação. E, segundo, Juvenal, ‘Seja esta Ópia, seja Catula, a pior 

mulher tem aqui todo o seu carácter’. 

O uso das conjunções disjuntivas sive…sive…sugere a indeterminação no tipo de 

mulher a que se possa aplicar esta sententia, e a conclusão de que será illic que todos os 

costumes da mulher residem aponta para a redução dos mores da mulher aos udis 

inguinibus, que acentua a sua falta de domínio sobre o seu próprio prazer. E o melhor 

exemplo disto mesmo será dado precisamente por Messalina, que, descrita com o famoso 

oximoro meretrix Augusta1430, se tornara num exemplo proverbial da depravação sexual, 

muito mais reprovável do que o de todas as outras mulheres, incluindo Épia, como sugere a 

pergunta retórica de Juvenal e a forma verbal imperativa respice, a orientar o olhar de 

Póstumo para o próximo exemplo:   

    Quid privata domus, quid fecerit Eppia, curas? 

respice rivales divorum, Claudius audi 

quae tulerit.                         (S. 6.114-116) 

 

Pois aquilo que Épia fez terá sido em privado (privata domus), e, por isso, menos 

exposto à desonra1431. Além disso, para além de o exemplo de Messalina rivalizar com o 

dos deuses, com certeza pela perversidade contida1432, provocou o sofrimento do 

imperador Cláudio, conforme sugere a forma verbal tulerit. E assim, torna-se o episódio 

desta bastante mais comovente e indignante, sobretudo se tivermos em conta que não fora 

feita qualquer referência directa ao sentimento que a traição de Épia provocara no seu 

marido.  

 

                                                        
1430 cf. S. 6.118. A expressão é usada por Propércio relativamente a Cleópatra: scilicet incesti meretrix regina 
caponi (cf. Prop. 3.11.39).  

O facto de Juvenal se referir a Messalina apenas por meio do oximoro meretrix Augusta ou da 
simples designação uxor, sem nunca referir o seu nome próprio, sugere um maior desprezo por esta mulher e 
reforça, em nosso entender, a vulgaridade do seu comportamento.   
1431 Note-se que esta mesma diferença entre aquilo que se faz em privado e o que se expõe publicamente 
também já fora referida a propósito da união homossexual pública de Graco, a qual se tornara mais 
vergonhosa do que a perversidade evidenciada pelo sacerdote no culto em honra da Bona Dea, que também 
se circunscreve à domus (cf. S. 2.84). 
1432 Juvenal voltará depois a colocar em confronto a perversidade da esposa de um Imperador, neste caso, 
Cesónia, mulher de Calígula, com a da deusa Juno em relação ao seu marido. E a pergunta lançada por 
Juvenal: quae non faciet quod principis uxor? volta a sugerir a superioridade do exemplo imperial (cf. S. 
6.614-120). No entanto, nesta passagem, o que está em causa é a capacidade de as mulheres alcançarem os 
seus objectivos recorrendo a venenos.  
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A esposa do imperador Cláudio preferia a teges (esteira própria da prostituta do 

bordel)1433 ao leito conjugal do Palatino, escolhendo abandonar o palácio, a meio da noite, 

com a cumplicidade de uma escrava e dirigir-se ao prostíbulo. Sem Messalina se cansar 

com a vida do lupanar, que não a consegue deixar sexualmente satisfeita1434, a sua nudez 

revela o seu estatuto de realeza1435. E, embora tente passar despercebida, o odor repelente 

do bordel mistura-se com a almofada imperial que a acompanha:  

obscurisque genis turpis fumoque lucernae 

foeda lupanaris tulit ad pulvinar odorem. (S. 6.131-132)1436. 

 

E como se o quadro descrito não fosse já suficientemente repugnante e denegridor 

da imagem de Messalina, eis que a voz indignada de Juvenal faz referência ao facto de ter 

sido daquele corpo mercenário que nasceu o nobre Britânico: 

                    …tunc nuda papillis 

 prostitit auratis titulum mentita Lyciscae 

 ostenditque tuum, generose Britannice, ventrem. (S. 6.122-124) 

 

Reduzida a Imperatriz à sua nudez, onde se destaca uma rede dourada no colo e o 

ventre, Juvenal põe em evidência a zona de concupiscência, enfatizando a combinação da 

obscenidade com o antigo e sagrado valor da maternidade. Assim, ainda que a crítica 

parecesse querer incidir apenas sobre a falta de domínio sexual, depressa se retoma a 

insistência no aviltamento da fecundidade feminina. Mais vergonhoso ainda do que a sua 

atitude adúltera, do que os lugares a que se sujeita para se prostituir, do que a própria 

obediência às ordens do leno ou à sua voracidade sexual e insatisfação, é, sem dúvida, a 

exposição do ventre que deu à luz o seu filho, de condição social nobre, que sobressai neste 

quadro crítico, o que resulta num sinal claro de desrespeito pelo seu papel de mãe1437.  

                                                        
1433 O termo teges sugere a pobreza em que vivem as prostitutas e surge em Marcial muitas vezes associado à 
cama onde se deita o pobre ou o escravo (cf. 11.32.2 e 11.56.5).  
1434 cf. S. 6.129-130: adhuc ardens rigidae tentigine volvae, / et lassata viris necdum satiata recessit,...  
1435 cf. S. 6.122: tunc nuda papillis / prostitit auratis... 
1436 Tendo em conta que, segundo Marcial, a almofada consegue conservar o odor (pluma tenet) da cabeça 
perfumada, mesmo que os cabelos percam o seu perfume (cf.14.146), então, mesmo que Messalina não fosse 
denunciada pela presença da almofada imperial, provavelmente seria pelo simples odor que os seus cabelos 
deixariam numa outra almofada qualquer. 
1437 A imagem do ventre, enquanto portador de vida, mas em íntima ligação com os depravados 
comportamentos da mulher, surge também noutra passagem (cf. S. 6.596),  quando  Juvenal  faz  referência à  
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Denominada de mulier saevissima1438, as acções históricas infames de Messalina 

são retomadas na sátira décima, onde o satírico faz referência a um acontecimento ocorrido 

no ano 48, quando esta, enamorada do cônsul Gaio Sílio, o obriga a desembaraçar-se da 

esposa, já que non nisi legitime vult nubere1439. Movida pelo mesmo desejo de tornar o 

adultério legal, tal como fizera Vénus na sua relação com Marte, ou como fizera, por 

exemplo, a astuta Telesila, apresentada por Marcial1440, Messalina está preparada com o 

véu nupcial para, publicamente, contrair matrimónio com o jovem. Porém, este miser não 

se dirige à imperatriz de livre vontade, mas antes é arrastado:  

               optimus hic et formosissimus idem 

gentis patriciae rapitur miser extinguendus 

Messalinae oculis;                       (S. 10.331-333).  

 

 

O que se compreende, já que a decisão a tomar será sempre desfavorável para si: se 

não quiser c, terá de morrer, antes que caia a noite; se ceder, e se entregar ao crime, estará 

apenas a adiar a morte a que o sujeitará o Imperador, quando a desonra da sua casa lhe 

chegar aos ouvidos.  

Assim sendo, diante desta tirania aviltante da mulher, o jovem amante fica subordinado aos 

devaneios imperiais de Messalina, inteiramente indiferentes à vergonha, enquanto o 

marido, o Imperador, sujeito ao humilhante adultério da esposa. No entanto, Messalina 

acabará por sofrer o merecido castigo, conforme atesta Juvenal na sátira 141441. E a 

referência à morte desta, mais do que a constatação de uma realidade histórica, poderá ser 

entendida como uma forma de alcançar mais eficazmente a cumplicidade do leitor  para a 

censura que estes comportamentos imperiais devem merecer.  

Messalina é assim, nas palavras de Juvenal, uma espécie de clímax das relações 

adúlteras, onde se concentram alguns  dos  comportamentos mais infames  da mulher  e  da  

                                                                                                                                                                        
criança já assassinada no ventre da sua mãe por causa dos medicamentos abortivos. Em ambas as passagens, 
sobressai o facto de, num mesmo espaço, conviver o comportamento sexual depravado com a possível vida 
de um ser humano. 

Também em Marcial surge uma associação semelhante (cf. 11.60.11-13). Todavia, o poeta não 
incute à passagem uma dimensão tão dramática nem moralista como Juvenal, já que está mais interessado em 
enfatizar as consequências negativas da prática do cunnilingus para o homem. 
1438 cf. S. 6.329.  
1439 cf. S. 10.338.  
1440 cf. 6.7.  
1441 cf. S. 14.327-331. Sobre esta realidade histórica, veja-se, por exemplo, Plin, Ep. Tra. 88.1 
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insubordinação que a caracteriza. Além disso, será também uma das mulheres que mais se 

afasta da montana uxor1442 e, por conseguinte, do papel social, familiar e sobretudo 

procriador que lhe estava associado.  

 

Também a Marcial não passou indiferente o comportamento de mulheres similares, 

como terá sido o de Cleópatra, que fugiu  do seu marido pouco depois de ter contraído 

matrimónio, e que, num jogo de pura sedução, se entregou  aos beijos do amante nas águas 

cristalinas e transparentes. No entanto, este passo afasta-se da de Juvenal pelo facto de não 

comportar a mesma densidade psicológica ou qualquer tipo de censura indignada à falta de 

domínio sobre o prazer. Pois o que efectivamente sobressai neste quadro é a referência à 

água, enquanto espaço de cumplicidade entre os amantes1443. Aproxima-os porém o facto 

de, num outro momento, Marcial fazer referência à condição pouco nobre de Cleópatra e 

insinuar o merecimento da sua morte, quando, comparando o sepulcro de uma víbora que, 

presa por uma gota de âmbar, enrijecera e ficara cativa de um bloco de gelo, com o régio 

sepulcro da Imperatriz, sentencia:  

ne tibi regali placeas, Cleopatra, sepulchro,  

    vipera si tumulo nobiliore iacet. (4.59.5-6)  

 

A conclusão de que a víbora jaz em sepulcro mais nobre resultará da falta de 

premeditação da morte desta, contrariamente a Cleópatra que se terá dado voluntariamente 

à morte, deixando-se morder por uma áspide, mas provavelmente também da vivência 

desonrosa que esta última tivera e que a fizera merecedora da morte. Muito mais subtil na 

crítica que não faz, mas apenas sugere, Marcial não usa termos licenciosos para se referir à 

condição adúltera de Cleópatra, como é habitual nas críticas que faz a outras mulheres. E, 

assim sendo, numa leitura comparativa entre a crítica que ambos dirigem a mulheres que 

ocupam o lugar máximo na hierarquia romana, consideramos que Juvenal se torna muito 

mais amargo e as suas palavras bastante mais corrosivas. Talvez porque o satírico não 

possa deixar impunes aquelas que teriam a obrigação de servir de exemplo à condição 

feminina, dada a sua posição social.  

 

                                                        
1442 cf. S. 6.5.  
1443 cf. 4.22. A água, como já referimos anteriormente, torna-se cúmplice da relação adúltera dos amantes, 
embora não esconda totalmente o corpo da mulher e não permita mais do que uma troca de beijos.      
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Subordinada ao prazer sexual, a libido constitui, de facto, um estímulo importante 

para a degradação feminina e, particularmente, para a renúncia da sua condição maternal e 

social, assim como para o próprio desrespeito pelos cultos religiosos.  

Tão depravados quanto os de Messalina, assim serão os comportamentos que as 

mulheres tomam em determinados cultos e festas religiosas, onde a mistura de alimentos 

afrodisíacos e de vinho tornam mais visíveis os excessos dos desejos femininos impudicos. 

Pois afinal, segundo questiona e imediatamente resposde Juvenal: 

quid enim Venus ebria curat?  

inguinis et capitis quae sint discrimina,nescit  

grandia quae mediis iam noctibus ostrea mordet, … (S. 6.300-302) 

  

Se as riquezas tinham trazido o luxo indecente, conforme Juvenal afirmara nos versos 

imediatamente anteriores1444, agora a junção do ‘prazer do amor e do vinho’ eliminara por 

completo o pudor e a moralidade, ao ponto de a mulher não ser capaz de distinguir a virilha 

(inguen) da cabeça (caput). 

Ainda que a expressão Venus ebria possa suscitar algumas dúvidas na tradução1445, 

a verdade é que as mulheres, ébrias, não só profanam o templo da Pudicitia, como deixam 

nele marcas da sua presença que, no dia seguinte, serão pisadas pelos seus próprios 

maridos: 

               …tu calcas luce reversa 

coniugis urinam magnos visurus amicos (S. 6.312-313) 

 

Utilizando a segunda pessoa do singular, Juvenal dirige-se directamente ao homem, 

esposo, como forma de lhe espicaçar a percepção dos comportamentos ignóbeis a que a sua 

esposa é capaz de se entregar. E, para isso, dá-lhe como certo o facto de ele pisar  a urina 

da sua própria esposa, quando a noite se tornar dia e ele tiver de ir visitar os seus 
                                                        
1444 cf. S. 6.298-300.  
1445 O uso da minúscula (como prefere a edição Les Belles Lettres) ou da maiúscula (como usa a edição da 
Loeb, seguida por nós) pode querer referir-se, por metonímia, à simples condição da mulher enamorada, ou à 
imagem da própria deusa do amor e da beleza, Vénus, embriagada, o que torna ainda mais censurável e 
ridículo o cenário de depravação que se segue. Até porque, se entendermos que o termo caput pode estar a 
ser tomado, por sinédoque, por boca, então Juvenal sugere que a mulher embriagada, entre as quais se inclui 
a própria Vénus, é capaz de se entregar à fellatio. E ainda que a embriaguez pudesse, de alguma forma, 
desculpar o seu comportamento sexual, eis que a alusão à deusa torna presente, pelo menos no imaginário do 
leitor, uma imagem paradoxal entre a natureza divina e o comportamento aviltante.  

Face às dificuldades de interpretação da expressão Venus ebria, optámos por uma tradução bastante 
livre:‘prazer do amor e do vinho’. 
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amigos1446. O ridículo da situação descrita surge do contraste entre a vulgaridade da urina 

que é pisada e a grandeza dos amigos a que se visita, e, por conseguinte, da depravação que 

está associada a essa mesma urina e a das obrigações oficiais a que se presta o homem, a 

salutatio1447.  

 A fazer fé na pergunta retórica lançada por Juvenal, posteriormente, na sátira 9: 

nam quo non prostat femina templo?1448, a imagem descrita não será excepcional ou 

meramente acidental, nem o templo da Pudicitia o único a ser profanado. Aliás, outros 

templos e cultos eram bastante propícios às mulheres, nomeadamente o de Ísis, de Belona, 

de Cíbele e particularmente o culto à Bona Dea1449. 

Estes cultos e divindades, provenientes do Egipto e da Ásia Menor, conviviam com 

a religião estatal de uma forma muito natural, mas estes entusiasmavam muito mais as 

mulheres, pela liberdade que lhes conferiam e pelo ambiente orgiástico em que se 

desenrolaravam.  

Entre os cultos estrangeiros Juvenal centra a sua atenção sobre os conhecidos 

mistérios da Bona Dea - Nota bonae secreta deae -1450, cuja combinação da música quase 

selvagem e do vinho produzem uma fúria e uma libido desenfreada: 

                  … o quantus tunc illis mentibus ardor 

concubitus, quae vox saltante libidine, quantus 

ille meri veteris per crura madentia torrens! (S. 6.317-319)  

 

Dominado o seu pensamento pelo desejo de um coito, e emitindo sons que 

denunciam o seu anseio sexual, escorre-lhes por entre as pernas molhadas uma torrente de 

vinho puro velho. De novo, o contraste entre a pureza e a antiguidade do vinho com as 
                                                        
1446 É o uso do presente do indicativo que dá esta ideia de certeza.  
1447 O contraste da situação está presente na própria sequência linguística: urinam magnos. 
1448 cf. S. 9.24. 
1449 Os templos, sobretudo os que eram frequentados pelas mulheres para fingidas devoções, gozavam de má 
fama. Entre estes estava particularmente o de Ísis, cujo culto exigia que se ficasse acordada toda a noite 
anterior ao rito, o que era um bom álibi para as mulheres romanas justificarem as suas saídas nocturnas (cf. S. 
6.487-491).  

A referência ao culto de Belona e da Síria Mãe surge também na sátira 6 (vv. 512 e sg.) e enquadra-
se numa crítica mais ampla ao mundo da superstição e, particularmente, ao facto de a mulher ser muito 
supersticiosa e de se deixar enganar por impostores e charlatães que a rodeiam e lhe tiram dinheiro.  

Marcial também se refere a alguns destes cultos, nomeadamente ao de Cíbele (cf. 3.81; 2.45; 5.41 e 
12.57.11). Porém, a crítica recai sobretudo sobre o sacerdote eunuco que preside à cerimónia. 
1450 cf. S. 6.314. O paradoxo entre nota e secreta evidencia o interesse e a adesão que este culto tinha em 
Roma.  

Este culto de fertilidade era celebrado pelas matronae e dirigido pela esposa de um cônsul ou de um 
pretor urbano em funções. No caso apresentado por Juvenal, esta mulher era Saufeia.   
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pernas molhadas, supostamente por causa da excitação sentida, torna a imagem absurda. E 

a figura da mulher ainda mais grotesca. 

Sem qualquer tipo de contenção e de pudor, onde nada se simula, mas tudo se faz 

de uma forma tão real - nil ibi per ludum simulabitur, omnia fient / ad verum -1451, a 

mulher reclama a entrada de homens, ainda que estes não tenham permissão para participar 

no culto. No entanto, se nenhum homem lhes puder dar assistência, quando estas os 

desejam, nem adúltero, nem jovem ou até o escravo1452, não demorará muito (mora nulla) 

até que se deixem cobrir por um asno: 

“iam fas est, admitte viros” si dormit adulter, 

illa iubet sumpto iuvenem properare cuccullo; 

si nihil est, servis incurritur; abstuleris spem 

servorum, venit conductus aquarius; hic si 

quaeritur et desunt homines, mora nulla per ipsam, 

quo minus imposito clunem summittat asello.(S. 6.329-334).  

 

E assim, num culto onde se deveriam cobrir todas as imagens e pinturas que, de 

alguma forma, evidenciassem a presença masculina, está o homem representando na figura 

de um asno que se submete ao impetuoso desejo de prazer feminino. E como se esta 

realidade não fosse já suficientemente degradante, Juvenal ainda acrescenta a este ritual 

um pormenor humorístico que pretende igualmente enfatizar o desejo impetuoso e 

descontrolado das mulheres. Trata-se da figura de um rato (mus) que, consciente da sua 

masculinidade, foge, provavelmente com medo de ser violado1453.  

Porém, neste culto, onde a mulher alcança o cume da degradação, destaca-se ainda 

a figura de Medulina que executa movimentos obscenos e sensuais - ipsa Medullinae 

fluctam crisantis adorat 1454-, em muito semelhantes aos das prostitutas e de Saufeia, 

sacerdotisa mestre do culto, que se distingue pelo seu indecente e obsceno comportamento, 

capaz de excitar os mais frios e velhos homens míticos:… quibus incendi iam frigidus aevo 

                                                        
1451 cf. S. 6.324-325.  
1452 A insistência das mulheres na procura de um homem que satisfaça os seus desejos ridiculariza ainda mais 
a sua atitude religiosa. 
1453 cf. S. 6.339.  

A relação que as mulheres têm com os animais é também insinuada por Marcial em alguns 
epigramas (cf. 1.83; 1.109 e 7.87), porém, em nenhum deles existe uma referência sexual tão evidente.  
1454 cf. S. 6.322.  
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/ Laomedontiades et Nestoris hirnea possit1455. Uma atitude, de resto, em muito semelhante 

à da prostituta Teletusa, descrita por Marcial: tendere quae tremulum Pelian Hecubaeque 

maritum / posset ad Hectoreos sollicitare rogos,…1456. 

Embora Cícero tivesse descrito a cerimónia em honra da Bona Dea como um: 

sacrificium... fit incredibili caerimonia1457, Juvenal terá exposto este culto como um dos 

expoentes máximos da liberdade sexual da mulher, mas sobretudo como uma verdadeira 

orgia, onde tudo é permitido.  

Há quem considere que a ideia de este festival ser munido de um ritual assente no 

comportamento licencioso das mulheres não é suportada assim com tanta evidência1458. 

Outros defendem não parecer haver concordância entre a orgia embriagada e a 

recriminação por parte das mulheres1459. O que poderá significar que estas descrições do 

culto em que a mulher participa resultam sobretudo da visão satírica e indignada que 

Juvenal tem da liberdade sexual e da insubordinação das mulheres. Todavia, os 

comportamentos manifestados neste culto não diferem muito de outros anteriormente 

apresentados, onde não precisava a mulher de se embriagar para que os seus actos fossem 

suficientemente degradantes. Além disso, note-se que as atitudes descritas neste culto 

tomam por suporte o vinho. Ora, de acordo com a ideologia dos primeiros romanos, a 

mulher e o vinho não só constituem uma má mistura, como a matrona que o ingerisse 

poderia pagar pelo crime de adultério. Pois pensava-se que as duas atitudes - beber vinho e 

praticar adultério - estavam em íntima ligação1460, o que, de facto, se torna visível na obra 

de Marcial e Juvenal.  

Além disso, o facto de o vinho ser um símbolo da presença masculina, e de este 

estar presente num culto onde não era permitida a entrada de homens, poderá denunciar o 

desejo feminino pelo sexo oposto e justificar a sua excitação sexual. Pois, sem que o 

                                                        
1455 cf. S. 6.325-326.  
1456 cf. 6.71.3-4. Saufeia volta a ser referida por Juvenal, na sátira 9, (v.117) a oferecer e sacrifícios em honra 
do povo, emborcando uma grande quantidade de vinho. Marcial também se refere a uma mulher com o 
mesmo nome que se nega a tomar banho com ele. Esta atitude levou-o inicialmente a pensar que ela estaria a 
esconder um corpo repugnante, mas, no fim do epigrama, conclui que Saufeia é fatua ‘convencida’, o que, 
segundo ele, é ainda pior (cf. 3.72).   
1457 cf. Cic. Har. 17.37. 
1458 cf. VERSNEL (1993) 229 e sg).  

Apesar da existência de música e dança, testemunhada pela própria presença, em 62 a. C., de Clódio, 
que se disfarçou de tocadora de cítara, a verdade é que, quando este foi descoberto pelas mulheres no culto, 
logo foi expulso, para que de novo se pudessem realizar os rituais.  
1459 cf. STAPLES (1998) 43. 
1460 Sobre esta relação entre o adultério e o vinho, mas também sobre a forma como se ocultava a presença do 
vinho nas cerimónias, veja-se, por exemplo, STAPLES (1998) 48-51. 
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homem estivesse visivelmente presente nas cerimónias, estava-o simbolicamente 

representado no vinho.  

Efectivamente, podendo haver algum exagero na exploração da figura feminina 

nestes cultos, a verdade é que a abordagem que Juvenal faz desta realidade pretende 

alcançar uma crítica mais geral ao apreço dos Romanos pelos novos cultos e divindades 

introduzidos em Roma, assim como também à tolerância da proximidade cada vez maior 

entre os cultos religiosos romanos e a superstição.  Não obstante a ingenuidade das 

mulheres que fazem tudo quanto lhes mandam os sacerdotes e as divindades1461, é notório 

o proveito que estas tiram destes cultos: para além das vantagens que as vigílias nocturnas 

e a suposta ausência masculina destes cultos lhes trazem à sua ânsia de liberdade, também 

os subornos a que as divindades são favoráveis lhes permitem obter o perdão para a sua 

culpa1462. Além disso, aproveitam-se os charlatões e impostores das crenças supersticiosas 

das mulheres para lhes venderem qualquer visão onírica1463 ou para lerem nas vísceras do 

animal aquilo que estas desejarem, enquanto elas aproveitam também para escolher 

presságios que lhes sejam favoráveis. E assim promete o arúspice apenas aquilo que a 

mulher quer, ou seja: 

    Spondet amatorem tenerum vel divitis orbi 

testamentum ingens calidae pulmone columbae  

tractato Armenius vel Commagenus haruspex; (S. 6.548-550) 

 

Em suma, a mulher movimenta-se num antro de valores e preceitos cada vez mais 

desvirtuados, entre os quais as festas e os cultos religiosos se tornam cúmplices dos 

comportamentos aviltantes e desobedientes daquelas. E esta realidade é, pois, tão favorável 

ao espírito indignado e satírico de Juvenal  como a licenciosidade de outras festas 

religiosas e festivais, nomeadamente os Floralia ou os Saturnalia, o são para Marcial, 

ainda que seja por razões completamente diferentes. Pois afinal, se os cultos religiosos se 

tornam, em Juvenal, numa fonte de matéria para a descrição dos depravados 

comportamentos da mulher, em Marcial são antes uma excelente forma de justificar a 

licenciosidade da sua poesia e de a publicitar junto das mulheres.  

                                                        
1461 cf. S. 6.517-531. 
1462 cf. S. 6.539-541: illius lacrimae meditataque murmura praestant / ut veniam culpae non abnuat, ansere 
magno / scilicet et tenui popano corruptus, Orisis.  
1463 Segundo Juvenal, são os Judeus que se entregam a tais enganos (cf. S. 6.546-547). 
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 Comum aos dois poetas é, no entanto, a consciência de que os comportamentos da 

mulher ultrapassam em muito aquilo que a liberdade adquirida lhe permite.  

 

 

2.3.4. Conclusão: alternativas à (in) subordinação amorosa… 

Apesar das exigências, da infidelidade, da própria passividade sexual e do jugo a 

que as mulheres sujeitam os homens, mesmo assim não parece fácil convencê-los de que 

não vale a pena casar e muito menos sofrer por amor. Juvenal aconselha Póstumo (e por 

uma extensão de sentido todos os homens) a não casar, mas a optar por tomar um rapazito 

por companheiro, dado que este lhe dará menos problemas e muito menos exigências lhe 

fará, comparado com a mulher1464. Porém, se este afastamento não for possível, então o 

homem deve resignar-se, sujeitar-se ao jugo1465. Ou pelo menos, de vez em quando, ficar 

alheio aos devaneios da mulher e entregar-se ao ócio1466.  

Sendo certo que os velhos amigos de Juvenal dariam outro conselho: “Pone seram, 

cohibe.”1467, a verdade é que este se tornaria infrutífero no tempo presente. Pois, conforme 

sugere a adversativa sed, agora, são os próprios guardas que se tornam cúmplices da 

‘esposa precavida’ (cauta uxor): 

    …sed quis custodiet ipsos 

                                                        
1464 cf. S. 6.33-37. Há quem tenha visto no conselho de Juvenal uma defesa da homossexualidade masculina e 
por isso mesmo uma contradição nas palavras do satírico, que dedicara a sátira segunda precisamente à 
crítica dos efeminados e que, na sátira 9, manifestara a sua indignação em relação a Névolo. Contudo, não 
podemos descurar o papel que a pederastia desempenhou durante muito tempo em Roma, pelo que este 
conselho está perfeitamente enquadrado na cultura romana. Além disso, segundo SERAFINI (1957) 108, 
embora o conselho dado por Juvenal pudesse ser entendido como imoral, a verdade é que deixa de poder ser 
entendido como tal, na medida em que pretende fazer frente ao comportamento depravado da esposa e à 
necessidade de tranquilidade no leito conjugal.  
1465 cf. S. 6.207-208: summitte caput cervice parata / ferre iugum… Juvenal tomou o tema do servitium 
amoris dos elegíacos, mas parodiou-o, colocando-o ao serviço da tirânica e exploradora atitude feminina. É 
que, se na poesia erótica, o amor da domina justificava a submissão masculina, em Juvenal avassalado está o 
homem diante de uma mulher que lhe é completamente indiferente (cf. S. 6.509: vivit tamquam vicina 
mariti.), e que tem um comportamento despótico (cf. CHECHIN (1988) 155).  

Além disso, os direitos do homem tornam-se de tal modo nulos que até mesmo alguns elementos de 
classes desprezíveis, como os proxenetas ou os gladiadores, conseguem ter mais regalias, pelo menos no que 
concerne ao seu testamento, direito vedado ao marido, já que era a mulher que mandava no destino dos bens. 
(S. 6.216-219).  
1466 cf. S. 11.186-189. Esta atitude de resignação do poeta insere-se numa mudança verificada, sobretudo, a 
partir da sátira 10, onde Juvenal troca a sua voz indignada e quase encolerizada por uma mais moderada e 
contida.  
1467 cf. S. 6.347.  
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custodes? cauta est et ab illis incipit uxor. (S. 6.347-348)1468 

 

De facto, diante de tão hábil manha feminina que sabe precisamente por onde e por 

quem começar a subornar, mas também da corrupção a que os próprios guardas se 

sujeitam, não restará outra solução ao homem senão a de se submeter à esposa, que sempre 

o tortura, mesmo quando o ama. 

 

Marcial, porém, aconselhará o homem a tornar a sua esposa amiga de Licóris, dado 

que todas as suas amigas são enterradas1469 ou, num conselho menos radical, mas mais 

perspicaz do ponto de vista da mentalidade sexual masculina, instiga o homem a entregar-

se a uma prostituta profissional antes de se casar, para que assim possa aprender e usufruir 

com os jogos eróticos que estariam, supostamente, vedados à esposa1470. E quando nada 

pode impedir que o homem se entregue ao amor por causa de uma mulher, então que 

afogue a sua mágoa na bebedeira1471. 

Muito mais astutas as soluções encontradas por Marcial do que Juvenal, a verdade é 

que o epigramista não repudia de todo a presença da mulher, mas antes arranja estratégias 

que permitem ao enamorado tirar proveito da relação. E ainda que Juvenal insista na ideia 

de que são as mulheres que conseguem sempre triunfar na relação com o homem, a 

verdade é que, na obra de Marcial, nem sempre a mulher goza desse privilégio: Paula sabe 

que é proveitoso casar com Prisco, mas isto também ele sabe e, por isso mesmo, recusa 

casar com ela1472; Gala, depois de ter já enterrado sete maridos, sujeitou-se a seguir o 

caminho destes, quando se casou com Picentino, um conhecido envenenador1473. E assim 

pagará a morte de todos os maridos com a sua própria morte. Mas não é apenas a mulher 

que tem o privilégio de enviuvar sete vezes, pois também Fíleros terá enterrado no seu 

campo sete esposas, pelo que, segundo Marcial, não haverá campo mais rentável do que o 

seu1474.  

                                                        
1468 Note-se que o tema dos guardas fora associado, por Marcial, aos maridos interesseiros, enquanto Juvenal 
reduziu o seu proveito às mulheres, certamente para não dispersar a atenção do leitor dos comportamentos 
impudicos daquelas. 
1469 cf. 4.24.  
1470 cf. 11.78. 
1471 cf. 1.71 e 1.106. Existia o hábito de brindar e beber pelo número das letras do nome das pessoas, e, por 
isso, quando nenhuma das suas amadas vinha até ele, este contentava-se em beber por elas.  
1472 cf. 9.10(5).  
1473 cf. 9.78.  
1474 cf. 10.43.  
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Comum aos cônjuges é o sentimento interesseiro e a perspicácia para ficar com as 

riquezas do parceiro, e, por este motivo, Marcial, numa atitude jocosa e bastante eficiente, 

propõe uma solução para este tipo de esposos: se Fábio enterra esposas e Crestila maridos, 

então que se unam os dois para que possam ter o mesmo fim: a morte1475.  

Todavia, não obstante a astúcia que move o enamorado ambicioso, e que, tal como 

em Juvenal, é comum à mulher, a verdade é que a perspicácia feminina parece ser, na 

maioria das vezes, superior à do homem. E isto porque, mesmo quando, supostamente, não 

o está a sujeitar ao seu governo, o jogo de sedução que impõe ao seu enamorado, com 

recuos e insinuações constantes, acaba por produzir o mesmo efeito. É o caso, por 

exemplo, de Gala, apresentada por Marcial, que sempre promete, mas nunca dá, que diz 

querer, mas nunca quer, dado que nunca se disponibiliza1476 ou que pede aquilo que sabe 

que não pode ter, para que assim não tenha de negar ao enamorado1477. Desta forma, tenta 

a mulher parecer aquilo que não é ou negar o que quer aceitar ou dar, só porque satiatur 

amor nisi gaudia torquet1478. Porém, diante deste jogo de sim e não em que Gala se move, 

o poeta aconselha-a a não se negar por muito mais tempo, pois se o fizer sujeita-se a não 

ter aquilo que, realmente, quer.   

É evidente que, noutras situações, este jogo de sedução converte-se antes num 

descarado oferecimento, onde nada se nega ao prazer próprio, nem ao enamorado, desde 

que este aceite subordinar-se aos seus desejos. O que de facto sempre acontece, já que este 

não se importará de ficar submetido à mulher desde que possa tirar proveitos económicos 

da situação. E assim sendo, a subordinação de uns torna-se cúmplice da insubordinação de 

outros e vice-versa.  

 

  

2.4. Cosmopolitismo e astúcia  

Roma abrira-se ao cosmopolitismo e as mulheres puderam estar em contacto com 

um maior número de homens estrangeiros e, por isso mesmo, tornaram-se, segundo 

Marcial, cosmopolitas também as práticas sexuais de Célia, na medida em que, sendo 

                                                        
1475 cf. 8.43. 
1476 cf. 2.25 e 3.90. As intenções críticas de Marcial reflectem-se na alternância da mesma forma verbal na 
negativa e na afirmativa.  
1477 cf. 3.54. 
1478 cf. 4.38.1.  
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romana, a todos se entrega, menos ao membro romano, o que de facto merece o pedido de 

esclarecimento de Marcial: 

qua ratione facis, cum sis Romana puella, 

    quod romana tibi mentula nulla placet? (7.30.8) 

 

O paralelo entre a Romana puella, no sentido de identificar a condição de civis 

romana de Célia, e a redução do homem à sua Romana mentula, além de sugerir o 

rebaixamento do homem romano apenas àquilo que confere prazer à mulher, reduz o 

contacto desta mulher com os estrangeiros apenas ao prazer que estes lhe podem 

proporcionar.  

Em Juvenal, o humilde pecúlio - humilis fortuna1479-, a pequenez das suas casas - 

parva tecta1480-, a ausência de escravos, e, por conseguinte, o trabalho a que se entregavam 

outrora as mulheres e que lhes deixava nas mãos as marcas do labor -vexatae duraeque 

manus1481 -, tornam-se realidades cada vez mais distantes1482. Pois as riquezas conquistadas 

e a entrada de escravos em Roma permitiram à mulher a libertação de muitos dos seus 

afazeres domésticos e possibilitaram-lhe a entrega quase exclusiva aos prazeres do corpo, 

mas também ao enriquecimento do espírito. Este último, usado como forma de valorização 

diante do homem, serve também, estrategicamente, de defesa pessoal. E é precisamente 

neste último sentido que se torna útil a aprendizagem da retórica1483.  

O amante da mulher é escolhido sobretudo em função do prazer ou das vantagens 

que este lhe pode trazer, como é, por exemplo, o caso dos efeminados. Quanto ao homem 

culto e sábio nas técnicas da oratória, este não suscitará grande interesse na mulher, 

conforme sugere a questão lançada por Juvenal, imediatamente depois de apresentar o 

exemplo de algumas mulheres que desejavam, com ardor, manter relações com gladiadores 

e actores:  

an expectas ut Quintilianus ametur? (S. 6.75)  

                                                        
1479 cf. S. 6.287. 
1480 cf. S. 6.288. 
1481 cf. S. 6.290. 
1482 A dureza das mãos, fruto do trabalho, faz alusão ao antigo ideal da agricultura, bem contrário à luxúria e 
ao ócio que caracterizam a época imperial (cf. comentário de COURTNEY (1980) 24).  

Juvenal dá conta deste abandono da agricultura e, por conseguinte, da entrega a actividades que 
cultivavam a tranquilidade interior, noutras passagens (cf. S. 11.64-76 e 14.161-172).  
1483 Ainda que os direitos políticos continuassem a estar vedados à mulher, estas podiam disfrutar da 
possibilidade de se instruírem e até mesmo de se aventurarem em actividades que lhes permitissem defender-
se das acusações de adultério.  
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Protótipo do praeceptor que, na Institutio Oratoria, insiste nos altos valores morais 

do orador, Quintiliano condenara qualquer espécie de corrupção sexual e assumira-se como 

representante da probidade masculina romana. O que torna evidente a resposta a dar a 

Juvenal, pois as mulheres não poderão nutrir qualquer interesse por um homem que se 

opõe ao seu desejo de prazer. A fazer prova disto mesmo estão os exemplos apresentados 

nos versos anteriores, onde se atesta o apreço que as mulheres sentem pelos actores ou 

pelos gladiadores. Esta preferência atesta também, de alguma forma, a própria cultura da 

época, mais interessada em valorizar os protagonistas dos divertimentos do que 

propriamente os impulsionadores dos ensinamentos retóricos 1484. 

Todavia, ainda que Quintiliano não agrade às mulheres, agradam-lhes os 

ensinamentos retóricos deste, uma vez que os seus colores ‘argumentos de defesa’1485 lhes 

permitem defender-se sempre que são apanhadas em flagrante em algum delito. E se, 

eventualmente, nem mesmo os fundamentos de Quintiliano conseguem justificar os actos 

femininos, recordam a sua igualdade em relação aos homens, ousando pronunciar homo 

sum: 

sed iacet in servi complexibus aut equitis. “dic, 

dic aliquem sodes hic, Quintiliane, colorem.” 

“haeremus. dic ipsa.” “olim convenerat, “ inquit, 

“ut faceres tu quod velles, nec non ego possem  

indulgere mihi. clames licet et mare caelo  

confundas, homo sum.”     (S. 6.279-284) 

 

A adversativa sed sugere desde logo o contraste entre a situação anterior, em que a 

mulher recorria às lágrimas fingidas e ao suposto arrependimento dos seus actos1486, e o 

total descaramento desta, no momento em que é apanhada nos braços de um escravo ou de 

                                                        
1484 ANDERSON (1961a) 400 considera que a referência a Quintiliano poderá, de alguma forma, ser irónica, 
pois, apesar de o orador ser o protótipo do bonus vir, também representa o velho marido que não se defende 
da infidelidade da sua esposa. 

Além disso, poderá haver nesta particular referência a Quintiliano uma primeira crítica às míseras 
condições financeiras proporcionadas aos intelectuais, em benefício de os gladiadores que, para além de 
serem bem pagos, recebiam caros presentes das mulheres. 
1485 Color,oris é um termo técnico da retórica, usado sobretudo como argumento de defesa nos casos legais e 
um termo específico das Controversiae.  

Juvenal volta a usar o termo a propósito dos rhetores que não recebem salário pela sua actividade, 
independemente do argumento (color) ou do género da causa (cf. S. 7.155-157). 
1486 cf. S. 6.270-271: tunc gravis illa viro, tunc orba tigride peior, / cum simulat gemidus occulti concia facti;  
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um cavaleiro1487. Pois diante das evidências, a mulher interpela com veemência Quintiliano 

(dic…dic…) no sentido de este lhe dar algum argumento que possa usar em sua defesa. No 

entanto, diante da imobilidade deste, e possívelmente também do poeta1488, atónito com tal 

situação (haeremus), a mulher não só recorda ao marido a existência de um acordo pré-

nupcial, no qual este se comprometera a conceder-lhe os mesmos direitos que lhe estavam 

conferidos, como advoga a sua condição de ser humano1489. 

A aprendizagem da retórica tornou-se efectivamente bastante útil para a mulher, 

mas demasiadamente prejudicial para o homem. Pois as mulheres que aprendem a compor 

os expedientes dos discursos argumentativos, quando não são rés, são elas próprias 

acusadoras, como é o caso, por exemplo de Manília:  

    Nulla fere causa est in qua non femina litem 

moverit. accusat Manilia, si rea non est.     (S. 6.242-243) 1490  

 

E se a mulher não usa a sua sabedoria para prejudicar e acusar o homem, usa-a pelo 

menos para se exibir e para se fazer valorizar juntos dos gramáticos e oradores que, sem 

ousarem elevar a voz, recolhem vencidos, mas também de todos os outros que se calam. E 

isto porque ‘tão grande força de palavras cai’ - verborum tanta cadit vis1491-. Com a mesma 

impetuosidade que usa para impor a sua vontade ao esposo, para torturar os escravos, ou 

até para se exibir na arena como gladiadora, também as suas palavras caem com a mesma 

violência sobre os que a ouvem1492. 

Curiosas de notícias e conhecedoras de tudo o que se passa no mundo1493, as 

mulheres dominam também a gramática, recitam Homero e Virgílio1494 e ainda compõem 

                                                        
1487 A utilização da forma verbal iacet ‘está deitada’, ‘está estendida’ sugere-nos muito mais do que um 
simples aconchego nos braços do homem. A mulher terá sido mesmo apanhada na cama com o seu amante. 
1488 cf. comentário de COURTNEY (1980) 292. 
1489 A aceitação deste acordo pré-nupcial acaba por tornar o marido, pelo menos indirectamente, cúmplice da 
descarada frontalidade da mulher diante do delito em que é apanhada em flagrante. 

Mas se a mulher argumenta com a sua condição de ser humano na relação marital, porque lhe é 
conveniente, indiferentes se tornam os valores humanitários quando se trata dos criados, submetidos a 
torturas e privados da condição de ser humano (cf. S. 6.222: o demens, ita servus homo est?). 
1490 Parecendo haver contradição entre a sátira 6 e a 2, onde Larónia se lamentava de estar vedado às 
mulheres o direito de mover processos e de se defender publicamente (cf. S. 2.51-52: “Numquid nos agimus 
causas, causas, civilia iura / novimus aut ullo strepitu fora vestra movemus?), a verdade é que estamos 
perante perspectivas sexualmente diferentes de uma mesma realidade legal.  
1491 cf. S. 6.440.  
1492 Ainda que o termo vis possa também significar ‘quantidade’, o que sugere a prolixidade dos discursos da 
mulher, a tradução como ‘força’ ou ‘violência’ está mais na linha de continuidade dos exemplos apresentados 
anteriormente, em que a mulher exibia uma masculinidade impetuosa.  
1493 cf. S. 6.402: haec eadem novit quid toto fiat in orbe,... 
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poesia, como é o caso da poetisa Sulpícia, referida por Marcial. Segundo Juvenal, estão tão 

atentas a todas as novidades, que nem mesmo o conhecimento da astrologia lhes 

escapa1495: são elas que vêem pela primeira vez o cometa que passa e pressagia as 

inundações e as desgraças, mesmo que estas aconteçam noutros lugares que não em 

Roma1496. 

Estes conhecimentos teriam efectivamente sido um sinal positivo da emancipação 

da mulher se esta se limitasse a aprendê-los sem os usar como arma de arremesso contra o 

marido e todos os que a rodeiam ou se não a tivessem levado a descurar as suas obrigações 

maternais. Pois a mulher destemida (audax)1497 que atravessa rapidamente toda a cidade e é 

capaz de suportar as reuniões dos homens e de discutir, na presença do marido, com os 

chefes militares, apresenta-se ‘com um rosto erguido e com os seios secos’: ipsa loqui 

recta facie siccisque mamillis1498.  

Se o adjectivo audax é já suficientemente sugestivo do desprezo que Juvenal sente 

por este tipo de mulher, é sobretudo  na referência aos peitos secos que reside a 

reprimenda. Pois, contrariamente à montana uxor, ou seja, às mulheres primitivas que 

Juvenal toma como modelo de castidade, no início da sátira 6, que alimentavam os seus 

filhos já crescidos com o seu peito1499, esta mulher não possui os atributos necessários para 

cumprir o seu papel de mãe, nem sequer para exibir a sua própria feminilidade1500. Além 

disso, numa atitude de supremacia sobre o marido, discursa na presença deste com os 

chefes militares. E assim, a mulher ultraja simultaneamente o seu papel de mãe e de 

esposa. 

Acrescente-se ainda o próprio paradoxo que a expressão recta facie siccisque 

mamillis é capaz de conter: se se tomar o adjectivo recta como sinónimo de ‘firme’, no 

sentido moral, e não físico, então significa que, embora o seu rosto aparente uma rectidão 

                                                                                                                                                                        
1494 cf. S. 6.434-437 A crítica não é feita ao facto de as mulheres conhecerem Virgílio e Homero, porque isso 
até seria sinal de instrução e bom gosto, mas de fazerem interpretações que favorecem os seus costumes, 
assim como de compararem e avaliarem os poetas quase da mesma forma que pesam e medem a mentula do 
seu amante. Aliás a imagem da balança é comum às duas situações.  
1495 cf. S. 6.542-544. 
1496 cf. S. 6.409-412. 
1497 cf. S. 6.399.  
1498 cf. S. 6.401.  
1499 cf. S. 6.9: …sed potanda ferens infantibus ubera magnis… 
1500 O peito é, na visão de Juvenal, tomado como símbolo de feminilidade e simultaneamente de fertilidade, 
pois uma realidade implica a outra. E por isso é que terá usado o adjectivo uber ‘fecundo’ para se referir ao 
peito da matrona dos tempos idos, enquanto usou o adjectivo siccus ‘seco’ para evidenciar a infertilidade da 
mulher do presente. Além disso, a utilização do diminutivo mamilla ‘mamita’, um termo próprio da 
linguagem popular, em vez de pectus, acaba por reforçar a ideia de secura e também de vulgaridade.  
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moral, o seu peito evidencia o desprezo pelos valores e responsabilidades familiares que 

lhe estão atribuídos na sociedade romana. O que significa que se deve acrescentar à 

interpretação desta passsagem a falsidade que sempre caracteriza a mulher. 

A mulher culta é assim entendida como pedante, verborreica e plena de veleidade 

literárias. E, por isso, Juvenal odeia também a mulher que conhece e repete o famoso 

manual do gramático Paleaemon1501, conservando sempre as leis e as regras da língua, e 

que repete versos antigos que o próprio poeta desconhece:  

…odi   

hanc ego quae repetit volvitque Palaemonis artem  

servata semper lege et ratione loquendi  

ignotosque mihi tenet antiquaria versus 

nec curanda viris opicae castigat amicae 

verba. soloecismum liceat fecisse marito.  (S. 6.451-456).  

 

Profundamente indignado e até mesmo encolerizado, conforme atesta a utilização 

da forma verbal odi, usada na primeira pessoa do singular e em final de verso, Juvenal não 

suporta apenas o conhecimento verborreico da mulher, ou até mesmo o facto de a sua 

sabedoria implicar a inferioridade do homem, e particularmente de si próprio - ignotos mihi 

versos -1502, mas também a prepotência com que esta se exibe junto do marido. Pois, como 

sugere o último verso da citação, a mulher não permitirá ao marido que cometa a falta que 

lhe é lícita. 

 

Marcial também não nutre simpatia pela suposta erudição da mulher, sobretudo 

quando esta é exageradamente imodesta. De tal forma que prefere ter como esposa uma 

mulher non doctissima1503, ou seja, docta sim, mas não demasiadamente docta. Pois o 

superlativo poderá ter precisamente um sentido contrário, ou, pior ainda, poderá significar 

o total aniquilamento do homem. 

                                                        
1501 Rémio Palémon foi um célebre gramático do tempo de Nero. 
1502 cf. comentário de COURTNEY (1980) 253.  
1503 cf. 2.90.9. 
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Ainda que o epigramista considere que Gala é uma mulher diserta ‘eloquente’, 

‘hábil na arte de falar’1504, essa será justamente a razão pela qual não a deseja, atendendo a 

que: saepe soloecismum mentula nostra facit1505. 

As situações esboçadas pelos dois poetas tornam-se similares na medida em que a 

sabedoria da mulher é inconveniente às possíveis falhas do homem: Para Juvenal, a 

estrondosa verborreia da mulher é motivo de crítica e de repreensão, sobretudo, porque 

obriga os homens a recolherem-se ou a não usufruírem da falta que lhes é lícita; Para 

Marcial, esta realidade coloca-se particularmente no campo das relações sexuais, em que a 

mentula do homem não está ao nível da eloquência da mulher. Ora, tendo em conta que a 

boca representa a sabedoria palavrosa desta, mas também a sua agilidade nas práticas da 

fellatio, assim se compreende que o membro do poeta não esteja instruído, nem seja 

suficientemente hábil, no sentido de fazer frente à agilidade e destreza das práticas orais a 

que se entrega a mulher.  

Contudo, para Marcial, a erudição da mulher converte-se também em matéria de 

zombaria, não só porque sujeita sexualmente o homem ao prazer feminino, mas, sobretudo, 

porque a sapiência das palavras dela não lhe saem da boca, como seria esperado, mas do 

cunnus:  

             …vitium est non leve, Gala, tibi. 

acessi quotiens ad opus mixtisque movemur 

    inguinibus, cunnus non tacet, ipsa taces. 

di facerent at tu loquereris et ille taceret: 

    offendor cunni garrulitate tui.  

(…) 

quis ridere potest fatui popysmata cunni? (7.18.4-8, 11) 

 

Considerado um vício non leve, ou seja, ‘pesado’, a tagarelice feminina é 

transferida para o campo dos órgãos genitais, como se os ares que constantemente se 

libertam do seu cunnus fossem estrondosas palavras que nunca se calam, mesmo quando a 

mulher calada está - cunnus non tacet, ipsa taces -. O que se poderia compreender, se 

admitíssemos que a mulher pudesse estar a praticar a fellatio, e, por isso, a ser impedida de 

falar.    
                                                        
1504 cf. 11.19.1. 
1505 cf. 11.19.2. 
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A tagarelice do cunnus da mulher - cunni garrulitate tui - é tal que Marcial fica 

mesmo chocado e sem saber muito bem se é possível alguém rir-se com o burburinho de 

um cunnus insensato - fatui popysmata cunni -. Curiosamente, o termo que Juvenal terá 

usado precisamente para se referir ao barulho dos beijos dados pela mulher - poppysmata 

1506-, Marcial aplica-o ao rumor vindo do cunnus. O que significa que, de novo, se 

estabelece uma relação directa entre a boca da mulher e os seus genitais, ainda que, a 

avaliar pela sugestão que Marcial deixa no final do epigrama: … si adeo muta es, disce vel 

inde loqui1507, a mulher, ou seja, a sua boca, tenha de aprender, com o cunnus, a falar.  

Para além de a verbosidade da mulher alcançar, nesta passagem grotesca, o maior 

aviltamento possível, pois ficara reduzida aos sons vindos do baixo ventre, poderá existir 

também, neste epigrama, uma interpretação que ultrapassa a crítica à tagarelice feminina e 

se estende aos impudicos desejos sexuais desta. Afinal, quer se admita que a mulher foi 

submetida à felação, atendendo ao silêncio da sua boca, quer se entenda que o seu parceiro 

a esteja a futuere, sendo ele, provavelmente, um dos raros fututores que ainda a deseja, o 

seu cunnus não poderá estar a reclamar outro tipo de prazer, nomeadamente aquele que lhe 

pode conceder o cunnilingus? 

Efectivamente, onde Marcial encontra motivo para evidenciar a conduta sexual da 

mulher ou para, humoristicamente, brincar com a sua falta de atributos, Juvenal descobre 

sempre uma razão para censurar o afrouxamento dos valores e dos preceitos que regem a 

condição feminina, nomeadamente a subversão de papéis sociais e a negação da sua 

condição maternal.  

 

Mas o cenário da sabedoria adquirida pela mulher não poderia ficar completo se 

esta não dominasse a língua grega1508. Até porque, segundo sugere Juvenal, só a mulher 

que passar de Etrusca a Grega e de natural da Sulmona a Ateniense pura, é que se 

considera formosa1509. Não obstante o exagero que as palavras de Juvenal contêm sobre a 

própria mudança de naturalidade, de alguma forma compreende-se este pensamento 

feminino, já que terão sido precisamente os contactos com estes povos estrangeiros que 

                                                        
1506 cf. S. 6.584. O termo popysmata surge a propósito da mulher pobre que se dirige  às colunas do Circo 
para consultar um adivinho e este lhe pede, em troca dos seus serviços de advinhação, um denso sibilo de 
lábios.  
1507 cf. 7.18.14. 
1508 cf. COLTON (1974) 42-44. 
1509 cf. S. 6.185-187. 
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lhes ensinaram as artes da cosmética e lhes fomentaram o gosto pelo luxo, pelas jóias e 

pelo culto da beleza.  

Embora Juvenal se refira a esta libertinagem da mulher como ‘coisas menores’, a 

verdade é que, mesmo assim, não deve ser tolerada pelo marido1510, com certeza, pela 

licenciosidade que essa língua estimula na mulher e particularmente na velha. 

Em grego exprimem os seus sentimentos - hoc sermone pavent, hoc iram gaudia, 

curas / hoc cuncta effundunt animi secreta1511 -, em grego se deitam - concumbunt 

graece1512 -, ou seja, se entregam ao prazer do amor, e de palavras gregas fazem 

acompanhar os actos amorosos. E se isto até se poderia admitir às puellae, a verdade é que 

esta língua torna-se desapropriada e impudica a uma velha: 

                                  …dones tamen ista puellis: 

tunc etiam, quam sextus et octogensimus annus 

pulsat, adhuc Graece? non est hic sermo pudicus 

in vetula: quotiens lascivum intervenit illud 

zwn; kai; YuchV, modo sub lodice relictis 

uteris in turba. quod enim non excitet inguen 

vox branda et nequam? digitos habet. ut tamen omnes 

subsidant pinnae, dicas haec mollius Haemo 

quamquam et Carpophoro, facies tua conputat annos.  (S. 6.191-199) 

 

Não só porque o bramido lascivo que solta, em língua grega, do que lhe resta do seu útero, 

ressoa por entre as gentes, quando deveria ficar debaixo dos lençóis (sub lodice) mas 

também porque, embora diga algo bastante sedutor (lascivum … illud), o seu rosto 

denuncia o número de anos, conforme remata Juvenal: facies tua conputat annos1513. 

Muito mais do que a simples crítica à aprendizagem da língua grega, e, por 

conseguinte, às modas, luxos e costumes que são importadas através dela, Juvenal insurge-

se sobretudo contra o facto de este vício afectar também as mulheres velhas, o que torna a 

situação ainda mais ridícula e censurável. Pois seria de esperar que o satírico, na linha da 

                                                        
1510 cf. S. 6.184: quaedam parva quidem, sed non toleranda maritis. 
1511 cf. S. 6.189-190.  
1512 cf. S. 6.191. 
1513 A própria opção de Juvenal em escrever as palavras lascivas pronunciadas pela mulher em grego 
consegue conferir maior realce à ridicularização desta mulher, cujo desejo sexual a levou a ultrapassar a 
idade e a entregar-se à aprendizagem de uma língua estrangeira.  
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advertência que faz a Póstumo  sobre a impossibilidade de encontrar uma mulher casta 

para casar, desse como exemplo uma jovem moça ou uma uxor adúltera e não 

propriamente uma velha de quase oitenta e seis anos. Todavia, o grau de ridículo e de 

desadequação permitiu-lhe criar um quadro mais humorístico, mas também mais 

degradante da própria sexualidade feminina, sempre incessantemente em busca do prazer e 

nunca da fecundidade, mesmo quando nenhum atributo lhe assiste.  

 

Também Marcial considera que os vocábulos lascivos pronunciados em língua 

grega devem ser ouvidos apenas na íntimidade do leito, mas somente naquele que a amante 

preparou para o homem lascivo. O que significa que se cingem à amante, e não devem ser 

pronunciados pela matrona respeitável e de condição nobre, como é, por exemplo, Lélia. 

Até porque, para além de ser inconveniente à condição social, não faz parte da sua 

natureza. Mesmo que aprenda e reproduza totam Corinthon, não conseguirá ser, 

inteiramente, uma Laís, ou seja, uma prostituta: 

tu licet ediscas totam referasque Corinthon, 

    non tamen omnino, Laelia, Lais eris. (10.68.10-11) 

 

 Além disso, tendo em conta que estas palavras não deverão ser ouvidas em todos os 

leitos1514, mas apenas naqueles que a amica preparou para o lascivo viro1515, Marcial não 

estará somente a impedir a matrona de falar desta forma, mas também o homem pudico, ou 

seja, - non lascivus - de ouvir tais palavras. O que se compreende, dado que o vir que se 

sujeitar à partilha do leito com uma cortesã afamada, como Laís, provavelmente, correrá o 

risco de se submeter a todas as práticas permitidas a este tipo de mulher, para a qual não há 

limites.    

A língua grega torna-se assim inconveniente à condição social da matrona, tal como 

a utilização de uma linguagem infantil se tornará desajustada a uma velha, como Afra, que 

usa uma linguagem infantil para se pensar que ainda é uma menina1516.  

                                                        
1514 cf. 10.68.7: nec lectulus audiat omnis. 
1515 cf. 10.68.8. 
1516 cf. 1.100: Mammas atque tatas habet Afra, sed ipsa tatarum / dici et mammarum maxima mamma potest. 
A aliteração em m, a sugerir a infantilidade da linguagem usada, torna ainda mais ridícula a imagem desta 
mulher que, afinal, se pode considerar maxima mamma dos papás e das mamãs, ou seja, possivelmente sua 
avó.  
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Comum aos dois autores é, sobretudo, a licenciosidade que a língua grega 

proporciona no leito, ou seja, ao acto amoroso, e a desadequação das palavras lascivas a 

determinado tipo de mulheres: em Juvenal à velha, e em Marcial à matrona. O que, 

interessantemente, parece estar trocada a abordagem feita pelos poetas, pois esperar-se-ia 

que fosse Juvenal a criticar a matrona oriunda de uma família respeitável e conhecida na 

sociedade, e Marcial a zombar com a figura da velha, decrépita e excitada. Até porque o 

esboço da mulher muito velha (vetula) traçado por Juvenal nesta passagem encontra 

bastantes afinidades com alguns retratos pintados por Marcial, como se verá mais adiante. 

No entanto, a integração da figura da velha na crítica que Juvenal faz à condição feminina 

terá tido certamente o propósito de não deixar de fora nenhum pormenor que pudesse 

comprovar o rebaixamento e sobretudo a prepotência a que se entrega a mulher, mesmo 

quando, supostamente, as condições já não lhe eram favoráveis.   

Em suma, quase se poderá dizer que a erudição da mulher se resume, basicamente, 

à aprendizagem daquilo que lhe é conveniente: à sua condição de mulher adúltera e ao seu 

prazer amoroso, assim como à sua vaidade e ambição luxuosa. Afinal,  se aprendeu 

retórica e conheceu os argumentos de Quintiliano terá sido apenas para se defender da 

acusação de adultério, se conhece a língua grega será para alcançar uma maior 

sensualidade no acto amoroso e se lhe interessam os contactos com as gentes estrangeiras, 

será, sobretudo, porque deles advêm os luxos, as jóias, os próprios cultos e divindades 

propícios à sua libertinagem e até mesmo o afamado vinho que lhe desperta os desejos e os 

prazeres sexuais. Além disso, se se interessa por astronomia ou pelas previsões dos 

arúspices será somente porque pretende saber novidades da sua relação adúltera ou 

precaver-se para que não seja apanhada em flagrante.  

Diante desta realidade, Juvenal considera que será melhor evitar este tipo de 

mulheres, dado que estas, desconhecendo os limites que a sapiência impõe1517, se mostram 

bastantes inconvenientes. Desta forma, Juvenal formula o seguinte conselho:  

non habeat matrona, tibi quae iuncta recumbit, 

dicendi genus aut curvum sermone rotato 

torqueat enthymema, nec historias sciat omnes,  

sed quaedam ex libris et non intellegat. (S. 6.448-451).  

 

                                                        
1517 cf. S. 6.444: inponit finem sapiens et rebus honestis. 
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Marcial, por seu lado, dirigiria provavelmente o seu conselho à mentula e 

aconselhá-la-ia a manter-se afastada de uma mulher erudita, já que a sua sapiência se 

estende também (ou talvez só) à agilidade e destreza sexual.  

 

 

3. O retrato físico da mulher 

Segundo a abordagem que os poetas fazem do retrato físico da mulher romana da 

época imperial, esta preocupa-se bastante com o rejuvenecimento ou o disfarce das 

imperfeições da pele, com a cor dos cabelos e dos dentes que, muitas vezes, não possui, 

com a figura esguia do seu corpo, com a escolha do melhor perfume para ocultar os piores 

odores ou também com as pedras preciosas e as jóias que a enfeitam e lhe permitem exibir 

as suas riquezas. Tudo faz em nome da beleza, mas também das vantagens alcançadas 

através dessa mesma beleza junto do amante enamorado ou do marido enganado. 

Porém, ainda que a mulher esteja crente de que é bela e esbelta, a imagem que 

deixa transparecer é, segundo os poetas, tão repugnante e ridícula quanto a sua artificial 

beleza ou o seu indigno comportamento. Assim sendo, a análise que é feita do seu retrato 

físico orienta-se, grosso modo, segundo duas perspectivas, aparentemente diferentes: a 

mulher que os olhos do poeta avistam e a imagem que essa mesma mulher pensa deixar 

transparecer. Une-as o facto de ambas denunciarem a falta de pudor e de valores da 

mulher, assim como a sua falsa modéstia ou, pior ainda, a sua inteira fealdade física. 

De facto, se, aos elegíacos, a mulher bela servia de fonte de inspiração para as suas 

poesias amorosas, a Marcial e a Juvenal é a falsa beleza ou a própria disformidade física 

que se assume como principal matéria de inspiração, ou melhor, de riso, zombaria e crítica. 

E se há casos em que a pulcritude feminina desperta a atenção dos poetas será sempre 

porque por detrás dela se esconde uma forma de ser e de estar incompatível com a sua 

formosura.  

É evidente que as palavras dos poetas não podem ser generalizadas, de forma a 

concluir-se que o esboço traçado por eles é indicador de uma realidade homogénea, onde 

não há lugar para a virtude ou para a beleza inocente e virtuosa. Pois Juvenal também 

apresenta alguns exempla de mulheres castas, embora as projecte, sobretudo, para o 

passado ou para a mitologia. Marcial também deixa transparecer, pontualmente, a sua 

admiração por mulheres que se mantiveram fiéis aos maridos ou aos verdadeiros valores 
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morais. Inegável é, porém, o facto de as mulheres castas serem aves raras, na obra de 

ambos. 

 

Juvenal, mais interessado na enfatização dos comportamentos imorais da mulher 

que põem por terra os valores ético-morais do passado, tentou explorar o retrato físico 

desta no sentido de evidenciar que o seu exterior é, quase sempre, o reflexo de uma 

depravação interior que ela, manhosamente, tenta esconder. E talvez por isso mesmo o 

interesse de Juvenal pelo físico feminino se tenha reduzido praticamente: ao rosto, que se 

cobre de massa de pão e se ‘pincela’; ao cabelo, que é motivo de tortura para os criados; às 

jóias exibidas no seu corpo; aos seios, que se descobrem sem pudor e, pontualmente, à 

vagina, que, ardente de desejo, continua excitada, mesmo depois de ter tido tanta 

actividade. Quanto a outras partes do corpo, destaca-se apenas o ventre, que interessa 

quase exclusivamente pela fertilidade que não lhe assiste, ou melhor, pela esterilidade que 

os meios abortivos ou a simples satisfação do prazer sexual lhe conferem. 

Marcial, pelo contrário, soube explorar melhor do que ninguém os mais ínfimos 

traços físicos da mulher. Quase sempre começa por se referir a ela no seu conjunto, para 

logo de seguida particularizar o rosto, o cabelo, os seios, as nádegas e até o seu cunnus, ou 

seja, segundo ele, o rosto que dá mais vezes a cara. E como se estas partes do corpo não 

fossem já suficientes para descrever a mulher, a caricatura perfeita dita-lhe ainda que 

explore, dentro do rosto, os olhos, a boca (com os lábios, os dentes e a língua), o nariz e as 

próprias rugas. Todas estas partes corporais surgem mais ou menos ocultas ou expostas 

quase sempre por meio de um irónico jogo linguístico, onde muitas vezes a mulher tenta 

evidenciar os dotes de que não é portadora ou esconder os defeitos que efectivamente 

possui através de uma falsa modéstia.  

Marcial interessa-se pelo retrato completo da mulher, é certo, mas particularmente 

por tudo o que possa contribuir para uma melhor caracterização caricatural feminina, onde 

o cómico e o ridículo se interligam, por vezes, com uma dimensão tragicamente humana, 

que, não provocando a ruína da mulher ou a reacção de repugnância no leitor, apenas 

desperta o riso desenfreado e a consciencialização de uma realidade vulgar e regida por 

instintos demasiadamente bestiais1518.  

                                                        
1518 Os exemplos apresentados nesta análise não esgotam, de forma nenhuma, as referências femininas na 
obra de Marcial. De fora ficam muitos outros epigramas igualmente ricos em ironia e crítica, como seja, por 
exemplo, a mulher mammosa, a quem é exigida três entradas nos banhos, dado o espaço ocupado (cf. 2.52) 
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3.1. Marcial: repudiante fealdade 

Várias são as crenças populares e inúmeras as receitas que as mulheres utilizam 

para ficarem, ou pelo menos parecerem, mais belas. Porém, quase sempre, são exactamente 

essas crendices que acabam por denunciar a sua fealdade.   

Para além de a lebre ser um dos petiscos mais apreciados, na época imperial1519, 

havia também a crença de que era um alimento favorável à beleza, provavelmente por 

causa da afinidade fonética entre a palavra lepus ‘lebre’ e lepos ‘encanto’ ou ‘elegância’. E 

terá sido precisamente fundamentada nesta superstição que Gélia, sempre que envia uma 

lebre ao poeta, formula os seguintes votos:  

‘formosus septem, Marce, diebus eris.’ 

si non derides, si verum, lux mea, narras 

edisti numquam, Gellia, tu leporem (5.29.2-4)1520 

 

Depois de Marcial ter lançado a dúvida sobre a veracidade da crença ou das 

intenções de Gélia, através da repetição das condicionais - si …, si …, -, a constação de que 

esta nunca terá comido lebre parece querer atestar a autenticidade da superstição. Contudo, 

se assim fosse, porque é que Gélia não teria comido, ela própria, o alimento que possibilita 

prolongar a beleza, pelo menos durante os sete dias subsequentes? Esta é, com toda a 

certeza, a questão que Marcial quer  que o leitor levante, para que, assim, possa ser ele 

próprio a duvidar da crença romana e a atestar a fealdade da mulher, enquanto o poeta se 

mostra agradecido pelo presente.  

Sendo certo que não é fácil contrariar a natureza humana, por mais superstições ou 

estratégias que haja, há sempre a hipótese de a mulher se fazer acompanhar por amigas 

velhas ou por mulheres ainda mais repugnantes do que as feias e as velhas. O que, 

logicamente, a tornará formosa e jovem, conforme atesta o remate do epigrama. 

Omnis aut vetulas habeas amicas  

aut turpis vetulisque foediores. 

has ducis comites trahisque tecum 

per convivia, porticus, theatra. 

                                                                                                                                                                        
ou a mulher que tenta esconder as rugas e as estrias do ventre com farinha de favas - lomentum - (cf. 3.42 e 
14.60).   
1519 Segundo Marcial, se o tordo é a mais apreciada  entre as aves, a lebre é-o entre os quadrúpedes (cf. 
13.92). 
1520 Gélia dirige-se ao poeta pelo seu praenomen - Marce -, o que denota uma certa familiaridade entre eles.  
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sic formosa, Fabulla, sic puella, es. (8.79) 

 

Como se não fosse já suficiente o facto de Fabula ter amigas velhas, o uso do 

comparativo de superioridade foediores na caracterização destas aumenta ainda mais a 

clivagem entre aquela mulher e as que a acompanham. O que significa que, diante desta 

realidade, torna-se óbvia a facilidade que Fabula tem em parecer bonita ou antes, em 

parecer menos feia e menos velha do que as amigas. Contudo, isto está longe de fazer dela 

uma jovem formosa, pois apenas consegue ser uma mulher menos feia e repugnante do que 

aquelas que, comparativamente a outras, superam o padrão de fealdade. E assim sendo, a 

conclusão de Marcial, marcada pela repetição do advérbio sic, e, por conseguinte, pela 

relação de sentido que o termo estabelece entre a beleza e a juventude de Fabula e a 

fealdade das amigas que a acompanham, sugere que Fabula se iguala às amigas vetulas que 

tem. 

 Insinuada a falta de beleza e a velhice de Gélia ou de Fabula pela simples 

constatação de uma evidência que elas próprias favoreceram, é quase sempre a estratégia 

usada pela mulher para parecer aquilo que não é que confirma o que, na verdade, é. E neste 

jogo de parecer e ser não escapa a Marcial nenhum detalhe ou, melhor será dizer, 

nenhuma parte do corpo feminino: 

Et vultu poteram tuo carere 

et collo manibusque cruribusque 

et mammis natibusque clunibusque, 

et, ne singula persequi laborem, 

tota te poteram, Chloe, carere. (3.53) 

 

Convergindo a enumeração gradual das várias partes do corpo de Cloe na dispensa 

total desta, Marcial dá conta daquilo que, habitualmente, é alvo de preocupação da mulher 

e, por conseguinte, da sua crítica. E será precisamente incidindo sobre alguns dos atributos, 

ou falta deles, aqui evidenciados, que Marcial vai pincelando o retrato feminino ao longo 

de vários epigramas. 

 

 

 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
  

 

 485

3.1.1. De pele escura e dentes degradados  

Associada ao ideal de mulher jovem e bela está muitas vezes a cor clara1521. E esta 

terá sido, precisamente, a razão que levou a nigra e fusca Licóris a ter-se mudado para 

Tíbur, na esperança de as suas águas sulfúricas a tornarem branca como a neve1522 ou de 

enbranquecerem o marfim dos seus velhos dentes. Porém, contrariamente ao esperado, 

Licóris terá regressado ainda mais escurecida destas estâncias balneares: 

Dum Tiburtinis albescere solibus audit 

    antiqui dentis fusca Licorys ebur, 

venit in Herculeos colles. quid Tiburis alti   

    aura valet! parvo tempore nigra redit. (7.13)  

 

Para além da ironia contida na exclamação do poeta a elogiar os ares de Tíbur, a 

constatação de que Licóris terá regressado negra em pouco tempo (parvo tempore) não só 

confirma que esta mulher já era negra, pois se não fosse precisaria de mais tempo para 

voltar negra, como, por conseguinte, sugere um aumento da sua fealdade. E se aos 

adjectivos nigra e fusca acrescentarmos ainda lusca ‘zarolha’1523, não será de estranhar a 

referência que Marcial faz ao facto de um certo artista pintar, a Licóris, uma Vénus pouco 

realçada na sua beleza. Pois afinal, o poeta ter-se-á limitado, provavelmente, a seguir o 

modelo que o inspirou: a própria Licóris1524.  

Contudo, se a brancura não assiste a esta mulher, logo ela engendra formas de a 

alcançar artificialmente e, para isso, ainda que seja ‘mais negra do que uma amora 

cadente’, branqueia o rosto. E assim, da mesma maneira que Fidentino se julga poeta, 

quando plagia os versos de Marcial, ou que um homem careca se julga cabeludo, quando 

usa cabeleiras postiças, e Egle considera que tem dentes, quando os compra, também 

Licóris se sente bela, quando se branqueia com uma espécie de maquilhagem que permite 

                                                        
1521 A cor alva não é apenas desejada pela mulher, mas, segundo sugere Marcial, toda a ‘turba pálida’ inveja 
as faces enegrecidas daquele que regressa de viagem (cf. 10.12).  
1522 cf. 4.62: Tibur in Herculeum migravit nigra Lycoris, / omnia dum fieri candida credit tibi. 
1523 cf. 3.39.  
1524 cf. 1.102: Qui pinxit Venerem tuam, Lycori, / blanditus, puto, pictor est Minerva. Para além da possível 
alusão ao julgamento de Páris, já que este pintor terá pintado uma Vénus pouco favorecida, o que agradaria a 
Minerva (cf. PIMENTEL (2000) I.89. nª233), o presente epigrama tem sido interpretado como uma crítica de 
Marcial aos maus pintores, à semelhança do que faz noutros epigramas, nomeadamente em 5.40. Contudo, 
concordamos com a leitura feita por WATSON e WATSON (1996) 586-591 que orienta a interpretação no 
sentido de um ataque a Licóris. Pois, tendo em conta os restantes epigramas e a crítica que é feita à sua 
fealdade, a pintura pouco favorável de Vénus terá sido feita à imagem da pessoa que a requereu, Licóris. 
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dar um tom claro à pele, conforme sugere o adjectivo cerussata, num outro epigrama a 

propósito desta mesma mulher: 

sic, quae nigrior est cadente moro 

cerussata sibi placet Lycoris. (1.72.5-6) 1525 

 

Sentir-se bela e afastar a fealdade é, pois, o objectivo principal da mulher. E quando 

a beleza não lhe assiste, tudo vale para parecer bonita ou para exibir aquilo que não se tem 

ou que a velhice já roubou. Assim sendo, pintam os cabelos brancos ou compram 

cabeleiras fartas, preferencialmente loiras1526, e juram que tais cabelos são seus, porque os 

compraram, como é, por exemplo, o caso de Fabula1527. O que até se compreende pois, de 

facto, faz sentido considerá-los seus, na medida em que os comprou e pagou, e, por isso, 

não estará a mulher a mentir. Todavia, esta esquece-se de que tal verdade apenas confirma 

a falsidade do seu cabelo e, por conseguinte, torna ridícula a sua jura.  

Há também quem compre dentes brancos de marfim, ou porque os seus são 

demasiadamente negros ou porque a velhice os fez cair. Entre estas incluem-se mulheres 

como Egle, que ‘considera que tem dentes depois de comprar ossos e marfim das 

Índias’1528, ou Lecânia que só tem dentes brancos porque os comprou. Contrariamente a 

Taís que exibe os seus próprios e, por isso, os tem negros: 

Thais habet nigros, níveos Laecania dentes. 

    quae ratio est? emptos haec habet, illa suos. (5.43) 

 

Mas nem todas dispõem das condições económicas para esconderem a negrume dos 

seus dentes ou a boca desdentada. E a estas, como, por exemplo, a Maximina, Marcial 

aconselha a que se revistam de um semblante mais austero e a que chorem, em vez de rir, 

já que não será agradável mostrar os seus dentes:  

            …tu puella non es,  
                                                        
1525 A referência a Egle e a Licóris surge integrada num epigrama que tem a intenção de criticar o plagiador 
Fidentino. Marcial estabelece um paralelo entre o pretensiosismo deste falso poeta em relação aos seus 
atributos poéticos e o destas duas mulheres, no que concerne à sua beleza.  
1526 O poeta terá enviado a Lésbia uma cabeleira oriunda dos povos nórdicos, para que esta pudesse constatar 
que o seu cabelo, provavelmente pintado ou com peruca, consegue ser mais loiro do que o destes povos (cf. 
5.68). E assim se acentua a diferença entre o original e a imitação, e o ridículo de quem, ultrapassando o 
modelo, deixa transparecer a artificialidade.  
 Geralmente, as mulheres pintavam o cabelo de loiro ou usavam perucas feitas com cabelo das 
cativas germânicas (cf. 14.26.2).  
1527 cf. 6.12.1: iurat capillos esse quod emit, suos.  
1528 cf. 1.72.3-4: sic dentata sibi videtur Aegle / emptis ossibus Indicoque cornu; 
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et tres sunt tibi, Maximina, dentes 

sed plane piceique buxeique. (2.41.5-7) 

 

O que, efectivamente, não será assim tão difícil para esta velha desdentada, na 

medida em que tem razões visíveis para chorar, dada a sua fealdade. 

A outras este sábio conselho não servirá de muito, já que o estado de degradação 

dos dentes é tal que a simples tosse se encarregará de expulsar os poucos dentes que ainda 

lhes restam. Assim acontece com Élia que pode agora tossir dias inteiros em segurança, já 

que, conforme sugere Marcial, ‘nada tem que fazer aqui uma terceira tosse: nil istic quod 

agat tertia tussis habet1529. 

Todavia, se se podem comprar dentes e cabelos novos e disfarçar o negrume e as 

imperfeições do rosto com cremes espessos, mais difícil será adquirir um olho novo1530 e 

esconder o facto de se ser lusca ‘zarolha’. Até porque, tratando-se, particularmente de 

Filénis, este pormenor físico não estará apenas associado à falta de beleza, mas também à 

imagem de alguém que se apresenta de tal forma inconveniente (indecenter) que, segundo 

Marcial confessa a Fabulo, mais decente seria se fosse apenas cega: …esset caeca 

decentior Philaenis1531. 

Afinal, como diz o ditado popular: quem não vê não peca. E Filénis, sendo lusca, 

ainda verá o suficiente para pecar.  

 

 

3.1.2. De odores nauseabundos 

De facto, tudo se faz para se ser ou, melhor, para se parecer bela, elegante1532 e 

jovem. Contudo, torna-se quase impossível recuperar a beleza e a actividade própria das 

                                                        
1529 cf. 1.19.4. O tema da velha desdentada é recorrente em Marcial e insere-se na tradição da comédia, da 
sátira e até da elegia. 

A repetição dos termos onomatopaicos tussis, tussire e tussis (cf. 1.94.2-4) confere maior visualismo 
ao epigrama e torna a figura de Élia mais ridícula. Pois afinal, a mesma tosse que leva algumas mulheres 
ricas a simularem uma morte iminente, e por conseguinte a tirarem proveito do homem (cf. 1.10) é agora 
responsável pela exibição do seu estado degradante e decrépito.  
1530 cf. 12.23. Lélia terá comprado dentes e cabelo, mas não conseguirá comprar um olho novo.  
1531 cf. 12.22.3.  
1532 O conceito de elegância corporal, em Marcial, surge como uma meia medida entre o esquelético e as mil 
libras de peso, pelo menos a avaliar pelo tipo de mulher que, segundo confesssa a Flaco, lhe convém (cf. 
11.100).  
 E sobre a mulher demasiadamente magra, Marcial dá o exemplo de Taís que, provavelmente, só 
conseguirá ser vista por aquele que consegue ver o que não existe, como será o caso de Flaco (cf. 11.101).  
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moças jovens, ao ponto de despertar nos homens o mesmo desejo sexual. Assim como 

também conseguir disfarçar os odores nauseabundos da sua boca, apesar de os perfumes 

exóticos e caros que usa. Até porque há sempre um pormenor que denuncia a sua fealdade 

e/ou velhice e que, em algumas situações, se torna mesmo indicador da conduta moral e 

sexual pouco digna e desapropriada à imagem que se quer deixar transparecer.  

Beijar uma mulher faz, certamente, parte dos desejos masculinos, contudo, nem 

sempre esta prática se torna agradável e desejada. E de tal forma assim é que Marcial, 

invertendo ironicamente a situação das máscaras de beleza que as mulheres usam para 

disfarçar as imperfeições do rosto, aparece a Filénis com um emplástro no queixo ou com 

os lábios pintados de branco de alvaiade só para poder evitar os seus beijos1533. E esta 

recusa dos beijos femininos terá, provavelmente, em conta dois aspectos: por um lado, as 

práticas sexuais orais a que a sua boca se entrega e o odor que exala, fruto do vinho que 

ingere.  

Dominada pela fealdade, dar um beijo a mulheres como Filéne, ‘calva’, ‘de cor 

avermelhada’ e ‘zarolha’, poderá ser, segundo afirma Marcial, o equivalente a fellare1534, 

ou como poderá sugerir a interpretação do epigrama dedicado a Maneia, tão repugnante 

como lingere merdam: 

Os et labra tibi lingit, Manneia, catellus: 

non miror, merdas si libet esse cani. (1.83) 

 

Além da possibilidade de este epigrama suscitar uma interpretação bastante 

sarcástica e perversa em relação às práticas sexuais desta mulher, o que sobressai nesta 

análise é o facto de não causar admiração ao poeta o cão lamber a boca e os lábios de 

Maneia, se a este lhe agrada comer excrementos1535. Bastante mordaz a justificação 

encontrada por Marcial, este acaba por sugerir que beijar a dona será semelhante a lingere 

merdam. Pois afinal, estando o animal habituado a gostos mais imundos, não sentirá 

qualquer diferença a beijar esta mulher, seja qual for o cheiro da sua boca ou das práticas a 

que esta se entrega.  

                                                        
1533 cf. 10.22. 
1534 cf. 2.33. A conclusão parece sugerir a similitude entre o rosto da mulher e a mentula masculina.  
1535 Apesar de a insinuação de Maneia praticar a fellatio ou, pior ainda, de se entregar a práticas vergonhosas 
com o seu cão (cf. PIMENTEL (2000) I. 83 nª201), a verdade é que existe um claro repúdio em relação aos 
lábios da mulher.  
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Mais explícita, mas não menos dúbia em termos interpretativos, é a associação que 

Marcial faz, noutro epigrama, entre basiare e lingere, no sentido de fellare, através de 

relação de quase total antinomia que estabelece entre dare basium e basiare.  

O poeta aconselha as puellae a não dare gratis, mas antes a basiare grátis, o que 

pressupõe que devem fazer o contrário de Egle que vende os seus beijos, argumentando o 

preço exigido com o facto de, assim, os seus ósculos não se tornarem beijos ‘mudos’ ou 

‘prejudiciais’: 

hoc Aegle negat, hoc avara vendit. 

(…)  

hoc vendit quoque nec levi rapina  

- aut libram petit illa Cosmiani 

aut binos quater a nova moneta -,  

ne sint basia muta, ne maligna (12.55.4,6-9) 

 

Visível a avareza que assiste a Egle, no que concerne a basiare há porém algo que 

faz com bondade:   

gratis quae dare basium recusat, 

gratis lingere non recusat Aegle (12.55.12-13) 

 

A oposição entre aquilo que as jovens fazem - dare gratis - e o que devem fazer -

basiare gratis - associado ao que Egle faz de graça - lingere gratis, ou seja, fellare gratis- 

parece querer insinuar uma possível relação sinonímica entre dare gratis e lingere gratis. E 

assim sendo, o que Marcial aconselha às jovens é a cobrarem por aquilo que Egle faz de 

forma gratuita, ou seja, lingere, e a fazerem de graça o que esta vende a elevado preço, 

basiare.  

A utilização da forma verbal dare sem a presença explícita do  complemento 

directo basium, quando Marcial se refere apenas às moças1536, contrariamente ao que 

acontece em relação a Egle - dare basium -, suscita a dúvida sobre o que é que as moças 

oferecem, efectivamente, de forma gratuita. Pois se fossem os mesmos basia que oferece 

Egle então não estariam elas, inevitavelmente, a basiare gratis? Parece que sim. O que 

significa que aquilo que as jovens estarão a oferecer de graça ao homem será a sua boca e, 

                                                        
1536 cf. 12.55.1: Gratis qui dare vos iubet, puellae. 
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por conseguinte, o prazer sexual que esta lhes pode conceder. E nesta perspectiva, torna-se 

compreensível o conselho de Marcial dado às moças jovens, porque afinal, se o acto de 

basiare deve ser gratuito, até porque se trata de um cumprimento social, a prática sexual 

deve ser paga, sobretudo tratando-se de puellae, moças jovens e com atributos.  

Mas se os beijos de uns apenas sugerem as práticas orais a que se entregam, noutros 

casos será o próprio odor da boca que se torna num facto denunciador. E sem que haja nos 

epigramas acima citados uma sugestão directa ao odor que pode emanar da boca das 

mulheres que não recusam lingere, a verdade é que Marcial a faz a propósito daqueles que 

supostamente se entregam à prática de pedicare e mais ainda do cunnilingus: 

Pediconibus os olere dicis, 

hoc si, sicut ais, Fabulle, verum est, 

quid tu credis olere cunnilingis? (12.85) 

 

De facto, Marcial tem razões para recusar os beijos da mulher, assim como os 

beijos sociais dos próprios homens e de apenas aceitar os dos jovens na idade da 

puberdade, já que, nestes, a probabilidade de castidade é maior. 

 

Quando o odor da boca não sugere a imoralidade das práticas sexuais, denuncia 

outros vícios e prazeres não menos indignos para a mulher, como seja o prazer do vinho. E 

nestes casos, o cheiro desempenha um excelente instrumento de comprovação dos 

comportamentos vergonhosos a que se entrega a mulher, e não só1537.  

A bêbeda Fescenina tentara em vão esconder o cheiro da bebedeira do dia anterior, 

tomando todas as pastilhas aromáticas preparadas pelo famoso perfumista Cosmo. Porém, 

a mistura de odores produz um cheiro ainda mais nauseabundo, e, por isso, Marcial 

aconselha-a a embebedar-se simplesmente, pois, com certeza, assim, será mais natural o 

seu odor:  

notas ergo nimis fraudes deprensaque furta 

    iam tollas et sis ebria simpliciter. (1.87.7-8) 

                                                        
1537 A zombaria em torno do odor não se restringe apenas à mulher, mas estende-se a muitos outros Romanos, 
que se entregam aos prazeres do vinho ou do sexo e aos que se encharcam em perfumes caros e exóticos, 
para assim exibirem a sua condição de homens ricos ou para esconderem a sua condição de efeminados, 
conforme foi abordado no capítulo anterior.   
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O conhecimento total dos truques e dos estratagemas será motivo suficiente para 

Fescenina se assumir como bêbeda, pois pelo menos assim será ridicularizada apenas por 

isso mesmo.  

Também Mírtale deseja ocultar o cheiro a vinho, devorando folhas de louro. 

Todavia, o seu estado vermelhusco e as veias inchadas sugerem um êxtase que, semelhante 

ao dos delírios da Pítia do oráculo de Delfos, nada tem de sagrado1538. E quanto a Acerra, 

enganado está quem julga que o fedor a vinho puro que ela exala se refere apenas ao dia 

anterior, pois bebe sempre in lucem1539. O que significa que, embora esta figura possa ter 

começado efectivamente a beber no dia anterior, a verdade é que, prolongando o seu feito 

até à luz do dia, mantém sempre “fresco” o seu hálito. 

Outras, porém, maiores odores terão para ocultar, já que o mau cheiro não se 

restringe ao hálito a vinho, mas estende-se a todo o corpo. Assim será o caso de Filene que 

se veste de roupas tingidas de púrpura de noite e de dia e que, segundo conclui Marcial: 

non est ambitiosa, nec superba 

delectatur odore, non colore. (9.62.3-4).  

 

O agrado que Filene tem pelo odor e não pela cor, como seria de esperar, terá 

provavelmente a sua razão no intenso cheiro da tinta. Pois assim não se notará o odor do 

seu próprio corpo, cujo cheiro será bem pior. 

Menos sorte conseguirá ter, porém, Taís, que, embora tente substituir o seu odor 

por outros mais aprazíveis, continua a cheirar a ela própria. E isto porque é quase 

impossível disfarçar um cheiro que, segundo a vasta enumeração de situações 

malcheirosas, supera os odores de maior fetidez1540.  

Contudo, quando o corpo exala um intenso cheiro a perfume, iguais desconfianças 

se devem ter, pelo menos a avaliar pelas palavras de Marcial a Póstumo:  

non bene olet qui bene semper olet (2.12.4)1541. 

                                                        
1538 cf. 5.4.  
1539 cf. 1.28.2. 
1540 cf. 6.93. Tal como Taís, que fede pior do que todos os odores repelentes imagináveis, também Bassa 
supera uma vasta galeria de maus cheiros, enumerados em 11 versos seguidos, sempre com a mesma 
estrutura anafórica. Será a confissão de Marcial no último verso do epigrama - mallem quam quod oles olere, 
Bassa (4.44.12) -que, efectivamente, intensifica o mau odor de Bassa e o faz superar todos os piores fedores. 
1541 Neste caso as desconfianças colocam-se ao nível das práticas sexuais pouco viris a que Póstumo se 
entrega.  
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Também Gélia quando passa é como se o próprio Cosmo, o conhecido vendedor de 

perfumes, andasse em movimento ou como se se tivesse derramado canela de um vidro 

entornado. Não obstante a intensidade do odor a perfume poder tornar-se enjoativa, é o 

facto de confessar que, segundo julga, assim até o seu cão poderia cheirar bem levanta as 

suspeitas sobre o real mau odor desta mulher: 

    scis, puto, posse meum sic bene olere canem (3.55.4)  

 

Além disso, o facto de tal perfume ser capaz de ocultar o cheiro característico de 

um animal, a quem, inclusive, como já foi referido anteriormente noutra circunstância, 

agradarão os próprios excrementos, não só sugere a intensidade do fedor de Gélia, como do 

próprio perfume que exala. E assim sendo, razões teria Marcial para aplicar a Gélia a 

mesma frase que aplicara a Póstumo, pois afinal, embora cheire sempre a perfume, não 

será esse o real odor do seu corpo.  

Não há dúvida de que, nos vários exemplos apresentados, o odor que a mulher 

exala se torna instrumento de ridicularização e de crítica ao gosto que esta tem pelo vinho. 

Ao ponto de não saber o que faz quando está bêbeda, como acontece com Líris1542, ou de 

preferir uma ânfora de vinho como paga de uma noite de prazer a qualquer outro 

presente1543. 

 

Também Juvenal se refere ao gosto que a mulher nutre pelo vinho, senvindo-se 

desta realidade para, mais uma vez, atestar a sua imoralidade e particularmente, a sua 

condição adúltera.  

Segundo o satírico, algumas mulheres, convertendo o dia em noite, encaminham-se 

para os banhos e nadam energicamente durante muito tempo, para depois caírem exaustas 

nas mãos do massagista, enquanto os miseráveis convidados morrem de fome e sono à sua 

espera: 

convivae miseri interea somnoque fameque 

urguentur . (S. 6.424-425) 

 

                                                        
1542 cf. 2.73. O que, segundo Marcial, não é difícil de saber, já que bêbeda, esta Líris faz o mesmo que sóbria: 
fellat. 
1543 cf. 12.65.  
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Por fim, depois de exercitar o corpo e de usufruir das massagens, a mulher chega 

rubicundula ‘vermelhuça’ com sede, e o seu estômago é capaz de aguentar muitos litros de 

vinho, ao ponto de vomitar e de voltar a beber, igual a uma serpente que cai num tonel 

profundo e que bebe e vomita. E entretanto o maritus, diante de tamanha espurcícia, ‘sente 

naúseas e, com os olhos cerrados, contém a bílis’: 

… nam sic tamquam alta in dolia longus 

 deciderit serpens, bibit et vomit. ergo maritus 

nauseat atque oculis bilem substringit opertis. (S. 6.431-433).  

 

Demarcando-se esta mulher pela capacidade de resistência aos exercícios atléticos, 

às mãos ágeis do massagista, assim como também à comida e à bebida, a sua imagem 

máscula contrasta com a fragilidade do marido que tem de fechar os olhos e suster a sua 

bílis para evitar o vómito. E assim, não só se invertem os papéis de masculinidade/ 

feminilidade, como o comportamento da mulher conseguiu mesmo causar náuseas ao 

esposo.  

Além disso, ainda que este quadro apresentado por Juvenal encontre algumas 

afinidades com a máscula e atlética Filénis descrita por Marcial, que também frequentava 

as massagens, bebia e comia vorazmente1544, a verdade é, enquanto este último pretende, 

sobretudo, evidenciar o comportamento supostamente másculo de Filénis, Juvenal enfatiza 

particularmente a tirania da mulher, para com os convidados, a quem faz esperar 

demasiado tempo, bem como a sua capacidade de provocar a indisposição do próprio 

marido. E assim, ainda que haja uma crítica à resistência física e à dimensão atlética e viril 

das mulheres, é o domínio da condição feminina sobre os homens que sobressai nesta 

descrição juvenalina1545.   

                                                        
1544 cf. 7.67.9-12: nec cenat prius aut recumbit ante / quam septem vomuit meros deunces; / ad quos fas sibi 
tunc putat redire, / cum coloephia sedecim comedit.  
1545 A comparação entre a mulher e a serpente encontram afinidades com a simbologia do pecado na Bíblia, 
pelo que, numa leitura mais moderna, poder-se-á dizer que a associação que se faz entre mulher e serpente 
atesta a natureza pecaminosa e repelente da primeira. 

Note-se também que, durante muito tempo, a participação das mulheres nos banquetes terminava, 
precisamente, quando era servido o vinho, pois entendia-se que esta bebida era perigosa. Existem várias 
explicações para que os Romanos proibissem as mulheres de beber vinho: talvez pela crença nas suas 
capacidades abortivas ou na falta de autocontrolo que provocava a quem o bebia em excesso e que podia 
levar a mulher a descurar a reserva que lhe estava destinada ou levá-la mesmo a cometer o adultério. Outras 
explicações, com certeza mais fundamentalistas, crêem que ingerir vinho era mesmo o equivalente a cometer 
adultério (cf. CANTARELLA (1991) 203-229, nª14, 15 e 16).  

Contudo, com a emancipação da mulher, mas sobretudo com a mudança de hábitos dos Romanos e 
com o contínuo desrespeito pelo mos maiorum, a mulher foi autorizada a beber nos banquetes.  
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Outra passagem onde Juvenal atesta o gosto voraz das mulheres pela comida e, 

particularmente, pela bebida, é a descrição das orgias nocturnas, em que aquelas comem 

ostras afrodisíacas e bebem directamente de potes de unguentos, em forma de conchas, 

vinho misturado com essências aromáticas: 

inguinis et capitis quae sint discrimina, nescit 

grandia quae mediis iam noctibus ostrea mordet, 

cum perfusa mero spumant unguenta Falerno, 

cum bibitur concha, cum iam vertigine tectum 

ambulat et geminis exsurgit mensa lucernis. (S. 6.301-305) 

 

O resultado deste comportamento, no qual o vinho e a condição feminina se juntam, 

será, como sugere a própria pergunta de Juvenal, o fim de todo e qualquer traço de 

vergonha. Pois afinal não será difícil a mulher perder o discernimento quando bebe por 

grandes copos, em forma de concha e o tecto já dá voltas em turbilhão e a mesa se levanta 

com velas duplicadas. E assim, perdendo o autocontrolo que se lhes deveria impor e 

possuídas pelo desejo sexual, as mulheres não só se entregam a práticas sexuais impróprias 

à sua condição feminina como, conforme já referimos anteriormente, prescindem do 

homem graças à presença do asno. O que, em nosso entender, evidencia, de novo, a 

capacidade de domínio da mulher sobre o sexo masculino, já que não precisa dele para se 

satisfazer sexualmente. E nesta total ausência de pudor, obviamente, o vinho tem a sua 

quota parte de responsabilidade.   

De facto, se em Marcial o vinho é, sobretudo, responsável pelo mau odor da 

mulher, em Juvenal desinibe-a, retirando-lhe a consciência da sua imoralidade. Além disso, 

enquanto o epigramista evidencia o desajuste entre a cor, o odor e o perfume exótico que a 

mulher teima em usar exageradamente, Juvenal enfatiza o paradoxo entre a resistência 

masculina da mulher e a fragilidade e submissão do homem. Pois este, fechando os olhos 

para evitar o vómito, estará provavelmente também a aceitar o comportamento despótico e 

depravado da mulher 
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3.1.3. Conclusão 

Efectivamente, Marcial não parece suportar a fealdade pretensiosa e hipócrita da 

mulher que tudo faz para parecer bela e jovem. E, por isso, sem meiguice alguma, o poeta 

chega mesmo a ser duro na zombaria que faz à suposta beleza feminina, ao ponto de 

dispensar Cloe, por inteiro1546 ou, pior ainda, de confessar que não aceita beijar Filénis, 

mulher calva, ruiva e zarolha, porque beijá-la será o mesmo que fellare1547. 

Não obstante as reiteradas conotações sexuais que a crítica à fealdade da mulher 

adquire e que pretende denunciar os comportamentos indecorosos desta, nomeadamente o 

seu gosto pelas práticas sexuais orais, o que efectivamente é enfatizado por Marcial é 

quase sempre a relação paradoxal entre a imagem que esta pensa reflectir e a que ele 

próprio observa e transmite ao leitor. E nesta dualidade, muitas vezes incompatível, a 

representação do poeta acaba por sobressair dada a forma como ridiculamente são 

explorados os defeitos ou a falta de atributos femininos. E mesmo quando a mulher tem 

razões visíveis para querer esconder a sua fealdade ou falta de atributos, o leitor não chega 

a sentir uma grande simpatia por esta, pois logo o poeta introduz um pormenor que 

provoca o riso ou, pelo menos, a desconfiança em relação aos reais atributos daquela. 

Todavia, esta reacção não implicará uma atitude de desprezo total, nem sequer de repúdio, 

até porque a zombaria que é feita surge, quase sempre, em forma de insinuação mais ou 

menos jocosa. Do que efectivamente se ri o leitor não será tanto da fealdade ou da velhice 

da mulher, mas da descoberta de uma imperfeição ou de um defeito maior do que aquele 

que a mulher confessa ou tenta esconder. 

 

 

3.2. Juvenal: Lacónico retrato físico, mas suficientemente denunciador… 

Mais interessado nos comportamentos imorais da mulher, Juvenal não se demora 

tanto no retrato físico desta como Marcial e quando o faz é sempre no sentido de 

evidenciar os seus comportamentos indecorosos. Lacónico no retrato que traça da mulher, 

as suas palavras são, no entanto, portadoras de uma crítica muito mais denunciadora e 

acérrima. Pois, afinal, é no rosto, nos seios, no ventre ou nos cabelos da mulher que se 

reflecte a sua condição de adúltera, tirana, despótica ou estéril.   
                                                        
1546 cf. 3.53.5: tota te poteram, Chloe, carere. 
1547 cf. 2.33.4: haec qui basiat, o Philaeni, fellat.  
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Segundo evidencia Juvenal, os cuidados que a mulher tem com o rosto não 

pretendem apenas esconder as imperfeições, a cor negra ou até as rugas que denunciam a 

sua velhice, e que, muitas vezes, se tornam num factor inibidor do prazer sexual masculino, 

como acontece em Marcial, mas, acima de tudo, favorecem a própria condição adúltera 

desta: 

interea foeda aspectu ridendaque multo 

pane tumet facies aut pinguia Poppaeana 

spirat, et hinc miseri viscantur labra mariti; 

ad moechum lota veniunt cute. (S. 6.461-464) 

 

Com um aspecto repugnante e digno de riso, a cara da mulher está inchada e 

inflamada por causa das muitas camadas de massa de pão ou do creme de Popeia que a 

cobrem e daqui são afastados os lábios do miserável marido. Porém, ao amante, a mulher 

surge com a cara lavada (lota cute). O que significa que o tratamento do rosto servira 

apenas para conseguir afastar o marido, com certeza com a desculpa de que estaria a fazer 

uma máscara de beleza para hidratar a pele e ficar mais bonita para ele1548.  

Além disso, por causa deste amante, são adquiridos foliata e tudo o que os Índios 

enviarem para aqui1549. Exibindo assim o seu poder económico e também o seu agrado por 

tudo, sem excepção, o que vem de fora, esta atitude da mulher retoma e especifica a 

sententia indignada que Juvenal profere nos versos imediatamente anteriores aos 

supracitados: 

    Nil non permittit mulier sibi, turpe putat nil, 

cum virides gemmas collo circumdedit et cum 

auribus extentis magnos commisit elenchos; 

intolerabilius nihil est quam femina dives. (S. 6.457-460) 

 

Segundo Juvenal, ‘não há nada que uma mulher não se permita a si mesma, nem 

considere indecente, quando circunda o seu pescoço com virides gemmae e quando confia, 

                                                        
1548 Em Marcial a farinha de favas permite a Póla esconder também as estrias do seu ventre, ainda que não 
consiga cobrir totalmente o defeito, uma vez que: defeito escondido por defeito maior é tido (cf. 3.42.4: quod 
tegitur, maius creditur esse malum.).  
1549 cf. S. 6.465-466: … moechis foliata parantur, / his emitur quidquid graciles huc mittitis Indi. 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
  

 

 497

às suas orelhas, grandes pérolas pendentes. Nada é mais intolerável do que uma mulher 

rica.’ 

Numa relação de causa-efeito, a riqueza exibida no pescoço, claro sinal de riqueza e 

de poder, torna-se favorável à indecência e a tudo o que desejar a mulher, inclusive a 

aquisição de quidquid que seja enviado para Roma, só para que assim consiga agradar ao 

seu amante e, por conseguinte, obter o prazer desejado.  

Também a mulher em Marcial se sente bastante atraída pelas jóias, ao ponto de 

jurar por elas e de as abraçar e cobrir de beijos, assumindo não ser capaz de viver nem uma 

hora sem elas, a ver-se privada delas:  

nullos denique per deos deasque 

iurat Gellia, sed per uniones. 

hos amplectitur, hos perosculatur  

(…) 

victuram negat esse se nec horam.  

eheu, quam bene nunc, Pipiriane, 

Annaei faceret manus Sereni! (8.81.3-5,9-11) 

 

Não fosse já a natureza da jura ridícula, acrescenta-se ainda ao quadro delineado 

por Marcial o cómico produzido pela adaptação de um termo erótico, perosculatur, a uma 

situação de luxúria e avareza. O que nos leva a humanizar as jóias e a tomá-las como 

parceiro sexual de Gélia. Além disso, a sugestão de o interesse que a manus Sereni tem na 

morte desta mulher, deixada no último dístico, fragiliza toda a devoção que Gélia tem por 

estas pedras, deixando-as à mercê da cupidez de um homem.  

Tal como Juvenal, também Marcial pretende criticar o gosto exacerbado da mulher 

pelo luxo, assim como o proveito que os homens poderão daí tirar. Porém, enquanto no 

passo do primeiro, o apreço da mulher pelas jóias é tomado como forma de garantir uma 

relação adúltera, saindo o homem favorecido por vontade consciente da mulher, no 

exemplo de Marcial a riqueza da mulher deve recear a cupidez masculina. E assim, o leitor 

de Juvenal sente a indignação própria de quem vê a mulher tratar de forma bastante 

diferente o marido e o amante, enquanto o leitor de Marcial se rirá do ridículo a que a 

avareza da mulher se expõe e do perigo que corre.   
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Ainda a propósito de o rosto feminino, a questão lançada por Juvenal no 

seguimento dos versos anteriores sugere a hipótese de aquele se poder parecer com uma 

‘chaga’:  

sed quae mutatis inducitur atque fovetur 

tot medicaminibus coctaeque siliginis offas 

accipit et madidae, facies dicetur an ulcus? (S. 6.471-473) 

 

A similitude resulta do facto de a mulher aplicar sobre a sua face o mesmo que é 

usado no tratamento das feridas de pele, ou seja, massa de farinha1550.  

Não fosse já a imagem sugerida algo que causa repulsa ao leitor, a utilização dos 

termos medicamen ‘medicamento’ e, sobretudo, offa, que significa ‘pequena porção de 

massa’, mas também ‘tumor’, no sentido figurado, confere à passagem uma interpretação 

bastante mais crítica: não só porque dão fundamento à possibilidade de a cara da mulher se 

parecer com uma chaga, mas também porque trazem à memória do leitor mais atento a 

prática abortiva de Júlia, a sobrinha de Domiciano, na sátira 2, onde o termo offa  ocupa o 

final de verso nas duas passagens1551 como forma de evidenciar a atitude assassina do 

ventre sobre possíveis fetos. Sendo certo que a utilização dos termos enunciados se aplica a 

contextos bastante diferentes, a verdade é que a mulher trata o seu rosto da mesma maneira 

que o seu ventre trata a vida que traz dentro de si, ou seja, com a mesma falta de pudor e de 

respeito, onde tudo vale para que as imperfeições físicas e morais sejam escondidas ou, 

pelo menos, disfarçadas.   

 

Como já foi referido, a propósito do retrato físico feminino delineado por Marcial, 

o cabelo também constitui uma das preocupações da mulher, sobretudo daquelas que já não 

o têm ou cuja cor não é a mais desejada, e que, por isso, o têm de comprar ou pintar. 

Outras porém, com cabeleiras mais fartas, exigem que as suas escravas as penteiem 

impecavelmente  sob pena de as castigarem severamente, quando um só anel de cabelo não 

está bem seguro. Assim o faz, segundo Marcial, Lálage que terá punido a sua escrava1552 

com o próprio espelho que descobrira o único anel que não estava bem seguro: 

                                                        
1550 Esta similitude não causará, porém, estranheza ao leitor, dado que habitualmente as chagas da pele eram 
tratadas mediante a aplicação de massa de farinha. 
1551 cf. S. 2.32-33: cum tot abortivis fecundam Iulia vulvam / solveret et patruo similem effunderet offas. 
1552 As escravas encarregadas de pentearem e maquilharem as senhoras eram as ornatrices.  
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Unus de toto peccaverat orbe comarum 

    anulus, incerta non bene fixus acu. 

hoc facinus Lalage speculo, quo viderat, ultra est, 

    et cecidit saevis icta Plecusa comis. (2.66.1-4) 

 

Transferida a crueldade da mulher para aquilo que originou o castigo, o cabelo, a 

escrava, Plecusa, acaba por cair com o golpe da cabeleira severa (saevis comis).  

 

Semelhante a Lálage é também a mulher descrita por Juvenal: 

    Praefectura domus Sicula non mitior aula;1553 

nam si constituit solitoque decentius optat 

ornari et properat iamque expectatur in hortis 

aut aput Isiacae potius sacraria lenae, 

disponit crinem laceratis ipsa capillis 

nuda umero Psecas infelix nudisque mamillis. 

“altior hic quare cincinnus?”taurea punit 

continuo flexi crimen facinusque capili. (S. 6.487-493) 

 

Para além de ambas as mulheres se mostrarem cruéis por causa da sua exagerada 

vaidade, à mulher em Juvenal acresce, porém, uma outra razão provavelmente muito mais 

forte do que a da beleza: a pressa que tem em ficar bela para poder ir a um encontro no 

parque, junto ao santuário de Ísis1554. O que, a avaliar pelo facto de os templos serem 

habitualmente lugares propícios à prostituição1555 e pela própria questão lançada por 

Juvenal noutra passagem: nam quo prostat femina templo?1556, se adivinha o tipo de 

                                                        
1553 Nesta comparação entre o governo da casa e a corte de Sicília, Juvenal alude aos tiranos sicilianos 
Dionísio o Tirano (V e VI a.C) e Fálaris de Agrigento (VI a.C.), conhecidos pela sua crueldade. Este último 
volta a ser referido noutra passagem, exactamente como exemplo de falta de dignidade e de valores (cf. 8.81). 
No entanto, ainda que os nomes aludidos tenham ficado conhecidos pela sua crueldade, o facto de Juvenal 
considerar que o governo da casa não é menos cruel do que o da corte de Sicília acaba por intensificar ainda 
mais a crueldade da mulher. 
1554 Havia um templo no Campo de Marte e outro no Aventino. O culto de Ísis foi introduzido em Roma no 
tempo de Sula. 
1555 Como já foi referido anteriormente, alguns templos e cerimónias religiosas eram propícios a encontros e 
fins desonestos. O culto a estes deuses, nomeadamente a Ísis exigia que se ficasse acordada na noite anterior 
ao rito, o que significava um óptimo pretexto para justificar as saídas nocturnas das senhoras romanas (cf. 
GUILLÉN (1985) III. 394-396).    
1556 cf. S. 6.24.  
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encontro que esta mulher terá: adúltero, como todos os outros. Além disso, para além de o 

pretexto de querer estar bela para as supostas cerimónias religiosas, o castigo dado à 

escrava parece-nos poder ser entendido como uma forma de se livrar mais rapidamente 

desta. E assim apressar-se para as “festas”.  

Empenhado em realçar, sempre que possível, o comportamento imoral e 

desrespeitador da mulher, Juvenal, não deixa, no entanto, de imprimir alguma comicidade 

às suas críticas e de ridicularizar a fealdade da mulher. E por isso mesmo, em jeito de 

comentário e crítica à atitude daquela mulher, lança as questões: 

quid Psecas admisit? quaenam est hic culpa puellae, 

si tibi displicuit nasus tuus?  (S. 6.494-495) 

 

De facto, a escrava não tem culpa, uma vez que será o nariz inestético da senhora 

que faz com que nenhum penteado lhe fique bem. E assim sendo, bastante dificuldade terá 

qualquer escrava em cumprir na perfeição o seu trabalho. Pois mesmo que a senhora não 

estivesse com pressa para os seus encontros secretos, a impossibilidade de ficar bonita 

seria sempre motivo de castigo para a serva. Nesta perspectiva, entendemos que a sugestão 

deixada por Juvenal no remate desta cena encontra afinidades com a sententia final 

pronunciada  por Marcial a propósito de Lálage. Ainda que a ironia presente no comentário 

deste último seja muito mais aguilhoante: 

hoc salamandra nolet vel saeva novacula nudet, 

    ut digna speculo fiat imago tua. (2.66.7-8) 

 

Segundo o epigramista, só o contacto com uma salamandra1557 ou uma cruel 

navalha seria capaz de tornar a imagem da mulher digna do espelho. Pois, sem cabelo, não 

haveria motivo nenhum para que fosse descoberta qualquer imperfeição no penteado e a 

escrava fosse castigada. Ao exagero da vaidade feminina, impossível de satisfazer, Marcial 

faz corresponder uma solução ridiculamente exagerada, ao ponto de a tirania e crueldade 

da mulher no cumprimento da sua beleza só terminarem com a sua inteira fealdade.  

 

                                                                                                                                                                        
 Juvenal volta a fazer referência ao templo de Ísis a propósito do prostituto Névolo que costumava 
prostituir-se em vários templos, entre eles o de Ísis, o da Paz, onde, entre outras estátuas, estava a de 
Ganimedes, o da Grande Mãe, no Palatino, e o de Ceres (cf. S. 9.22-24). 
1557 Acreditava-se que o contacto com a salamandra fazia cair o cabelo e que o seu fluído era bom para a 
depilação. 
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Associada às preocupações com o cabelo estará também, segundo Juvenal, a 

possibilidade de a mulher criar a ilusão de parecer mais alta. E para isso muitos são os 

truques a que recorre:  

tot premit ordinibus, tot adhuc conpagibus altum 

aedificat caput; Andromachen a fronte videbis; 

post minor est, credas aliam. credo si breve parvi 

sortita est lateris spatium breviorque videtur 

virgine Pymaea nullis adiuta cothurnis 

et levis erecta consurgit ad oscula planta. (S. 6.502-507) 

 

Edificando a cabeça de forma a criar a ilusão de ser mais alta, a verdade é que a 

mulher apenas consegue parecer-se com a heróica estatura de Andrómaca de frente, já que, 

por trás, sendo bastante mais baixa, se crê que é outra pessoa. Não obstante o proveito que 

a mulher possa tirar desta possibilidade de parecer duas pessoas diferentes, a verdade é que 

a sua imagem exageradamente incongruente se torna ridícula. E a desproporção torna-se 

ainda mais risível, quando a mulher, contemplada com uma altura que a torna semelhante a 

uma jovem pigmeia - de estatura bastante baixa -1558, se vê obrigada a usar tacões altos nos 

sapatos ou a pôr-se em pontas de pés para ser beijada.  

Há outras mulheres, porém, que, segundo Marcial, têm mais altura do que seria 

considerado normal. Assim é, por exemplo, Paula, que, mesmo que fosse ‘pé e meio mais 

baixa’ - brevior sesquipede1559-, igualaria sempre a altura do Colosso do Palatino. Bastante 

pictural na imagem que usa, Marcial parte da altura exagerada da mulher para evidenciar a 

sua desproporção, enquanto Juvenal, inversamente, destaca os processos ardilosos usados 

pela mulher para aumentar a sua estatura. E assim, neste último, maior ênfase se dará à 

artimanha da mulher do que propriamente ao ridículo da sua imagem.  

De facto, tudo vale para parecer mais bela, mais alta e mais atraente. E, por isso, 

segundo Juvenal, quando se é jovem, em idade e experiência, torna-se oportuna a opinião e 

os ensinamentos de uma velha anciã, respeitada e herdada da sua mãe, dado o grande 

interesse em se alcançar a excelência: 

                                                        
1558 Os Pigmeus estão associados a diversas zonas, incluindo a Índia, a Etiópia ou a Líbia e estão sempre 
associados a uma pequenez excessiva. Juvenal atesta precisamente esta pequenez dos Pigmeus quando faz 
referência ao guerreiro pigmeu que, com as suas pequenas armas, se mostra inferior ao seu inimigo e, por 
isso, é vencido (cf. S. 13.167-170).   
1559 Cf. 8.60.2.  
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est in consilio materna admotaque lanis 

emerita quae cessat acu; sententia prima 

huius erit, post hanc aetate atque arte minores 

censebunt, tamquam famae discrimen agatur 

aut animae:   (S. 6.497-501)  

 

A inclusão desta espécie de parênteses na descrição da vaidade e da tirania da 

mulher encontra afinidades com outras passagens de crítica aos costumes romanos e deve 

ser entendida como mais uma forma de Juvenal salientar a responsabilidade que a 

educação tem nos valores e comportamentos dos jovens. E, desta forma, o retrato físico 

que Juvenal faz da mulher, e particularmente do cuidado que esta tem com o seu cabelo, 

serve para criticar a vaidade exagerada, a tirania a que sujeita os seus súbditos, mas 

também os próprios valores que lhe são ensinados pelos mais velhos. Além disso, 

demasiadamente preocupada com a sua beleza exterior, a mulher deixara de se preocupar 

com outros atributos, outrora, indispensáveis à sua função procriadora: os seios e o ventre.  

Segundo Juvenal, o seio materno, que no tempo da montana uxor estava carregado 

de leite para alimentar os seus filhos, expõe-se agora impudicamente aos olhares de todos 

os que assistem ao exibicionismo da figura feminina na arena, como gladiadora1560. Além 

disso, a única coisa que brota abundantemente da mulher são apenas as lágrimas fingidas, 

sempre prontas a despertar, quando assim lhe for conveniente1561. O que significa que a 

noção de fertilidade, que outrora se atribuía ao peito feminino e, por conseguinte, à 

capacidade que esta tinha de alimentar os seus filhos, agora é transferida para os olhos, no 

sentido de garantir o fingimento e a falsa pudicícia feminina. 

Quanto ao ventre, onde era fecundada a vida humana, este tornara-se também 

estéril, por força dos medicamentos abortivos, e incapaz de preservar a castidade que o 

caracterizava outrora. E, por conseguinte, também o ventre se converte num factor 

denunciador da depravada conduta sexual da mulher, cujos filhos ilegítimos são a prova 

disso mesmo. 
                                                        
1560 cf. S. 6.246-251. 
1561 Para além de a própria escolha dos termos usados para se referir ao peito da matrona (uber) e ao peito 
daquela que se exibe na arena (pectus) já pôr em contraste a natureza fecunda da primeira e a esterilidade da 
segunda, é curioso notar que Juvenal utiliza o nome uber para se referir às lágrimas abundantes e fingidas da 
mulher (cf. S. 6.272-274: aut odit pueros aut ficta paelice plorat / uberibus semper lacrimis semperque 
paratis / in statione sua atque expectantibus illam,…). O que atesta a ideia de que a única abundância 
existente na mulher é a das suas lágrimas fingidas.  
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4. A decrepitude da velhice feminina 

Enquanto a mulher tenta afastar de si a decrepitude e a velhice, os poetas encontram 

sempre nesta falta de atributos uma rica fonte de inspiração, sobretudo quando se verifica 

um desfasamento entre o crescente estado de fealdade e degradação da mulher e a sua 

impudicitia sexual e comportamental. Nesta abordagem que Marcial e Juvenal fazem da 

velhice humana, o primeiro concentra-se na caricatura ridícula e quase grotesca da figura 

física da velha, enquanto o segundo na crítica à degradação moral que essa mesma velhice 

física comporta.  

 

 

4.1. Em Juvenal: o poder denunciador do rosto 

Segundo Juvenal, a verdeira razão pela qual, no passado, Sertório abrasara em 

paixão por Bíbula prendia-se apenas com o seu aspecto físico, já que era o rosto que amava 

e não a sua condição de esposa1562. E assim se compreende que, quando a mulher começa a 

mostrar sinais de decrepitude, logo o marido a mande sair e a substitua por outra mais 

nova:  

    “Cur desiderio Bibulae Sertorius ardet?” 

si verum excutias, facies, non uxor amatur. 

tres rugae subeant et se cutis arida laxet, 

fiant obscuri dentes oculique minores: 

“collige sarcinulas”, dicet libertus, “et exi. 

iam gravis et nobis, et saepe emungeris. exi 

ocius” et “propera, sicco venit altera naso.” (S. 6.142-148) 

 

Amada pelo rosto, são as rugas, a flacidez da pele, os dentes enegrecidos, a visão 

ofuscada e a constante necessidade de se assoar que levam o marido a exigir a expulsão da 

mulher e a desejar uma jovem de nariz enxuto. O que significa que o interesse da mulher se 

reduz apenas à sua imagem física, não sendo preciso evidenciar grandes sinais de 

                                                        
1562 Depois de Juvenal ter explorado a imagem da mulher rica, e o interesse que a riqueza desta suscita no 
marido ambicioso, recua no tempo para mostrar que, outrora, era apenas o rosto da mulher que interessava. E 
essa referência é feita pela alusão a Sertório, nome de origem sabina.  
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decrepitude, pois note-se que apenas três rugas são suficientes para ser, de imediato, 

expulsa pelo liberto do marido1563.   

No entanto, muito antes de Póstumo e o próprio leitor terem tempo de sentir 

qualquer empatia por esta mulher que está sujeita à autoridade do marido1564, o advérbio de 

tempo - interea - marca, de forma súbita, a passagem para o tempo presente, evidenciando 

a diferença entre a mulher do passado e a do presente. Pois agora, mesmo que o marido a 

possa rejeitar, maiores proveitos consegue ela tirar desta expulsão: 

interea calet et regnat poscitque maritum 

pastores et ovem Canusinam ulmosque Falernas; 

quantulum in hoc? pueros omnes, ergastula tota; 

quodque domi non est, sed habet vicinus, ematur. (S. 6.149-151) 

 

Para além da mudança em termos de direitos femininos, Juvenal realça a oposição 

entre a repetição do imperativo exi, pronunciado pelo liberto, nos versos anteriores, e a 

autoridade que a mulher agora exerce sobre o marido, expressa nas formas verbais calet, 

regnat e poscit. E para o leitor que eventualmente possa pensar que a exigência da mulher 

é ‘coisa pequena’ - quantulum -, logo a dúvida é esclarecida pela utilização dos 

quantificadores omnes e tota e do pronome relativo quod. Pois afinal, não será com certeza 

coisa pequena exigir a compra de todos os escravos, assim como do próprio espaço onde 

estes pernoitam, mas também de tudo aquilo que o vizinho tiver. E este pormenor final da 

compra feita ao vizinho acrescenta à crítica que é feita ao autoritarismo da mulher um certo 

sentimento de inveja, já que se compra tudo para que ninguém tenha mais do que ela. 

Assim, ainda que o seu rosto lhe tenha valido a expulsão de casa e a susbtituição 

por outra mulher mais jovem, a verdade é que a protecção da lei lhe trouxera proveitos 

económicos bastante favoráveis. E desta forma fora efectivamente o marido quem ficara 

em desvantagem, pois ainda que tivesse ganho uma esposa mais jovem perdera o seu poder 

económico.  
                                                        
1563 Tal como Juvenal, que faz referência às três rugas no rosto da mulher e que, em nosso entender, não será 
um sinal de grande decrepitude, também Marcial usa o mesmo número, mas para se referir ao número de 
dentes que Maximina tem e que são motivo de riso (cf. 2.41.5-6 e 9: …tu puella non est, / et tres sunt tibi, 
Maximina, destes, / … debes non aliter timere risum…) ou de cabelos que Ligeia possui (cf. 12.6) e que 
poderiam levar a pensar que esta teria apenas três anos. Nesta perspectiva o número três torna-se numa 
referência bastante mais depreciativa e jocosa do que em Juvenal, mas também mais crítica da decrepitude da 
mulher.  
1564 A repetição da forma verbal imperativa - exi- e o facto de a expulsão ser pronunciada pelo liberto acentua 
a autoridade que o marido exercia sobre a esposa e a natureza subordinativa desta, no passado. 
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A referência ao rosto da mulher velha surge em Juvenal apenas mais uma vez e, 

nesta passagem, com um espírito mordaz acérrimo, já que se trata de uma vetula de cerca 

de oitenta anos que ainda tem a pretensão de conseguir despertar o desejo masculino, 

mesmo que os seus pêlos púbicos tenham já desaparecido1565: 

       …quod enim non excitet inguen 

vox branda et nequam? digitos habet. ut tamen omnes 

subsidant pinnae, dicas haec mollius Haemo 

quamquam et Carcophoro, facies tua conputat annos. (S. 6.196-199) 

 

À lascividade da expressão pronunciada em grego (conforme já referimos 

anteriormente), à voz suave e às palavras ditas de forma mais terna do que qualquer 

efeminado1566 opõe-se a sua condição de vetula1567, a ausência de toda a pelagem (omnes / 

subsidant pinnae), a própria agilidade dos seus dedos, que tenta contrariar a força da idade 

e de atributos, para que assim possa despertar o interesse do homem (excitare inguen), e, 

pior de tudo, o rosto que denuncia e atesta a velhice. No entanto, embora esta mulher não 

tenha nada a seu favor, a verdade é que parece continuar a levar vantagem sobre o homem, 

já que o submete à sua lábia e astúcia libidinosa e à força e agilidade que sempre lhe 

assistira na juventude, mesmo quando a velhice e a fealdade se tornam em motivo de 

rejeição.  

Em Marcial, com excepção das passagens em que o homem se submete à mulher 

por força da sua ambição ou necessidades económicas (e que também são comuns em 

Juvenal), a fealdade, a velhice e a austeridade expressas no rosto feminino tornam-se 

sempre bastante desvantajosas para a mulher. Segundo testemunha o próprio poeta, embora 

possa estar numa só noite com quatro (mulheres jovens e bonitas), tem dificuldade em 

conseguir estar uma só vez, em quatro anos, com a velha Telesila1568. É que, a avaliar pelas 

suas palavras noutro epigrama, a sua mentula tem dificuldade em conseguir ficar em 

                                                        
1565 Note-se que esta passagem já foi citada e explorada a propósito do cosmopolitismo das mulheres e, 
particularmente, do facto de estas dominarem a língua grega. 
1566 O uso do adjectivo mollis sugere a efeminação dos exemplos apresentados, nomeadamente Haemo, um 
actor de mimos (cf. S. 3.99) e Carpophorus, um desconhecido (cf. comentário de COURTNEY (1980) 285). 
1567 cf. S. 6.194.  
1568 cf. 11.97. A ambiguidade interpretativa do numeral quatro pode sugerir a actividade sexual do poeta com 
uma mesma mulher ou com quatro mulheres diferentes. Contudo, independentemente do sentido da frase, 
está sempre implícito o contraste entre o prazer que se obtém na primeira situação e o repúdio que a segunda 
causa no poeta. Por conseguinte, a diferença que é possível existir entre uma mulher atraente, formosa e nova 
e uma velha, feia e frouxa. 
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sentido diante da facies imperiosa de mulheres velhas, como, por exemplo, de Lésbia, 

embora esta insista com as mãos e com palavras meigas1569. Outras vezes, não será tanto a 

fealdade ou a velhice que inibe o prazer sexual masculino, mas, mais gravoso ainda, os 

comportamentos indecorosos que o rosto feminino denuncia, nomeadamente a fellatio ou, 

muito pior ainda, o cunnilingus. E nestes casos, Marcial aconselha a mulher a cobrir o 

rosto, e particularmente a boca, em vez do cunnus, uma vez que será aquele que, 

particularizado na boca, se entrega às práticas mais impudicas1570. 

 

 

4.2. Em Marcial: a insaciável velhice  

Se, em Juvenal, a velhice feminina é visivelmente denunciada pelo rosto, em 

Marcial há que acrescentar outras partes do corpo, nomeadamente uma que, segundo a 

interpretação do poeta, será o verdadeiro semblante feminino, já que é este que mais vezes 

“dá a cara”: o cunnus. E isto porque, embora haja uma insistência na descrição do rosto, 

onde as rugas, a falta de dentes, o olhar remelento, a cegueira e o ranhoso nariz revelam o 

degradante estado da mulher velha, a verdade é que se enfatiza, particularmente, o 

contraste entre a frouxidão ou o desgaste da vagina feminina, incapaz de enganar a mentula 

de qualquer homem, e os desejos insaciáveis desta. E se algumas vezes estas velhas ainda 

conseguem satisfazer tais anseios será apenas porque são ricas ou porque o membro 

masculino que se lhes oferece está demente. 

Muitos são os truques e as manhas da mulher velha para conseguir fazer-se passar 

por nova, embora raramente consiga atingir os seus objectivos. Isto porque há sempre um 

pormenor, por mais ínfimo que seja, que denuncia a sua idade e também a sua conduta 

imoral. Assim acontece por exemplo com a velha Lésbia, a quem Marcial não hesita em 

dizer peremptoriamente que está a mentir, quanto jura ter nascido no consulado de Bruto 

ou de Numa1571, ou até mesmo com Ligeia, que teima em continuar a depilar o seu cunnus, 

argumentando que assim convém às puellae, ainda que a sua atitude seja semelhante à de 

querer arrancar a barba a um leão já morto: 

                                                        
1569 cf. 6.23.4. 
1570 Marcial confirma os rumores de que não há cunnus mais puro do que o de Quíone, contrapondo a 
suspeita do carácter impuro do rosto, ou seja, das verdadeiras práticas sexuais a que se entrega (cf. 3.87).  
1571 cf. 10.39. A conclusão de que Lésbia terá sido formada pelo barro de Prometeu repõe a verdade quanto à 
data do nascimento desta mulher, associando-a à primeira geração humana, momento em que Prometeu 
moldou o barro humano. 
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quare, si pudor est, Ligeia, noli 

barbam vellere mortuo leoni. (10.90.9-10) 

 

O visualismo da metáfora impresso no remate do epigrama e a advertência do poeta 

para a necessidade de pudor acentua o ridículo a que se presta a mulher e a certeza de que 

será impossível conseguir rejuvenecer o que está morto, pelo menos para a mentula, 

conforme sugeriram os versos imediatamente anteriores:  

erras si tibi cunnus hic videtur,  

ad quem mentula pertinere desit. (10.90.7-8) 

 

Há ainda outras mulheres que pensam que a simples dissimulação da velhice e 

fealdade do rosto é suficiente para enganar o homem. Assim é por exemplo Gélia que, 

confiante na sua capacidade de mascarar a fealdade e a velhice, e sem se importar com a 

idade que as cãs do seu cunnus já denunciam, promete muito a Marcial. Contudo, para 

além de os disfarces que usa para esconder todos os seus defeitos físicos não serem 

suficientemente capazes de enganar  o poeta, impossível será o seu cunnus - o ‘rosto’ que 

efectivamente dá a cara, na hora da satisfação do prazer - enganar a mentula do poeta, que, 

embora surda e lusca, bem reconhece a velhice do que lhe é oferecido:  

…promittis sescenta tamen; sed mentula surda est, 

et sit lusca licet, te tamen illa videt. (9.37.9-10) 1572 

 

Se em Juvenal era a face da mulher que denunciava o seu número de anos, em 

Marcial é pelo cunnus que se faz o reconhecimento da idade feminina:…et te nulla movet 

cani reverentia cunni / quem potes inter avos iam numerare tuos1573. E a prova disso 

mesmo é que é a mentula que efectivamente vê, no sentido de reconhecer e certificar, a 

velhice da mulher.  

Desta forma, Marcial transfere o poder denunciador do rosto feminino para o 

cunnus, conferindo-lhe, igualmente, a capacidade de evidenciar a velhice feminina, mas 

também a conduta imoral e a insaciável depravação a que esta se entrega. Assim será, por 

                                                        
1572 Os exemplos de Marcial a propósito das mulheres velhas que tentam passar por puellae não se esgotam 
nos apresentados neste trabalho, já que outros poderiam também ser referidos (cf. 4.20, 8.79 ou 10.39). 
Contudo, cingimo-nos apenas àqueles que melhor nos permitiram fazer um confronto entre os poetas, no 
sentido de evidenciar o papel que cada um atribui ao rosto feminino.   
1573 cf. 9.37.7-8. 
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exemplo, o cunnus laxus de Lídia, revelador da idade, mas também da grande actividade 

sexual a que aquela sempre se entregou1574: 

Lydia tam laxa est equitis culus aeni 

    quam celer arguto qui sonat aere trochus, 

quam rota transmisso totiens intacta petauro, 

    quam vetus crassa calceus udus aqua,  (11.21.1-4) 

 

Construído o epigrama em torno da cumulatio, na qual se sucedem as comparações 

que, por desagradáveis associações, tendem a sugerir a repelente, velha e relaxada vagina 

de Lídia, a mulher é reduzida à única coisa que tem para oferecer, mas que já não está em 

bom estado: o cunnus, que, embora nunca seja referido directamente no epigrama, está 

implícito na interpretação dos versos finais: 

hanc in piscina dicor futuisse marina. 

    nescio; piscinam me futuisse puto. (11.21.11-12) 

 

Diante do boato de o poeta ter praticado o acto de futuere esta mulher na piscina, 

Marcial confessa não saber (nescio) se, efectivamente, será verdade aquilo que se diz. 

Porém, segundo julga, a ter acontecido, o objecto directo da sua acção não terá sido Lídia, 

ou melhor, o seu cunnus, mas antes a piscina, ou seja, o lugar onde supostamente se terá 

praticado a acção. Desta forma, depois de Marcial ter passado dez versos a descrever o 

relaxamento de Lídia, facilmente se deduz que a piscina onde o poeta pratica a acção é o 

próprio cunnus feminino, cujos limites estarão tão distendidos quanto as paredes de uma 

grande piscina.  

Efectivamente, os exemplos apresentados levam-nos a concluir que a mulher, 

apesar de ser capaz de pôr em prática as mais hábeis artimanhas na dissimulação da sua 

fealdade e velhice física, não consegue, na verdade, contrariar o seu decrescente valor 

sexual. E de tal forma assim é que, quando Gala, há tempos atrás, exigia vinte mil 

sestércios pelos seus serviços, o poeta não considerava caro o valor exigido. Mas depois, 

com a passagem dos anos, não só se tornara caro o preço exigido, como, nem mesmo 

                                                        
1574 Ainda que tenhamos associado o termo cunnus a laxus, a verdade é que Marcial omite o termo cunnus, 
associando o adjectivo laxa à própria mulher (Lydia tam laxa), no sentido de estender a frouxidão de Lídia a 
toda a sua figura, mas também de incutir maior surpresa ao remate do epigrama. 
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dados de graça, os deseja o poeta: dat gratis, ultro dat mihi Galla: nego1575. É que se a sua 

juventude lhe conferia o direito de ser paga pelos favores prestados, agora, que é velha e 

feia, é a ela que compete pagar tais serviços, conforme se sugere noutra passagem1576. Pois 

afinal, será a mulher que tirará maiores proveitos, já que a satisfação masculina 

dificilmente conseguirá ficar indiferente à decrepitude feminina.  

Poder-se-á então entender que não conceder prazer sexual de graça é assim 

entendido como sinal de juventude e atracção feminina e, por isso mesmo, é que se 

compreende a jura de Lésbia:  

Lesbia se iurat gratis numquam esse fututam  

    verum est, cum futui vult, numerare solet. (11.62) 

 

A ser verdade aquilo que Lésbia jura (verum est), não o é, todavia, no sentido de ser 

ela a receber, mas antes a pagar. O que confirma, de facto, a ausência de atributos, 

suficientemente merecedores de uma recompensa, por parte do homem. 

Efectivamente, a sujeição a uma relação desagradável para o homem exige uma 

recompensa, ou pelo menos algum proveito, já que aquele está privado da beleza feminina 

e, por conseguinte, do prazer sexual. Assim acontece, por exemplo, com o próprio poeta, 

cuja mentula, apesar de levar cerca de dez horas a recuperar das apalpadelas e das palavras 

lascivas e amorosas de Fílis, não se importaria de ser friccionada com alguns presentes, 

como: ‘…milia centum / …Setini iugera certa soli: / …vina, domum, pueros, crysendeta, 

mensas.’1577. 

Outros porém, menos astutos e exigentes, contentam-se com a simples satisfação da 

sua fome. Assim é Gélio que casou com uma velha rica, porque era pobre e morria de 

fome. O que significa que passara a “alimentar” os desejos sexuais da sua esposa em troca 

do simples alimento para o seu estômago1578. E se assim for, poder-se-á dizer que tão 

criticável é o comportamento do homem quanto o da mulher, com a diferença de que o 

desta consegue ser mais ridículo. Pois se o homem apenas tira proveito de uma situação 
                                                        
1575 Cf. 10.75.14. 
1576 cf. 7.75.   
1577 cf. 11.29.5-7. E ainda que haja alguém que pareça preferir a velha moribunda à jovem, aparentemente 
sem nenhum proveito material, isso será apenas por causa do provável estado demente da sua mentula (cf. 
3.76). 
1578 cf. 9.80. A interpretação do segundo verso deste dístico - uxorem pascit Gellius et futuit - levanta 
algumas dúvidas, no sentido em que pascit pode combinar-se com futuit e traduzir o alimento sexual que 
Gélio proporciona à mulher. No entanto, também pode sugerir que Gélio é tratado pela mulher como um 
animal a quem se alimenta em troca de trabalho. 



Capítulo 5 | A Condição Feminina e o seu lugar em Roma 

 510 

que lhe é favorável, ainda que pouco honrosa1579, a mulher deseja alcançar e/ou conceder 

um prazer que não se coaduna com a falta de atributos que a passagem do tempo lhe 

impõe, mas apenas com as posses materiais que lhe possibilitam pagar tal prazer. 

Contudo, este desajuste entre os desejos e os atributos físicos da mulher podem 

ainda tornar-se mais ridículos e bastante repugnantes se se tratar de uma velha quase 

defunta, como é Vetustila, cujo nome já denuncia em si o seu estado de velhice avançado.. 

Num longo epigrama de vinte e sete versos, esta mulher é apresentada como o quadro mais 

completo, mas também o mais degradantemente grotesco da velhice e do apetite sexual 

feminino.  

Hiperbolicamente referida a sua idade avançada pelo número de trezentos cônsules 

já vistos, Vetustila tem apenas três cabelos e quatro dentes e um corpo cuja cor, frouxidão 

e decrepitude são comparados aos mais horripilantes animais1580. Porém, apesar do seu 

estado de quase decomposição, arde de desejos sexuais e anseia casar, mesmo depois de já 

ter enviuvado centenas de vezes: ducentas nuptuire post mortes / virumque1581. Diante 

deste desejo, Marcial joga com a alusão aos archotes que se usavam durante os cortejos 

nupciais - quando a noiva ia para casa do marido -, insinuando a necessidade de uma tocha 

diferente para acender a pira fúnebre deste corpo quase cadavérico: 

ustorque taedas praeferat novae nuptae: 

intrare in istum sola fax potest cunnum (3.93.26-27).  

 

Pois para de uma só tocha (fax) conseguir entrar no seu cunnus - aquela com que se 

acendiam as piras fúnebres -, certamente também só assim se poderia dar sossego ao 

desejo insaciável daquele.  

Este quadro grotescamente desfigurado de Vetustila transcende todos os limites 

aceitáveis do que poderá ser considerado minimamente humano, ainda que, dado o seu 

carácter hiperbolicamente exagerado, não provoque o repúdio, no leitor, ou a dor e a ruína 

na própria figura retratada, mas tão-só a desbragada gargalhada. Vetustila reúne os limites 

do que noutros epigramas, igualmente dedicados às mulheres, foi surgindo de uma forma 

                                                        
1579 Tomando como referência o facto de Marcial dizer a Fabiano que este não se conseguirá adaptar à vida 
na Urbe porque, entre outras razões, não é capaz de entesar com frígidas velhas (cf. 5.4), poder-se-á concluir 
que o homem honesto e pobre não se sujeita às recompensas das mulheres velhas.  
1580 Sobre os animais que Marcial habitualmente usa para ridicularizar a velhice feminina, no sentido mais 
pejorativo e sórdido, consulte-se o artigo de ESTELLÉS GONZÁLEZ (2001) 91-99.  
1581 cf. 3.93.18-19.  
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mais ou menos intensa e (in)directa. E, por isso, este quadro, como tudo o que constitui um 

exagero, produz um efeito mais caricato da mulher e dos seus desejos, do que propriamente 

crítico e cáustico.  

E este mesmo efeito risível e burlesco é também alcançado num epitáfio que, 

embora seja dedicado particularmente a Plúcia, bem poderia servir de inscrição no túmulo 

de qualquer uma das mulheres referidas anteriormente. E isto porque esta defunta 

pertencente a uma geração tão antiga, quanto a que representam as figuras de Pirra, Nestor, 

Níobe, Laertes ou Príamo, continua a manifestar desejos próprios de uma jovem bem viva:  

hoc tandem sita prurit in sepulchro 

calvo Plutia cum Melanthione. (10.67.6-7)  

 

Se a incongruência e o desfasamento entre a idade, parodicamente representada 

pela alusão a figuras míticas e paradigmáticas da vetusta idade, e o apetite sexual constitui 

por si só causa de comicidade, o facto de se tratar de uma defunta já enterrada - 

hoc...sita...in sepulchro -, torna ainda mais absurda e risível a imagem representada.  

Tão irónico e sarcástico quanto o epitáfio dedicado a esta Plúcia é também aquele 

que Marcial oferece a Filene, que se distinguiu em vida pela sua verborreia, superior a tudo 

o que efectivamente faz imenso barulho, e pela perícia nas artes mágicas.. Verdadeira 

paródia aos epigramas fúnebres, onde nem mesmo faltam as fórmulas próprias - sit tibi 

terra levis mollique tegaris harena1582-, esta inscrição dedicada a Filene também poderia 

ser atribuída a todas as mulheres doctae, cuja literacia é dispensada por Marcial1583 e 

acerrimamente criticada por Juvenal1584. A estas poder-se-iam ainda acrescentar todas as 

outras que souberam usar os seus conhecimentos em astrologia, as suas artes encantatórias 

e o seu grande poder das mãos e dos medicamentos abortivos na satisfação das suas 

necessidades sexuais1585. 

Em suma, ainda que a mulher tente prolongar a sua juventude o mais possível, até 

porque os seus desejos e a sua hábil capacidade de sedução não se esfriam facilmente, a 

verdade é que os seus dotes físicos e sexuais não são capazes de corresponder aos seus 

anseios. É a força da velhice que se impõe à mulher, que insiste em não aceitar a idade, 

                                                        
1582 cf. 9.29.11.  
1583 cf. 2.90.9 e 11.19. 
1584 cf. S. 6.434-456. 
1585 Sobre as mulheres apresentadas por Juvenal a quem poderia ser associada esta inscrição estarão todas as 
que são apresentadas entre os versos 560 e 609 da sátira 6.  
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nem, por conseguinte, a diminuição dos seus atributos. E desta forma, não obtante toda a 

desarmonia, muitas vezes exagerada, que Marcial cria em torno da imagem física da velha, 

e que alcança um efeito de comicidade, a crítica emerge, sobretudo, do facto de esta não 

aceitar as evidências, ou seja, a velhice, por força dos seus desejos insaciáveis. 

 

 

4.3. Inconciliável beleza 

A fealdade e a recusa das mulheres em aceitarem a condição humana tal como a 

natureza a concebeu, é, sem dúvida, um tema interessante para satíricos e epigramistas, 

sobretudo, porque permite criticar os costumes e os vícios femininos, como sejam a sua 

capacidade de ludibriar e de seduzir, mas também os seus anseios sexuais.  

Além disso, mesmo quando a mullher é bela, igualmente censurável se torna: para 

Juvenal, porque o espírito soberbo que aquela possui faz com que tenha mais de amargura 

do que de mel1586 ou que descure as suas obrigações de mãe e esposa; para Marcial, porque 

a beleza própria das imagines e das pinturas não é compatível com a tagarelice de algumas 

mulheres como Lídia1587. Assim se compreende aquilo que alguém terá dito ao poeta 

precisamente a propósito desta mulher: 

Non mentibus qui te mihi dixit habere 

    formosam carnem, Lydia, non faciem. (11.102.1-2) 

 

Para que o seu rosto fosse considerado belo teria ela de ficar tão quieta e silenciosa quanto 

as imagines. Caso contrário, não só as suas carnes deixariam de ser formosas, como seria 

mesmo um portentum ‘prodígio’, digno de registo e de interpretação, ver uma estátua a 

falar: 

 audiat aedilis ne te videatque caveto: 

     portentum est, quotiens coepit imago loqui. (11.102.7-8) 

 

Embora a crítica formulada neste epigrama pretenda incidir particularmente sobre a 

verbosidade feminina, a verdade é que a similitude com a estátua de cera, e, por 

                                                        
1586 cf. S. 6.179-181: … huius enim rari summique voluptas / nulla boni, quotiens animo corrupta superbo / 
plus aloes quam mellius habet. Esta sententia surge como resposta à pergunta lançada por Juvenal nos versos 
imediatamente anteriores (cf. S. 6.178-179: quae tanti gravitas, quae forma, ut se tibi semper / imputet? 
1587 cf. 7.18 e 11.102.  
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conseguinte, com a mudez e quietude que lhe está destinada acabam por reduzir a mulher 

formosa a um mero objecto inanimado, o que, de facto, não lhe é nada favorável1588.  

Além disso, se é difícil conciliar a beleza com a verborreia, também o será com a 

capacidade de despertar o desejo sexual. Pois, embora os poetas tenham considerado que a 

fealdade e a velhice são desfavoráveis ao entusiasmo sexual do homem, a verdade é que 

nem sempre a beleza por si só é suficiente. E assim se compreende  o paralelo estabelecido 

por Marcial entre Quíone e Flógis. 

    pulchrior est Chione; sed Phlogis ulcus habet. (11.60.2).  

 

Enquanto a segunda, Flógis, é capaz de excitar o próprio Príamo ou o velho Pélias, 

a primeira, Quíone, embora mais bela, é tão fria no acto sexual que o seu parceiro 

facilmente a julgaria ausente ou de mármore. E isto porque esta non sentit opus nec 

vocibus ullis / adiuvat1589. Assim sendo, diante desta ausência de sensibilidade e 

entusiasmo, Marcial pede aos deuses para que lhe concedida a grande dádiva de combinar 

os atributos destas duas mulheres numa só:  

hoc quod habet Chione corpus faceretis haberet 

ut Phlogis, et Chione quod Phlogis ulcus habet (11.60.11-12) 

 

Ainda que o termo ulcus ‘comichão’, para designar a excitação sexual, tenha sido 

usado por Juvenal num sentido pejorativo1590, Marcial parece dar-lhe um sentido positivo, 

na medida em que a junção das qualidades das duas mulheres, a beleza de uma e a 

excitação amorosa da outra, resultaria na perfeição feminina. No entanto, a avaliar pelo 

tom irónico que Marcial incute sempre aos desejos que faz para as mulheres e tendo em 

conta a possibilidade de o termo ulcus estar a ser usado como metáfora médica, dada a 

dificuldade que Flógis teria em excitar a aluta de Príamo, fica a sugestão de uma crítica à 

impossibilidade de se conciliar numa só mulher tais atributos1591.  

                                                        
1588 Além disso, se tivermos em conta a possibilidade de um edil a poder ouvir, sendo ela uma figura morta, 
esta mulher ainda poderia estar sujeita a males piores, dadas as diversas interpretações que a descoberta deste 
prodígio desencadearia.   
1589 cf. 11.60.7-8. 
1590 Recorde-se que Juvenal terá usado o termo ulcus com o sentido de ‘chaga’, ‘ferida’, precisamente, para 
sugerir o aspecto repelente da mulher, quando tenta ocultar as imperfeições do rosto (cf. S. 6.473: facies 
dicetur an ulcus?).  
1591 Sobre o uso do vocábulo aluta como metáfora de mentula, e a possibilidade de o termo ulcus poder estar 
a ser usado como metáfora médica neste epigrama veja-se ADAMS, J. (1982) 40-41 e 220.  
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Efectivamente, se a fealdade e a velhice se tornam motivo de riso e crítica dos 

poetas, dada a dificuldade que a mulher tem em aceitar a sua ausência de atributos e a 

insaciável chama sexual que a continua a dominar, a verdade é que a beleza dissociada de 

outros atributos mais nobres, como seja a humildade, a honradez, os conhecimentos 

linguísticos ou a simples capacidade de despertar o desejo sexual masculino acabam por 

ser igualmente criticáveis.  

Assim sendo, quando a mulher não é denunciada pela velhice do rosto, ou pela 

indecência do seu cunnus, é-o pela falta de outros atributos ou pela presença de 

características que não favorecem a sua condição de mulher, e muito menos a de esposa.  

 

 

5. Considerações finais: No meio da depravação, há sempre uma luz que teima em 

brilhar…  

Sendo certo que o quadro traçado pelos poetas acaba por conferir uma imagem 

bastante negativa das mulheres - o que terá levado alguns autores a entenderem as atitudes 

dos poetas como misóginas, ou antifeministas -, aquilo que efectivamente consideramos 

que sobressai nas suas passagens são as mudanças mais significativas da condição 

feminina na época imperial1592. E será precisamente porque Juvenal está preocupado em 

garantir a autoridade moral das suas palavras, no sentido de desencadear efeitos 

persuasivos no leitor, que, quase no final, da sátira 6, antecipa as possíveis dúvidas e 

desconfianças do leitor, formulando a questão:  

    Fingimus haec altum satura sumente cothurnum  

scilicet, et finem egressi legemque priorum 

grande Sophocleo carmen bacchamur hiatu, 

montibus ignotum Rutulis caeloque latino? 

nos utinam vani.                           (S. 6.634-638) 

 

Oxalá o leitor pudesse considerar Juvenal um mentiroso, pois tal significaria que 

tudo o que dissera até ao momento sobre as mulheres tinha sido inventado, e que os actos 

destas não teriam ultrapassado os das infames heroínas da poesia trágica e mítica. Contudo, 

o satírico não pode ter inventado o que a própria Pôncia confirma na primeira pessoa:  
                                                        
1592 Obviamente, não obstante todo o exagero e indignação que a masculinidade dos poetas e a tradição 
satírica possam implicar.  
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                         …set clamat Pontia “ feci, 

confiteor puerisque meis aconita paravi, 

quae deprensa patent, facinus tamen ipsa peregi.”  (S. 6.638-640)  

 

Desta forma, é a própria voz feminina que certifica todo o quadro esboçado até 

então na sátira 6  e que prepara o leitor para aceitar as considerações finais desta sátira, de 

forma a não restarem dúvidas sobre a autenticidade das palavras do poeta.  

Juvenal conclui que, embora a mulher da época imperial se possa comparar às 

heróinas trágicas, estas são superadas pela principal razão que as motiva, o dinheiro: 

 

… et illae  

grandia monstra suis audebant temporibus, sed 

non propter nummos;                  (S. 6.644-646)  

 

Assim como pela consciência com que esta pratica os seus actos: … quae conputat et 

scelus ingens / sana facit1593.  

Além disso, se mulheres como Clitemenestra assassinavam com ferro, estas fazem-

no com veneno: 

hoc tantum refert, quod Tyndaris illa bipennem 

insulsam et fatuam dextra laevaque tenebat, 

at nunc res agitur tenui pulmone rubetae,  

sed tamen et ferro,…               (S. 6.657-660) 

 

O que, podendo parecer um acto menos violento e cruel, na verdade, denota uma maior 

astúcia e manha por parte da mulher que obriga o homem a estar sempre em estado de 

alerta1594. A completar este cenário degradante está ainda o desejo de prazer que sempre a 

domina e que a leva mesmo a abandonar a família, a sujeitar-se à imundície de um 

qualquer bordel ou a cometer crimes nefastos1595.  

                                                        
1593 cf. S. 6.651-652. 
1594 cf. S. 6.659-661.  
1595 Recorde-se a figura de Épia que abandonara a família para ir atrás de um gladiador, a imperatriz 
Messalina que se sujeitara ao prazer alcançado num bordel e muitas outras mulheres que não recearam matar 
os seus enteados, para ficarem com todo o dinheiro deles, ou abortar sem pudor as vezes necessárias para 
esconder a sua condição adúltera.  
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Também Marcial, reiteradamente justificando as suas palavras com os rumores das 

pessoas ou com os boatos que todos conhecem, faz da mulher sua cúmplice, ainda que a 

sua confissão seja apenas sugerida e não tão vigorosamente declarada na primeira pessoa, 

como fizera Pôncia1596.  

Diante daquilo que a scelerata ‘celerada’ Cloe escrevera no túmulo dos sete 

maridos, Marcial limita-se a atestar a confissão feita e a autoria dos feitos:  

Inscripsit tumulis septem scelerata virorum 

    ‘se fecisse’ Chloe, quid pote simplicius.  (9.15) 

 

Ainda que fosse vulgar o registo de quem mandava erguer o monumento nos 

túmulos, a verdade é que o adjectivo atribuído a Cloe, scelerata, insinuando a sua manha e 

astúcia, a indeterminação daquilo que foi feito - se o túmulo, se as sete mortes -, assim 

como a questão lançada por Marcial a sugerir a evidência da autoria de uma obra, cuja 

interpretação é dúbia, lançam a suspeita sobre a responsabilidade de Cloe nas mortes dos 

maridos. Além disso, se atendermos a que a forma verbal feci no texto juvenalino, e 

particularmente na afirmação de Pôncia, traduz a confissão e o assumir de um acto 

criminoso, então também em Marcial a gravação ‘se fecisse’, feita por quem mandou 

erguer o túmulo, Cloe, se poderá converter numa confissão criminosa.  

Desta forma, aproximam-se as mulheres pela confirmação do seu acto, mas 

afastam-se pelo facto de Marcial não atribuir directamente a responsabilidade à mulher, 

como faz Juvenal, mas apenas a sugerir. Todavia, é a utilização de uma expressão que faz 

parte do domínio legal que produz no leitor uma interpretação clara da confissão1597.  

Importa, no entanto, não perder de vista que se a Juvenal interessa, enquanto 

censurador e moralista, atribuir responsabilidades ao autor dos impudicos crimes para que 

as suas palavras tenham maior credibilidade, Marcial está mais empenhado em apontar e 

indiciar pela via do humor, preferindo sugerir e trazer à luz do dia o ridículo a que as 

próprias pessoas se expõem pelos actos que cometem ou pelas palavras que proferem. O 

que significará uma crítica menos frontal, mas não menos censurável. Assim se verifica, 

por exemplo, em algumas passagens, onde a suposta decência e beleza femininas se 

                                                        
1596 Reveja-se por exemplo o epigrama 11.102 que começa precisamente com a confirmação daquilo que foi 
dito a Marcial a respeito de Lídia: Non est mentitus qui tibi dixit habere / formosam carnem, Lydia, non 
faciem (vv. 1-2). O que significa que a crítica que o poeta faz a esta mulher, não parte de uma invenção sua, 
mas antes se fundamenta naquilo que constitui a opinião de um certo sujeito indeterminado - qui - . 
1597 cf. MESSER (1941) 228. 
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convertem numa subtil insinuação sobre o despudor ou fealdade da mullher. Afinal se 

Célia consegue ser uma mulher recatada, como tanto anuncia, é-o apenas porque toma 

banho com um escravo que não tira a fíbula, e que, por conseguinte, não lhe dá hipótese de 

se tornar impudica1598. E se Bassa tem necessidade de se auto-elogiar, considerando-se 

formosa e jovem, é apenas para encobrir aquilo que efectivamente não é: nem formosa, 

nem jovem. E isto porque, como Marcial esclarece à própria ‘isso é o que costuma dizer 

quem o não é’: istud quae non est dicere, Bassa, solet1599. E assim, tomando-se como 

referência aquilo que são as práticas habituais de algumas mulheres na arte de 

proclamarem o que não são, mas desejam ser, o auto-elogio de Bassa converte-se na auto-

denúncia da sua fealdade e velhice. Ainda que o assumir de tal realidade seja apenas 

sugerido pela interpretação da sententia final proferida por Marcial.   

 

Efectivamente, maiores razões tem Juvenal para atribuir às mulheres a 

responsabilidade dos seus próprios actos, pois não percamos de vista que estas, para além 

de serem comparadas às figuras da tragédia pela grandeza horripilante das acções, foram 

dignas de uma crítica bastante mais acérrima do que a que fizera Marcial. E, por isso, 

torna-se conveniente que as palavras do satírico sejam validadas pelas próprias vítimas, de 

forma a alcançarem a autoridade necessária junto do leitor. No entanto, importa realçar que 

o propósito de Juvenal, no nosso entender, não visa causar no leitor a total repugnância por 

este tipo de mulher, mas antes a percepção de uma realidade da qual ela não é apenas 

agente, mas também o resultado do cosmopolitismo, da degradada vida de ociosidade e de 

luxúria que se apoderou de Roma na época imperial.  

Pois vejamos: se a Pudicitia reinava e a mulher era uma recatada cumpridora dos 

afazeres domésticos, no reino de Saturno, era também porque a civilização e a corrupção se 

mantinham afastadas e os maridos vigilantes1600; se é certo que as superstições e crenças na 

astrologia se tornaram favoráveis à condição adúltera da mulher, não há dúvida de que esta 

também acaba por ser uma vítima do grande número de charlatões existentes em Roma que 

se aproveitam da sua ignorância1601; se os eunucos permitem à mulher usufruir da sua 

condição de adúltera, sem receio de levantar desconfianças ou necessidade de recorrer ao 

                                                        
1598 cf. 11.75. 
1599 cf. 5.45.2.  
1600 cf. S. 6.1-18. 
1601 cf. S. 6.546-552. Juvenal aproveita para criticar os judeus e, particularmente, a venda que fazem das suas 
visões oníricas ou das promessas que a mulher deseja ouvir.  
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aborto1602, também é certo que a magna concordia que existe entre os efeminados (que se 

escondem atrás dos escudos bélicos1603) cria desigualdades em termos de censura1604; se as 

mulheres usufruem do prazer que a força viril, a agilidade ou voz dos homens do 

espectáculo, gladiadores, actores, citaristas ou cantores lhes proporcionam, também estes 

tiram grandes benefícios de tais relações por causa dos presentes recebidos. E a estes 

homens acrescentam-se os próprios maridos ou amantes que não se importam de se 

subjugar à insubordinação das mulheres, em proveito próprio, pelo que se tornam 

cúmplices da depravação feminina. 

É evidente que os exemplos apresentados não retiram responsabilidade à mulher, 

nem são suficientes para criar uma visão global positiva sobre a condição feminina. 

Todavia, contribuem para uma crítica mais abrangente, onde o comportamento libertino da 

mulher se integra numa sociedade que se apresenta também ela, sem excepção, degradada.  

E esta consciência de que os comportamentos femininos se compreendem à luz de 

um ambiente corrompido pelo prazer, ambição e avareza também se evidencia em Marcial, 

embora de uma forma mais irónica e jocosa, onde todos são apontados, mesmo quando 

parece que a aguilhoada tem apenas um alvo: a mulher. Assim se observa, por exemplo, 

num epigrama que atesta simultaneamente o carácter adúltero da mulher e a ambição do 

homem que coloca guardas de confiança à porta de casa, com o intuito de receber o 

suborno daqueles que, com certeza, procurarão a sua esposa1605. Homem e mulher tornam-

se cúmplices um do outro pela hipocrisia manifestada. Ela conseguiu satisfazer o seu 

desejo de prazer, já que, se anteriormente ninguém lhe queria sequer tocar (tangere), nem 

mesmo de graça, agora a turba de fututorum é imensa. E assim, a mulher terá mais razões 

para apregoar a sua pudicícia,   uma vez que até está guardada por escravos da confiança  

 

                                                        
1602 cf. S. 6.365.O20-O25 e 366-368.  
1603 cf. S. 2.45-47. 
1604 cf. S. 2.63: dat veniam corvis, vexat censura columbas. Embora esta acusação seja proferida como 
argumento de defesa de uma mulher adúltera, Larónia, e que algumas das suas afirmações revelem bastante 
hipocrisia, o ataque que Juvenal faz à falta de masculinidade daqueles que se escondem atrás da moralidade, 
da lei, da árvore genealógica ou dos escudos bélicos acaba por conferir alguma autoridade às palavras desta 
mulher. E assim sendo, consegue estimular no leitor a consciência de que o rebaixamento dos valores se 
estende a toda a sociedade romana, e não só à mulher, como algumas vezes o discurso demasiadamente irado 
de Juvenal poderá deixar transparecer.  

Além disso, segundo Marcial, a avaliar pelo número de efeminados que existe na turba de supostos 
moralistas, a mulher poderá mesmo ter dificuldades em casar com um homem verdadeiramente viril (cf. 
7.58) 
1605 cf. 1.73. É a frase que remata o dístico – … ingeniosus homo es – que sugere a esperteza do marido em 
tirar proveito da natureza adúltera da mulher. 
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do marido. Quanto a este, fazendo-se passar por um esposo zeloso, conseguiu tirar proveito 

da natureza adúltera da sua esposa, satisfazendo assim a sua ambição.  

De facto, numa sociedade onde todos tentam tirar o máximo proveito das situações, 

a atitude da mulher não será mais do que um reflexo e/ou um resultado das evidentes 

transformações sentidas na sociedade da época imperial. E assim se compreende também a 

atitude de Caridemo, um homem cuja pobreza o obrigara a perseguir velhas ricas e a 

sujeitar-se ao prazer sexual feminino, renunciando assim, segundo Marcial, à sua anterior 

condição de efeminado. No entanto, com este acto todos ficaram a ganhar: as velhas, que 

conseguiram satisfazer os seus desejos insaciáveis de prazer, e Caridemo, que não se 

importou de mudar de costumes, por força da sua ambição1606.  

Nesta  análise do papel que a mulher viciosa ocupa na obra de Marcial e de Juvenal, 

consideramos que o epigramista, embora trace um quadro mais grotesco e patético dos 

traços físicos e dos desejos sexuais da mulher, cria uma imagem mais equilibrada do sexo 

feminino. É que, se em Juvenal os verdadeiros modelos de pudor e castidade pertencem 

apenas ao passado, Marcial consegue reconhecer, no presente, alguns exemplos que, de 

alguma forma, atenuam a imagem denegrida da mulher romana depravada. Até porque, 

além de o poeta reconhecer a necessidade de possuir uma musa inspiradora, que lhe dê 

ânimo e torne os seus poemas imortais, tal como tiveram os grandes poetas1607, é a 

Marcela, uma mulher, que deve agradecer a possibilidade de habitar com dignidade em 

Hispânia e de ter uma domus1608. E, por isso, não se inibe de a elogiar, considerando-a 

portadora de uma sapiência rara e dulcis1609. É certo que esta mulher é de origem hispânica 

e que o elogio que Marcial lhe tece terá, provavelmente, um carácter adulatório, já que se 

trata de uma benfeitora. Todavia, é inegável a presença de exemplos femininos positivos 

na sua obra, capazes de conferirem à imagem da mulher um lado mais humano e mais 

próximo do modelo da matrona romana, fecunda, fiel e recatada dos tempos idos.  

Também Cláudia Rufina, ainda que tenha nascido na Britânia, tem o carácter 

próprio da gente do Lácio e uma beleza moral que levariam as mães itálicas e áticas a 

considerá-la uma romana. E isto porque fora cumpridora da sua condição maternal e 

exemplo de fidelidade, já que teve três filhos de um só marido virtuoso1610; Igualmente 

                                                        
1606 cf. 11.87. 
1607 cf. 8.73. 
1608 cf. 12.31. 
1609 cf. 12.21.   
1610 cf. 11.53. 
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Nigrina, esta nascida no Lácio, se destaca pela sua lealdade, mas em termos de partilha 

material. Pois, embora disponha dos seus bens como era habitual nesta época, não se 

mostra soberba, mas antes confia no seu esposo, tendo-o como socius e particeps, ou seja, 

como ‘sócio’ e ‘herdeiro’. E, desta forma, não só dera provas da sua honestidade e 

lealdade, como fora mesmo capaz de superar as manifestações de amor de algumas 

heroínas mitológicas, como Evadne e Alceste, uma vez que não tivera de provar o seu 

amor com a própria morte1611.  

Note-se no entanto que esta comparação não significa que Marcial descure ou 

menospreze aquelas que se tornaram num protótipo do suicídio estóico, pois também estas 

são merecedoras de elogios. É o caso, por exemplo, de Pórcia, filha de Catão de Útica e 

casada em segundas núpcias com Bruto, que, tendo apenas ouvido falar da morte do esposo 

desejou de imediato pôr fim à sua vida, matando-se1612, ou de Árria Maior que, para dar o 

exemplo ao marido, Cecina Peto, obrigado ao suicídio por ter participado na conspiração 

contra Cláudio, em 42 d.C., cravou uma espada em si própria1613.  

E a estes exemplos femininos, poder-se-ão acrescentar outros, cujo comportamento, 

embora menos impetuoso, é igualmente louvável: Pola Argentaria, viúva de Lucano, que, 

em homenagem ao marido, mandava celebrar o seu dies natalis1614 ou Sulpícia, poetisa, 

que, com as suas palavras, ensina castos e puros amores e e brincadeiras divertidas1615, e 

que fora de tal forma um modelo de esposa, em quinze anos de casamento, que o seu 

esposo, Caleno, caso lhe fosse permitido, preferiria usufruir de mais um dia com a sua 

amada do que ver prolongada a sua velhice sem ela1616.  

Elogiadas pela fidelidade e honestidade conjugais, Marcial não quere, porém, 

deixar passar a imagem de que a matrona romana deverá ser inteiramente submissa ao seu 

esposo, mas apenas que lhe deve ser fiel, tal como o esposo também o deverá ser. E assim 

                                                        
1611 cf. 4.75. Evadne, mulher de Capaneu, um dos sete que marcharam contra Tebas, pôs fim à vida, 
lançando-se na pira fúnebre do marido que tinha sido fulminado por um raio de Zeus. A história de Evadne 
ficou conhecida como exemplo de um amor trágico na antiga Grécia. Quanto a Alceste, mulher de Admeto, 
ofereceu-se para morrer em vez do marido. No entanto, o seu gesto de verdadeiro amor e sacrifício fez com 
que Héracles a fosse buscar aos Infernos.  

No exemplo de Nigrina, a prova de amor é dada em vida, por meio da partilha. Além disso, quando 
o seu esposo morreu, lamentou bastante a sua morte, ao ponto de se sentir viúva duas vezes: uma quando 
carregara no regaço os restos mortais daquele, de Capadócia até Roma, e outro quando os depositara no 
túmulo (cf. 9.30). 
1612 cf. 1.42.  
1613 cf. 1.13. 
1614 cf. 7.21,22,23. 
1615 cf. 10.35.8-9: castos docet et pios amores, / lusus delicias facetiasque.  
1616 cf. 10.38. 
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se compreende o pormenor de se caracterizar o marido de Cláudia Rufina como sanctus 

maritus1617, como se se quisesse evidenciar o facto de este também ser merecedor da 

lealdade da esposa. Assim como também, a propósito da poesia de Sulpícia, se referir que 

os versos desta deverão ser lidos por todas as mulheres que queiram agradar a um só 

homem, tal como por todos os maridos que desejarem agradar a uma só esposa1618.  

Marcial acredita na partilha do amor e, por isso mesmo, profere o seguinte conselho 

aos noivos Pudente e Cláudia Peregrina:  

diligat illa senem quodam, sed et ipsa marito 

    tum quoque, cum fuerit, non videatur anus. (4.13.9-10)  

 

Contrariamente à ridicularização que fizera a propósito da fealdade que a idade traz 

a algumas mulheres, neste conselho o amor dos esposos deve ser capaz de ultrapassar a 

velhice.  

No entanto nesta comunhão de sentimentos, a mulher não deverá sujeitar-se a 

algumas as condições impostas pelo marido1619, ainda que não deva recusar satisfazer-lhe 

alguns desejos sexuais, já que até as mais pudicas figuras lendárias, históricas e míticas não 

se negaram a tais prazeres1620. O que obviamente não implica ultrapassar os limites que são 

impostos a uma matrona respeitável1621.  

Marcial propõe assim uma conciliação entre aquilo que deve permitir a preservação 

dos valores matrimoniais e as evidentes transformações sociais e culturais, nomeadamente 

o lugar que a condição feminina passou a ocupar na sociedade e no seio familiar. E é neste 

sentido que a mulher mais adequada, para si, deve ser portadora de uma virtude 

equilibrada1622, traduzida na harmonia física1623 e no rosto livre e delicado1624, e que seja 

capaz de se negar1625. Porém, em relação a esta última qualidade, ainda que o poeta procure 

uma mulher assim por toda a cidade, já há muito tempo não a consegue encontrar. Pois 

                                                        
1617 cf. 11.53.5.  
1618 cf. 10.35.1-4. 
1619 cf. 11.23. Marcial parodia o ideal romano da esposa submissa, através da enumeração de uma série de 
condições que a mulher que desejar encontrar pretendente deverá aguentar e suportar. 
1620 cf. 11.104. 
1621 cf. 11.43 e 12.96. 
1622 cf. 1.57.3: illud quod medium est atque inter utrumque probamus. 

O motivo é universal e fizera parte das discussões diatríbico-satíricas, ainda que Marcial o tivesse 
aplicado mais concretamente ao campo erótico. 
1623 cf. 11.100. 
1624 cf. 3.33: … facie ingenua… 
1625 cf. 4.71. 
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embora haja muitas mulheres castas, a verdade é que estas, ainda que não dêem, também 

não o negam: casta facit? non dat, non tamen illa negat1626. A conjugação das duas 

negações non dare e non negare acaba por insinuar a falsa castidade daquelas que 

proclamam nada dar, embora a nada se neguem.  

 E será, provavelmente, diante desta dificuldade em encontrar uma mulher que 

conjugue a beleza física com a moral, ou que pelo menos não se esconda por detrás de um 

falso pudor, que Marcial acaba por preferir uma mulher de vida fácil e costumes dissolutos 

que se faça pagar pelos seus serviços1627. Pois, além de uma galdéria assumida escandalizar 

menos o poeta do que qualquer matrona que comete legalmente adultério1628, a verdade é 

que aquela acaba por ser muito mais genuína e honesta, assim como também menos 

exigente.  

Também Juvenal prefere uma mulher desconhecida, de origem humilde, a uma 

matrona romana que reúna todos os atributos esperados de uma mulher, já que esta, 

embora virtuosa, se torna insuportável pelos títulos e triunfos exibidos com austeridade: 

    “Nullane de tantis gregibus tibi digna videtur?” 

sit formosa, decens, dives, fecunda, vetustos  

porticibus disponat avos, intactior omni 

crinibus effusis bellum dirimente Sabina, 

rara avis in terris nigroque simillima cycno: 

quis feret uxorem cui constant omnia? malo, 

malo Venusinam quam te, Cornelia, mater 

Gracchorum, si cum magnis virtutibus adfers 

grande supercilium et numeras in dote triumphos. (S. 6.161-169) 

 

Rebaixada a imagem da mulher à sua natureza mais bestial, pela alusão ao rebanho, 

a dificuldade não estará só em encontrar uma mulher virtuosa, como aliás também referira 

Marcial, mas antes em descobrir uma que não exiba austeramente a sua condição de 

mulher casta. Pois se assim for, tão falsa é a virtuosidade dessa mulher quanto a daquelas 

que, segundo Marcial, nada dão, mas também nada negam, já que ambas se tornam 

igualmente insuportáveis: a primeira pela soberba, a segunda pela falta de pudor.  

                                                        
1626 cf. 4.75.6.  
1627 cf. 9.32. 
1628 cf. 6.7.5. 
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É certo que o reconhecimento da dificuldade que existe em encontrar uma mulher 

virtuosa e honesta acaba por reduzir os exempla de fidelidade, anteriormente apresentados, 

a meros quadros pontuais, com pouca expressão na sociedade romana. E, além disso, tal 

declaração atesta as palavras indignadas de Juvenal que considerava serem poucas as 

mulheres dignas de transportarem as fitas  de Ceres, deusa do casamento e da castidade1629. 

Todavia, ainda que aquilo que mais sobressai nas palavras de Juvenal seja a imagem 

denegrida da mulher, cujos excessos e prazeres dominam a sua forma de se comportar, o 

que importa, na verdade, é suscitar no leitor a consciência de que os actos femininos não 

podem ser desenquadrados de uma sociedade que se pauta pelos valores da avareza, da 

ambição e do poder. E de tal forma assim é que, como evidencia Juvenal, do mesmo modo 

que uma mulher virtuosa é semelhante a uma ave rara e muito parecida com um cisne 

negro - rara avis in terris nigroque simillima cyno -, também um homem ditoso é mais 

raro do que um corvo branco: felix ille tamen corvo quoque rarior albo1630.  

A espécie de oximoro evidenciada na negrura do cisne e na brancura do corvo, 

acaba por, de alguma forma, atenuar a crítica que é feita à escassez de mulheres virtuosas e 

suscitar, no leitor, uma reflexão mais alargada sobre a imperfeição humana. Além disso, 

importa ter em conta que, se a emancipação feminina contribuira para o afrouxamento da 

instituição matrimonial e abalara as estruturas políticas ou sociais terá sido também porque 

o homem permitira que a orientação fundamentalmente patriarcal e hierárquica da 

sociedade romana se alterasse.  

 Em suma, num quadro marcadamente negativo sobre a condição feminina em 

Roma, onde se descortinam apenas escassos raios de luminosidade, o que, na verdade, fixa 

o olhar do leitor não é apenas a figura feminina, com toda a hipocrisia e descaramento que 

os seus actos evidenciam, mas também o cenário em que esta está inserida, onde não 

faltam maridos e amantes ambiciosos que não se importam de se subordinarem à tirania 

despótica dela, ou falsos moralistas que se fazem valer das leis punitivas e do suposto 

espírito bélico, para proteger a sua falsa masculinidade.  

Pintado com palavras lascivas, onde a obscena licenciosidade provoca mais o riso 

do que propriamente a ruína da vítima e o pudor do leitor, como fizera Marcial, ou com 

termos mais moralísticos, onde as descrições libidinosas são substituídas por imagens 

metafóricas ou por contínuas questões retóricas, como preferira Juvenal, ambos os quadros 
                                                        
1629 cf. S. 6.50: paucae adeo Cereris vittas contigere dignae 
1630 cf. S. 7.202.  
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retratados suscitam no leitor uma reflexão que se estende muito para além da simples 

crítica aos vícios femininos. Pois afinal, se a condição feminina em Roma sofrera 

modificações significativas que puseram em causa a antiga imagem da matrona romana, 

terá sido, com certeza, por força de uma mudança social, cultural e política, onde todos, 

sem excepção, tiveram a sua responsabilidade. E assim sendo, a mulher partilha a 

degradação da sociedade e tira dela todo o proveito que lhe é permitido. Além disso, se os 

actos e comportamentos femininos foram considerados demasiamente impudicos e 

descarados terá sido também porque a leitura que foi feita deles se deixou influenciar pela 

tradição literária satírica e retórica, mas sobretudo pelos receios de uma voz masculina, 

dominada por um pensamento quase exclusivamente falocêntrico e patriarcal. 
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CAPÍTULO SEXTO 

CLIENTELISMO E PATRONATO SOB O OLHAR DE MARCIAL E JUVENAL 

 

1. Patronato / clientelismo – Evolução do tema 

 O enquadramento da questão do patronato e do clientelismo, na realidade histórico-

literária que assiste à obra de Marcial e Juvenal, implica antes de mais a análise da 

estrutura e ideologia1631 inerente a esta relação de compromisso, que tomou contornos 

diferentes ao longo dos tempos. 

 Assente na primitiva divisão social feita por Rómulo, que estabelecera entre 

patrícios e plebeus vínculos de natureza religiosa e doméstica1632, ou descendente da 

deditio, que permitira aos antigos desalojados do Lácio, aquando das ocupações militares, 

conservar as suas propriedades, preservar a liberdade e usufruir dos direitos de 

hospitium1633, acresce à complexidade e divergências inerentes à génese da instituição da 

clientela o facto de uns autores atestarem a origem servil da organização1634, enquanto 

outros preferem falar de um “sagrado dever recíproco de absoluta solidariedade”, em que 

os laços entre clientes e patronos se assemelham àqueles que uniam os descendentes aos 

ascendentes1635. 

 Sem nos determos sobre as origens míticas ou históricas da instituição, tomemos 

como referência o período republicano em que a noção de clientela nos parece ter 

adquirido contornos mais definidos, ainda que não menos complexos e diversificados.  

 O que efectivamente parece melhor definir a relação entre patrono e cliente neste 

período histórico é a sua natureza primordialmente política: os clientes devem apoiar os 

seus patronos nas campanhas políticas, e a eles conceder o seu voto nos comícios 

eleitorais1636. Quanto à composição das classes de patronos e clientes, fruto de alguns 

                                                        
1631 WALLACE-HADRILL (1989b) 65, depois de ter levantado a pertinente questão: are we talking about a 
structure or a ideology?, a propósito do patronato e do clientelismo, cita Silverman (1977) com o intuito de 
mostrar que é da conjugação de ambas (estrutura e ideologia) que resulta a correcta análise desta relação 
humana.  
1632 A tradição atesta esta origem do clientelismo / patronato baseada nos textos de alguns autores antigos, 
nomeadamente, Dion. Hal., Ant. Rom. 2.9-10; Cic. Rep. 2.9 ou Liv. 1.6-8.  
1633 cf. AUGELLO (1968-9) 259-60) e GUILLÉN (2000) IV. 229-33. 
1634 cf. AUGELLO (1968-9) 259 nª156. 
1635 cf. SANTOS (2000) 41. 
 GUILLÉN (2000) IV. 229 recusa, porém, falar de reciprocidade na relação entre patrono e cliente, 
por considerar que a clientela é um protectorado unilateral em que uma das partes dá, enquanto a outra 
recebe, mas sem reciprocidade. E o autor acrescenta que o nome patrono, contrariamente ao que é dito, não 
indica qualquer espécie de protecção de amigo ou de pai.  
1636 cf. ROULAND (1979). 
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condicionalismos fundamentalmente económicos e sociais, esta tornou-se mais 

diversificada. Ao grupo dos patronos, composto essencialmente por patrícios, passaram a 

pertencer a partir deste período também algumas famílias plebeias, as mais poderosas. 

Quanto aos clientes, para além dos libertos (liberti), que figuravam em primeiro lugar nesta 

classe1637, também é agora possível encontrar um crescente número de homens de 

nascimento livre (ingenui) dispostos a respeitar as obrigações estabelecidas e tacitamente 

aceites1638.   

 Não podendo este pacto entre patrono-cliente ser simplesmente considerado como 

“une sorte d’organisation féodale”, como afirmou René Marache1639, sobretudo porque esta 

relação não toca na constituição política, parece-nos a afirmação de Fustel de Coulanges 

condensa, de uma forma elucidativa, o fundamental desta realidade no período 

republicano: “A clientela não estava nas leis... mas reinava na sociedade” 1640.  

 Sem prolongarmos mais a reflexão sobre o período republicano passemos de 

imediato para a época que directamente mais nos interessa: a imperial. Neste tempo, em 

queo patronato se estabelecia fundamentalmente entre cidadãos livres, tornou-se prática 

habitual a procura de um protector, mesmo por parte de artistas, nomeadamente dos que se 

                                                        
1637 No grupo de clientes incluíam-se os libertos que aceitavam permanecer vinculados aos seus antigos 
patronos pelo cumprimento de obrigações consignadas no acto de alforria e que respeitavam o designado 
obsequium, que preceituava o respeito, a assistência e a fidelidade ao patrono em troca do seu auxílio e 
protecção.   
1638 Nos finais do período republicano, inícios da época imperial, esboça-se uma certa mobilidade social para 
a qual contribui de alguma forma a disparidade entre a legislação e a realidade social. Apesar de legalmente 
os servi e os liberti serem inferiores aos homens de nascimento livre (plebs, equites, senator), a verdade é 
que do ponto de vista social muitos liberti tinham um estatuto alto, mais do que muitos homens da plebe. 
 Quanto às obrigações tacitamente aceites pelos clientes e particularmente pelos homens de 
nascimento livre, SALLER (1982) 1 considera que o patronato é uma relação assimétrica que assenta em três 
características: “First, it involves the reciprocal exchange of goods and services. Secondly, to distinguish it 
from a commercial transaction in the marketplace, the relationship must be a personal one of some duration. 
Thirdly, it must be asymmetrical, in the sense that two parties are of unequal status and offer different kinds 
of goods and services in the exchange – a quality which sets patronage off from friendship between equals”.  
1639 MARACHE (1961b) 39 caracteriza as relações entre patrono e cliente como “une sorte d’organisation 
féodale avant la lettre: le pauvre, le faible se trouve dans l’óbedience du riche, du puissant.”. 
1640 cf. COULANGES (1890) 205-47. 
 Apesar de antiga, parece-nos também pertinente sugerir a elucidativa discussão de BADIAN (1958) 
que considera que se deve evitar a legal aproximação para clientela. 
 Sobre a presença / ausência dos termos cliens e patronus na legislação romana, SALLER (1989) 50-
52 constata que “patronage in its general sense (as opposed to the patronus-libertus relationship) is 
conspicuous by its absence. The Word ‘cliens’ appears only five times in the whole of the Digest and never 
in a context to suggest a specific legal content comparable to that found in early law”. E depois de 
sucintamente abordar as cinco passagens em que aparece o termo cliens, conclui o estudioso que  “ Cliens 
certainly carried connotations of social inferiority, and, as a result, aristocratic authors most often used with 
reference to humbre men.”. 
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votavam às artes da escrita e que procuravam um Mecenas que os financiasse1641. Quanto 

ao termo cliens, a avaliar, sobretudo, pelo facto de os autores o usarem frequentemente 

para se referirem ao homem pobre e humilde, tudo indica que o vocábulo carrega uma 

conotação de inferioridade social1642. Contudo, a classificação dos clientes não pode cingir-

se tão simplistamente à totalidade dos Romanos pobres e humildes. A realidade destes 

homens é, de facto, complexa, na medida em que, considerando-se os clientes 

demasiadamente nobres para trabalhar, eram, na verdade, suficientemente pobres para não 

poderem viver sem a ajuda dos ricos1643.  

 Entendido como um sistema social ou como uma relação pessoal entre 

desiguais1644, à qual assiste um processo de trocas de deveres e direitos e se associa o 

princípio do voluntarismo1645, a realidade do patronato / clientelismo tem sido ao longo dos 

tempos detalhadamente estudada por inúmeros autores. Desta forma, não sendo nosso 

propósito desenvolver conteúdos já estudados e repetir explicações teóricas, a sucinta 

abordagem que acabámos de fazer circunscreve-se apenas a uma necessária familiarização 

com uma realidade que, fazendo parte da vida quotidiana de Roma, não foi, nem poderia 

ser, indiferente a Marcial e Juvenal.  

 

 Sem nunca perdermos de vista a perspectiva satírica e burlesca que medeia o 

pensamento e a composição de Juvenal e Marcial, respectivamente, o nosso olhar fixar-se-

á nas passagens que, por um lado, melhor nos parecem contribuir para a compreensão da 

realidade do patronato / clientelismo, e mais particularmente da relação patronus-cliens, na 

perspectiva de cada autor, e que, por outro lado, nos permitam avaliar e reflectir sobre a 

afinidade que cada poeta revela com esta realidade social. 

 Debatida por Griffin a tendência, já ultrapassada, de se entender a poesia como a 

fiel biografia dos seus autores, o estudioso considera que os vates tomam a realidade 

circundante como matéria e a mesclam habilmente com a sua própria experiência pessoal e 

                                                        
1641 SALLER (1983) 246-257 denomina a realidade dos artistas de patronato literário.  
1642 Sobre as conotações dos vocábulos cliens e patronus e a sua respectiva associação a determinados termos 
que atestam a condição social, veja-se o sucinto esclarecimento de SALLER (1989) 52-57. 
1643 Marcial e Juvenal dão-nos conta precisamente da heterogeneidade social que compõe a classe dos 
clientes e dos motivos que levam muitos Romanos a recorrerem à prática do clientelismo.  
1644 JOHNSON e DANDEKER (1989) 217-242 abordaram a questão do patronato à luz destas duas 
realidades: sistema e/ou relação.  
1645 cf. GARNSEY e WOOLF (1989) 154 e DRUMMOND (1989) 101. 
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com os modelos literários existentes. Sendo assim possível um mesmo assunto sofrer 

copiosas variações e adaptações, tantas quantas os poetas que sobre ele se debruçarem1646.  

Tomada esta interpretação como ponto de referência para todos os temas até ao 

momento analisados, é na temática da clientela que as variações e as transformações se 

tornam mais visíveis, sobretudo porque o pensamento dos poetas está comprometido, e 

particularmente o de Marcial, com a sua própria existência social e económica. E desta 

forma, sem entrarmos na questão debatida por Griffin, consideramos que transparecem nas 

palavras de Marcial e Juvenal algumas vivências pessoais que se tornam pertinentes para a 

compreensão de aspectos relacionados com a temática da clientela.   

 

 

2. A Miséria dos poetas: o clientelismo pessoal de Marcial e Juvenal 

 O estudioso Cairns acredita que os poetas, enquanto autores, são tradicionalmente 

pobres1647, mas White acrescenta que, habitualmente, o poeta romano é uma pessoa de 

alguma condição1648. Contudo, o facto de a propriedade literária não existir e de o 

mecenato não ser uma instituição em si favorece desde logo a condição de cliente dos 

poetas.  

 Na relação mecenas / poeta, White defende que o correcto será falar-se de um 

amicus e não propriamente de um patrono1649. Contudo, mesmo admitindo que esta 

denominação possa ser a mais adequada, não nos parece que trouxesse proveitos 

significativos para a actividade dos poetas, já que poucos usufruíram deste estatuto de 

amigo. E se Énio ou Virgílio tiveram o privilégio de ter um Mecenas, e Horácio 

denominara de amizade a sua relação com o patrono, a verdade é que a Juvenal e a Marcial 

não coubera a mesma sorte. 

  

 

2.1. Marcial 

 Friamente acusado de mendicidade, nomeadamente pelo comentador Izaac, que 

estabelecera um confronto entre o poeta e os mendigos profissionais1650, a obra de Marcial 

                                                        
1646 cf. GRIFFIN, D. (1994) 48-64.  
1647 cf. CAIRNS (1979) 20. 
1648 cf. WHITE (1982) 52. 
1649 Idem (1978) 74-92. 
1650 cf. edição de Les Belles Lettres, IZAAC (1969 [1930]) I. 11, nª1.  
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é visivelmente o reflexo de um conhecimento concreto e pessoal da condição de cliente1651, 

mas acima de tudo o produto de uma criação humorística e burlesca. 

 Concordando com a opinião de Marguerite Garrido-Hory1652 que considerara que o 

traço predominante da obra de Marcial é a constante opinião do autor no seu discurso e a 

personalização das situações, parece-nos que é na abordagem do tema da clientela que 

melhor se aplica esta afirmação: o poeta olha para a sua própria categoria de cliente e 

reflecte nos seus versos a realidade da clientela do seu tempo. E, desta forma, sem 

podermos descurar a parte que cabe à persona enquanto criação literária, e o 

distanciamento que deve existir entre esta e o autor, consideramos que é graças à vivência 

pessoal de Marcial que o tema conhece um elenco tão diversificado de situações, mas 

também um sentimento de descontentamento e amargor que não é habitual na sua obra. 

 Entendemos que, de facto, há nos epigramas de Marcial uma identificação, se não 

do autor, pelo menos da voz poética de Marcial com o cliente da época imperial, que 

proporciona a criação de quadros infimamente pormenorizados em torno das obrigações do 

cliente e das condições que lhe são oferecidas ou, melhor, negadas1653. No entanto, 

consideramos que tomar Marcial como um reivindicativo de uma classe1654 se pode tornar 

um pouco excessivo, já que não existe em todos os epigramas uma real força censuradora e 

moralizadora imbuída de revolta ou de profunda indignação pelas injustiças praticadas, 

como seria esperado de uma voz reivindicadora. Pois se é certo que o poeta manifesta um 

sentimento de indignação diante de algumas situações injustas, hipócritas e quase 

desumanas, também é verdade que em muitos outros epigramas o poeta circunscreve-se à 

irónica e burlesca apresentação da realidade do cliente, onde se descobre um aguilhão 

sentencioso que, sem deixar de surtir efeitos, não chega a adquirir uma carga propriamente 
                                                                                                                                                                        
 Para um alcance cronológico dos diferentes autores que encontraram na persona de Marcial a figura 
de um tradicional cliente da época imperial, veja-se SULLIVAN (1993b) 69-233. 
1651 Sem descurarmos as referências bibliográficas que documentam a posição social e económica favorável 
de Marcial (como, por exemplo, o artigo de ALLEN (1970) 345-357), e até mesmo alguns epigramas em que 
o poeta reconhece possuir alguns bens, vastos são também os estudos que fundamentam a condição de cliente 
de Marcial precisamente com base nos próprios epigramas do poeta. E entre os inúmeros poemas 
habitualmente citados, o epigrama 5.20 é, em nosso entender, um dos poemas que mais claramente faz a 
identificação entre o poeta e o cliente pobre, habituado ao cumprimento das obrigações que lhe estão 
inerentes, e que melhor transparece o descontentamento do poeta pela sua condição social e mais 
especificamente financeira.   
1652 GARRIDO-HORY (1985a) 381.  
1653 Partilhamos da opinião de diversos estudiosos, nomeadamente LAURENS (1989) 252-3 que considera 
que Marcial assume a sua real condição nos seus epigramas, em função da sua própria experiência de cliente 
que ele vitupera e do aborrecido trabalho da salutatio.  
1654 MARACHE (1961 b) 51 considera a voz pessoal de Marcial como um “prête-nom”, em que o poeta se 
apresenta como um intérprete e um reivindicador de determinada classe social que está em desvantagem.  
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reivindicativa. Além disso, não obstante o facto de o poeta desejar alcançar para si próprio 

uma vida simples e moderada, livre das obrigações sociais que lhe permitam o descanso e a 

entrega à produção literária, o que o preocupa é a falta de respeito e de reciprocidade numa 

relação interpessoal supostamente baseada na fides e na generositas.  

  

 

2.1.1. A relação triádica eu-cliente-poeta  

 Olha o poeta para a realidade dos clientes e completa o seu olhar com o 

conhecimento real da situação. E desta forma, Marcial consegue alargar e aprofundar uma 

realidade que já por si se proporciona à copiosa criação de situações burlescas e cómicas, 

tão cara aos seus propósitos. Porém, a presença de uma relação triádica eu-cliente-poeta, 

reiteradamente presente nos seus epigramas, também contribuiu de uma forma significativa 

para amplificar e engrandecer a realidade dos clientes, à qual se acrescenta a similar 

realidade dos poetas, obrigados a entregarem-se à prática da clientela, por falta de um 

Mecenas que apoie e financie o seu trabalho. E assim, o desejo de Marcial em ver 

cumpridas as obrigações dos patronos para com todos os clientes da sociedade imperial é 

extensível à concretização de uma aspiração pessoal: usufruir de uma condição económica 

que lhe permita viver mais desafogada e despreocupadamente para se dedicar à escrita1655. 

 A entrega do poeta à vida de cliente resulta inegavelmente de uma falta de recursos, 

comum a uma grande parte da sociedade que sofrera as nefastas consequências do 

principado  de Nero, das guerras púnicas e da desilusão sentida pela época flaviana. Sem 

meios para se entregar inteiramente à escrita, a clientela era a forma mais honrosa de o 

poeta ganhar a vida1656. E a ela se entregou cerca de três décadas apesar do sono e do 

cansaço que insistentemente o perseguiu e o prejudicou na criação poética.  

 Simultaneamente homem das letras e cliente, o poeta viveu sufocado pelas 

obrigações exigidas pela clientela e pela impossibilidade de escrever. E é precisamente esta 

                                                        
1655 Embora vários estudiosos tenham garantido que Marcial terá tido Séneca como patrono, nos primeiros 
anos que esteve em Roma, a verdade é que, nos seus versos, o poeta se lastima da falta de resposta dos seus 
contemporâneos. Nos epigramas 4.40 e 12.36, o poeta lamenta o facto de não ter um patrono digno desse 
nome, ou pelo menos um patrono que igualasse e muito menos superasse os Pisões e Séneca. Além disso, a 
diversidade de nomes evocados como patronos, ou desejados patronos, sugere a inexistência de um grupo 
homogéneo predisposto a encorajar e a ajudar monetariamente escritores como Marcial.  

A questão levantada por nós não pretende entrar na interpretação de KLEIJWEGT (1999) 105-119, 
que levanta algumas dúvidas sobre a relação entre Marcial e Séneca, mas apenas realçar o descontentamento 
de Marcial pela falta de apoios no momento da escrita.  
1656 cf. MARACHE (1961b) 30-67 e BRANDÃO (1998) 48.  
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vivência que acaba por conceder à temática da clientela uma dimensão ainda mais rica e 

diversificada, mas também mais humorística e burlesca, sobretudo quando é possível 

assistir à própria ridicularização do poeta que, misturando-se por entre a turba de clientes, 

sofre a picada do aguilhão que é apontado para os outros. Afinal, se jocosamente é 

criticado o parasita Sélio por nunca jantar em casa, ou os que correm e se atropelam para 

chegarem primeiro ao patrono, a verdade é que também o corrupio em que vive Marcial 

suscita o mesmo riso por parte do leitor. E a isto acrescente-se ainda o facto de o poeta 

criticar e recusar ser cliente de um outro cliente1657, quando na verdade se assume como 

patrono de clientes mais pobres do que ele1658 ou ainda o de se opor à ostentação de 

riqueza quando ele próprio não perde a oportunidade para ostentar a sua pobreza1659. 

 Outras vezes, porém, ainda que o poeta pareça ser o alvo da chacota, é afinal para 

todos os Romanos que o aguilhão subtilmente se direcciona. Quando Marcial lamenta o 

tempo perdido a servir Labulo e confessa ter produzido uma só página nos últimos trinta 

dias, por causa das incansáveis obrigações a que se entrega como cliente, remata afirmando 

que a responsabilidade da sua parca produção literária reside, efectivamente, no seu desejo 

de nunca querer jantar em casa:…sic fit / cum cenare domi poeta non vult1660.  Marcial 

toma a vontade pessoal como a causa das nefastas consequências da vida de cliente e 

condensa na forma verbal vult a crítica ao hábtito romano de nunca jantar em casa. 

Centrados os 14 versos do epigrama em causa em torno da vivência pessoal do poeta, e 

particularmente do seu lamento enquanto poeta e cliente, o aguilhão que se esboça neste 

último verso acaba por se direccionar, não para si, pois intencionalmente foi substituída a 

primeira pessoa, dos restantes versos, pela forma impessoal - poeta-, mas para todos os 

Romanos que não gozam de condições para jantar em casa ou que preferem simplesmente 

a casa alheia. Agora, apanhado o leitor de surpresa, mais razões encontra para se rir. Pois, 

quando parecia estar apontado o aguilhão para o próprio poeta, na verdade é para os outros 

que aquele se direcciona.  

  Podendo estas passagens de inconsistência serem o resultado de uma persona que 

muda para se ajustar ao contexto, de uma consciente proximidade entre o autor e a voz 

                                                        
1657 cf. 2.18.7. 
1658cf. 8.42. Note-se que a jocosa contradição presente nos epigramas de Marcial confirma a heterogeneidade 
económica dos elementos que compõem a classe dos clientes, anteriormente referida por nós. 
1659 cf. 2.16. 
1660 cf. 11.24.14-15. 
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poética ou de um mero recurso retórico1661, a verdade é que estas situações, apenas de 

aparente contradição, resultam sobretudo, segundo entendemos, num quadro burlesco e 

cómico em que o poeta se ri dos outros, enquanto o leitor se ri sem saber muito bem de 

quê, nem de quem. Ou talvez saiba: ri-se de um poeta que, descrevendo a realidade dos 

clientes (ora sujeita involuntariamente a injustiças, ora submissa voluntariamente a 

humilhações), e parecendo querer distanciar-se das situações que não dignificam a classe, 

acaba por agir interesseiramente como os restantes (des)protegidos, na medida em que, 

aproveitando a temática para fazer sobressair os seus desejos pessoais de poeta, acaba por 

invocar determinados direitos do cliente para conseguir protecção para a sua escrita1662.  

 É certo que Marcial não pretende esconder a sua reivindicação de homem faminto 

sob a aparência de uma troca de cortesia como fazem os outros clientes1663, nem deseja 

tomar um comportamento semelhante ao da turba de clientes, insistentes pedinchões, que 

cansam o Imperador com pedidos triviais1664. Todavia, o seu repetido lamento pessoal e a 

exposição da sua desassossegada vida, aliada aos inúmeros pedidos de protecção dirigidos 

a patronos ilustres1665, ao imperador Domiciano1666, ou à própria Roma1667, revelam o 

desejo pessoal do poeta em conseguir um patrono-mecenas que lhe permita dedicar-se 

apenas à escrita, ou pelo menos que amenize a sua atribulada e miserável vida de cliente. E 

numa atitude “polémica e desmistificante” em relação aos protegidos poetas do 

passado1668, Marcial considera que se lhe forem concedidas as dádivas de um Mecenas sem 

                                                        
1661 cf. edição de WATSON e WATSON (2003) 7.     
1662 No epigrama 7.72 os favores que Marcial solicita ao patrono Paulo visam a protecção dos seus escritos, já 
que estes, embora possam ser acusados de difamação, na verdade não provocam nenhum mal. E podem 
muito bem ser lidos com prazer pelo seu patrono (cf. 7.12). Marcial recorre assim ao dever dos patronos de 
defender os clientes em tribunal, para conseguir a defesa para os seus escritos.    
1663 cf. 2.55 e 2.57.   
1664 cf. 7.60 e 8.82. 
1665 Pedindo-lhe o amigo Lúcio Júlio para escrever aliquid magnum, Marcial responde-lhe que assim o fará se 
aquele lhe conceder uma vida tranquila (otia da nobis) tal como a que Mecenas concedera a Flaco e a 
Virgílio (cf. 1.107.3-4). O termo otia não nos reenvia para um presente passageiro, mas para a concessão de 
uma vida tranquila. Aquela mesma que Marcial acaba por reconhecer apenas ser possível encontrar num 
espaço como o da sua terra natal, Bílbilis.  
1666 Sobre os pedidos mais ou menos explícitos de protecção que o poeta dirige a Domiciano, consulte-se a 
tese de Doutoramento de PIMENTEL (1993) 134-148. 
1667 cf. 8.55(56). 
1668 cf. BELLANDI (1995b) 90.  
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dificuldade poderá ser um grande vate1669, não obstante, obviamente, o género menor a que 

se entrega - o epigrama -1670.  

 Mas se Marcial não encontra um Mecenas que lhe permita entregar-se inteiramente 

à escrita e garantir o seu sucesso e reconhecimento, resta-lhe apenas apresentar como 

desculpa e justificação para a brevidade, e possíveis imperfeições da sua escrita, a vida 

atribulada de cliente que lhe assiste. E desta forma, implicitamente, Marcial procura 

conseguir o preço do leitor que deve reconhecer maior valor a um poeta que, condicionado 

pela miserável e incansável vida de cliente, não deixa de escrever, de ser conhecido por 

todos, e até mesmo de alcançar uma fama imortal1671.  

 Sem precisar Marcial de justificar a brevidade dos seus escritos com a falta de 

tempo ou com o cansaço a que a vida de cliente o votou, na medida em que justificada 

estava já a brevidade do género pelas características que lhe assistem, não há dúvida que a 

miserável e cansativa vivência pessoal do poeta acrescentou mais uma justificação à 

escolha do género epigramático, para além de ter conseguido simultaneamente enriquecer a 

temática da clientela. Pois afinal, acrescem às nefastas consequências da vida de cliente 

não só o cansaço e a falta de sono, que a todos os clientes afecta, mas também a precária 

criação poética que a si e a todos os poetas pobres assiste e teima em assistir, caso não haja 

um Mecenas que mude o curso dos acontecimentos. 

 Assim, intentado pelo propósito (algumas vezes encoberto pela capa do 

desinteresse1672) de conseguir a protecção para si, mas também para os restantes homens 

                                                        
1669 cf. 8.55(56)11: “accipe divitias et vatum maximus esto;” 

Também Juvenal associará a falta de apoio material à decadência da poesia e à falta de bons poetas 
(cf. S. 7.62 e sg.).   
1670 No entanto, mesmo com a ajuda de um Mecenas, Marcial considera que nunca conseguirá ser um 
Virgílio, mas apenas um poeta de epigramas como Marso, um mau poeta épico, mas um bom poeta 
epigramático: ergo ero Vergilius, si munera Maecenatis / des mihi? Vergilius non ero, Marsus ero (cf. 
8.55(56)23-24). Este remate do epigrama pode ser considerado como um pedido de protecção para a 
mudança que Marcial pretende fazer da realidade literária do seu tempo, mas também como uma tentativa de 
estabelecer uma afinidade, em termos de valor, entre os elevados géneros (épica e tragédia) dos tempos idos e 
os géneros menores (como o epigrama) do tempo presente. Sobre este assunto consulte-se CITRONI (1968b) 
288. 
1671 Apesar dos inconvenientes que as obrigações de cliente trazem à sua produção literária (cf. 10.70), 
Marcial proclama que em Roma todos conhecem e apreciam a sua poesia (cf. 6.60 (61) 1-2), e acrescenta que 
a sua fama se estende a todo o mundo (cf. 7.88; 9.84.5; 11.3). No entanto, este reconhecimento não parece ser 
suficiente para o poeta que, sem nunca perder a oportunidade de reclamar um Mecenas, proclama com 
alguma indignação:...dicitur et nostros cantare Britannia versus. / quid prodest? nescit sacculus ista meus. 
(…) / et Maecenatem si tibi, Roma, darent! (cf. 11.3.5-6,10). 
1672 Embora Marcial se mostre desinteressado dos proveitos económicos e literários, respondendo a 
Domiciano que os seus versos: non prosint sane, me tamen ista iuvant. (cf. 5.15.6), a verdade é que a 
lembrança ao Imperador de que nunca caluniou ninguém e que contribuiu para a celebridade de muitos, nos 
versos anteriores, prepara desde logo o caminho para o pedido directo e explícito manifestado num epigrama 
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das letras1673, a identificação de Marcial como cliente e a apresentação da realidade da 

clientela do seu tempo envolve-se, não raras vezes, de uma subtileza intencional que só 

consegue ser compreendida pela leitura conjunta de alguns epigramas que, aparentemente 

individuais, confluem para um objectivo primordial: conseguir a protecção literária e o 

reconhecimento do leitor. E é precisamente nesta linha de pensamento que se compreende 

que Marcial algumas vezes recorra ao seu próprio livro de poesias para o ajudar no 

cumprimento das obrigações sociais que ao poeta-cliente diziam respeito. Denominado de 

officiosus1674, porque encarregado de cumprir as obrigações de cliente, a personificação do 

livro, no cumprimento da salutatio a casa do senhor, é justificada pelas dificuldades que 

Marcial encontra em conseguir compatibilizar a azáfama da vida de cliente com a escrita. 

Porém, escondido com a capa da desculpa, usada para justificar a ausência de Marcial, a 

presença do livro acaba por sugerir um objectivo mais específico: divulgar o trabalho do 

seu criador e conseguir protectores:  

 Vade salutatum pro me, liber: ire iuberis 

     ad Proculi nitidos, officiose, lares. 

(…)  

hanc pete: ne metuas fastus limenque superbum: 

    nulla magis toto ianua poste patet, 

nec proprior  quam Phoebus amat doctaeque sorares. 

    si dicet ‘quare non tamen ipse venit? 

sic licet excuses: ‘quia qualiacumque leguntur 

    ista, salutator scribere non potuit.’ (1.70.1-2, 13-18) 

 

O livro é enviado a casa de Próculo para dar cumprimento à saudação própria do 

cliente, porém o facto de não haver porta mais aberta do que todo o umbral, para além de 

poder sugerir o vasto número de clientes que este patrono recebe, pretenderá também 

aludir à generositas que lhe assiste e que deverá ser favorável ao livrinho. Pois, tendo em 

conta que nenhuma (porta) é mais amada por Febo e pelas suas doutas irmãs, este patrono 

                                                                                                                                                                        
um pouco mais à frente, onde pede a Domiciano que seja seu amigo (patrono-mecenas), já que o poeta, em 
troca, lhe dará louvor e o reconhecimento público que muitos outros não quiseram ter: quatenus hi non sunt, 
esto tu, Caesar, amicus: / nulla ducis virtus dulcior esse potest. (cf. 5.19.15-16) 
1673 No epigrama 8.82, o pedido de protecção que Marcial faz para si próprio alarga-se depois a todos os 
poetas. 
1674 cf. 1.70.2. 
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será provavelmente um homem sensível às letras. E assim se torna mais compreensível a 

ambiguidade da desculpa dada para justificar a ausência de Marcial: ‘quia qualiacumque 

leguntur/ ista, salutator scribere non potuit.’ Pois, se a referência à incompatibilidade entre 

a saudação e a escrita pretenderá sensibilizar o patrono para a escassez de tempo do poeta, 

a referência à apreciação que Próculo poderá fazer do seu livro sugere a própria leitura dos 

versos enviados e, por conseguinte, a possível protecção. 

Noutras situações, Marcial mostra-se ainda mais hábil e acrescenta aos propósitos 

de promoção de leitura do seu livro e de protecção a possibilidade de ser convidado para 

jantar. Assim se compreende que mande o seu livro cumprir a obrigação da salutatio, logo 

pela manhã, para que ele possa saudar o patrono apenas à hora da cena. Pois, embora o 

poeta justifique esta atitude com a grande distância a percorrer, a verdade é que esconde o 

desejo de publicitar a sua obra de manhã e de ser convidado para comer fora de casa à 

tarde1675. 

 Em suma, sem pretendermos sugerir que os proveitos pessoais de Marcial reduzem 

a temática da clientela a uma questão interesseiramente pessoal1676, o que pretendemos 

mostrar é a habilidade do poeta em conseguir confluir numa mesma realidade três 

assuntos: a relação entre patrono e cliente - assente na dualidade cumprimento / 

incumprimento e materializada na presença / ausência de presentes -; a sua condição 

pessoal de homem pobre e desprotegido, e ainda a situação real de todos os poetas 

contemporâneos, a quem faltam protectores. E, obviamente, sem nunca podermos olvidar o 

fulcral papel desempenhado pela linguagem, pelos quadros vivos e movimentados e pelo 

constante aguilhão inerente a todos os epigramas, consideramos que é particularmente esta 

relação triádica em que se move Marcial que concede à temática do clientelismo / 

patronato uma dimensão mais singular e até mesmo mais humorística do que seria 

esperado de uma temática orientada, muitas vezes, por um profundo sentimento de 

indignação. Afinal, ri-se o leitor de toda uma panóplia de ideias que muitas vezes se 

atropelam a si próprias, tal como se atropela o cliente na corrida à sportula ou à cena.  

 

 

                                                        
1675 cf. 1.108.  
1676 Não esqueçamos que a capacidade que um autor tem de imprimir o seu cunho pessoal a qualquer tema 
literário contribui para o princípio da varietas e vai ao encontro da herança de Calímaco, que entendia a 
originalidade como forma de recriar temas antigos (cf. FERNÁNDEZ CORTE (1997) 114-115). 
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2.1.2. Os motivos que assistem à relutância do poeta 

 Cientes de que a vivência pessoal de Marcial, como poeta e homem de precária 

condição económica, contribuíra determinantemente para a singularidade da temática da 

clientela, estamos certos de que a relutância com que o poeta se submete à vida de cliente 

deve ser justificada pelas suas raízes ibéricas e pela consciência da existência de um lugar 

onde prevalece a generosidade e a amizade entre os homens, e onde é possível encontrar 

tempo para o otium. 

 Sem nunca deixar de ser um poeta de Roma, o nascimento de Marcial em Bílbilis 

possibilitou-lhe o conhecimento de uma realidade bem diferente daquela que se vive na 

Urbe e proporcionou, em muitos epigramas, a criação de quadros contrastantes entre a 

atribulada vida do cliente urbano, repleta de obrigações cerimoniais, e a tranquila vida da 

província, um lugar onde a amizade e a generosidade não se confundem com interesses de 

ordem material ou social e onde o pobre não tem de se submeter à avareza e hipocrisia do 

rico. 

 Sempre atento a todas as pitorescas situações em que se movimenta o cliente, 

incessantemente pronto a jantar fora de casa, a conseguir a sportula e, se possível, outros 

apoios materiais, a angústia e o sofrimento do miserável cliente (onde o poeta também se 

inclui), que não vê recompensado o seu esforço, tornou-se num verdadeiro manancial de 

inspiração para o poeta, e acordou na sua memória o gosto pela vida provinciana e 

tranquila que lhe deu o ser. A tumultuosa vida da Urbe suscitara no poeta a apologia da 

vida moderada do campo, e a submissão dos clientes, não recompensada pelos patronos, o 

incessante desejo de liberdade e felicidade, segundo o poeta, apenas possível fora de 

Roma.  

 A aspiração a viver na tranquilidade da província está representada desde logo no 

seu primeiro livro, quando o poeta contrapõe o que poderemos designar de verdadeira 

bucólica hispânica, e que ocupa os trinta primeiros versos, à discreta sátira da vida e 

constrangimentos da Urbe, reduzida aos seis restantes versos. Assistindo-se a partir deste 

momento à constituição do mito de uma Hispânia como sede privilegiada de uma vida 

ideal1677, Marcial dita a sua preferência por Bílbilis, terra alheia às incómodas vestimentas 

e à odiosa vida de cliente que não conhece o sono1678.  

                                                        
1677 cf. 1.49 (cf. edição de CITRONI (1975) 157).  
1678 Note-se que no epigrama 5.20 Marcial apresenta uma visão diferente daquilo que no epigrama 1.49 foi 
apresentado como uma vera vita. Segundo o poeta, não precisaria de fugir para Bílbilis, pois em Roma 
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 Motivado, é certo, pela sua vivência pessoal em Bílbilis, não podemos, porém, 

esquecer que o contraponto entre a vida urbana e a vida rústica é uma realidade comum a 

muitos autores da época. E em Juvenal, ainda que estejam praticamente ausentes os 

quadros bucólicos do campo e sejam parcas as descrições contrastantes da vida agitada e 

cansativa da cidade com a tranquila e proveitosa vida provinciana, o satírico não deixa de 

confluir, na sátira 11, a crítica à luxúria e à extravagância da Urbe com o elogio à 

simplicidade e moderação do campo. Juvenal, convidando o amigo Pérsico para um jantar 

onde as iguarias servidas serão apenas as que o seu ager Tiburtinus produz1679, mostra que 

mantém na vida a mesma sobriedade e simplicidade que recomenda aos outros. 

 Atestando Juvenal o seu desejo de recuperar os tempos da República, nos quais 

estavam ausentes as preocupações fúteis ou as extravagâncias importadas1680, é visível a 

importância conferida à simplicidade, à moderação e particularmente à tranquilidade 

partilhada pelos amigos, e que é comum a Marcial. Porém, os poetas afastam-se na medida 

em que o satírico, embora pretenda representar o contraste entre a imagem presente da 

atribulada vida citadina e a apaziguadora tranquilidade do campo, está, sobretudo, 

interessado na recuperação dos valores perdidos1681. O que faz com que a sua reflexão e 

apologia se envolvam de um profundo sentimento de nostalgia. Marcial, no entanto, mais 

interessado em encontrar a solução imediata para um problema que afecta a tranquilidade 

dos clientes e impede a própria produção poética do poeta, centra a sua atenção no presente 

e entende o recuo ao passado apenas como um último recurso, que seria perfeitamente 

dispensável se o presente e, particularmente os patronos ou o Imperador, lhe 

proporcionassem a tranquilidade necessária para se dedicar à escrita. E, por isso, ainda que 

                                                                                                                                                                        
também seria possível encontrar uma vida tranquila, caso os trabalhos se reduzissem aos passeios de liteira, 
às conversas familiares, e aos espaços que proporcionassem o otium e a tranquilidade, ao campo de Marte, 
aos pórticos, à sombra, à água Virgem e às termas (cf. 5.20.8-10). Se de facto Marcial pudesse frequentar tais 
espaços na companhia do amigo seria possível gozar de dias tranquilos, sem precisar de fugir para Bílbilis. E 
assim embora tenha manifestado preferência pela terra provinciana, a verdade é que maior satisfação seria 
encontrar a tranquilidade ali mesmo em Roma, bastando-lhe apenas ficar alheio às obrigações sociais e legais 
e usufruir da companhia do amigo Júlio Marcial.   
1679 cf. S. 11.65. 
1680 cf. S. 11.77-119.  
1681 Segundo a interpretação que DURET (1983) 225-226 faz das palavras de Quintiliano sobre a sátira, o 
facto de os maiores satíricos pertencerem a períodos cruciais da história de Roma contribui para que este 
género seja entendido como preservador das virtudes nacionais, e os satíricos como guardiães das tradições 
romanas.  
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manifeste a necessidade de se refugiar na tranquilidade de Bílbilis, quando as saudades de 

Roma apertam, é, como vimos anteriormente, à Urbe do presente que deseja voltar1682. 

Em nenhum outro tema Marcial nutriu um tão intenso desejo de liberdade1683. Vive 

o poeta desejoso de viver o hodie tranquilamente e liberto de todas as obrigações que o 

impedem de se entregar à escrita, este desejo pessoal acaba naturalmente por ser extensivo 

a todo o Homem em geral, que vive dominado pelo jugo ou que não vive o agora com toda 

a intensidade.  

 Contrário ao preceito estóico que opta pelo suicídio, Marcial enfrenta os muitos 

obstáculos que a vida de cliente impõe à sua escrita e, de acordo com uma concepção mais 

epicurista, deseja uma vida simples e moderada, bem afastada das obrigações sociais. E 

este desejo é também extensível ao amigo Júlio Marcial, a quem aconselha o conhecido 

preceito epicurista da aurea mediocritas: 

Vitam quae facuant beatiorem 

 iucundissime Martialis, haec sunt: 

 res non parta labore, sed relicta; 

non ingratus ager, focus perennis; 

lis numquam, toga rara, mens quieta; 

vires ingenuae, salubre corpus; 

prudens simplicitas, pares amici;   

(…) 

quod sis esse velis nihilque malis; 

summum nec metuas diem nec optes (10.47.1-5,12-13) 

 

Construído o epigrama em torno de uma sucessão de ideias que colocam em 

oposição a vida da cidade e a vida do campo, é a expressão toga rara que efectivamente 

melhor simboliza o distanciamento de Marcial da vida pública e de tudo o que se torna 

num obstáculo para a concretização do princípio da aurea mediocritas. No entanto, o poeta 

aproveita a ocasião para ditar outros preceitos que, segundo ele, deverão reger a vida ideal 

                                                        
1682 Tome-se como referência a abordagem feita anteriormente a propósito da imagem que Marcial projecta 
de Bílbilis e da própria mudança que a relação poeta/Roma/terra natal vai sofrendo ao longo da sua obra. 
1683 Quando Marcial se recusa a sujeitar-se a algumas humilhações, como, por exemplo, o de ser cliente de 
um outro cliente, é o gorro da liberdade (pileus) que evoca (cf. 2.68). Pois é, de facto o desejo de liberdade 
que sustenta a ânsia do poeta em se ver livre do matutinum have e do albus, isto é, das obrigações e da 
palidez que afecta os clientes, e que só no campo parecem não existir (cf. 1.55.6,14).  
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em termos sociais: a ausência de qualquer tipo de obrigação e a partilha, com os amigos, de 

um mesmo estatuto e pensamento, onde ninguém se deve fazer passar por aquilo que não é. 

 Postulando Marcial um estilo de vida nada compatível com a agitação citadina, o 

poeta deseja que a sua vida e a do amigo Júlio Marcial se orientem pelos preceitos da 

aurea mediocritas e do carpe diem. E, por isso, lamentando que o suceder dos anos lhe 

arrebate os bons momentos passados na companhia do seu amigo1684, num outro epigrama, 

aconselha-o a viver o hodie e não o amanhã: non est, crede, mihi, sapientis dicere 

‘vivam’1685, já que tarde de mais será sempre esse depois: sera nimis vita est crastina: vive 

hodie1686.  

Bem longe de algumas opiniões depreciativas que quiseram rotular Marcial de 

amoral, obsceno, pornográfico ou de poeta meramente interessado em captar a atenção dos 

políticos e de querer soltar somente as desbragadas gargalhadas do público, estas máximas 

sentenciosas, que incentivam a que se viva intensamente o momento presente, revestem-se 

de um profundo sentido de avaliação da realidade circundante e de condenação de alguns 

erróneos caminhos seguidos, mas acima de tudo de um sentencioso aconselhamento que, 

dirigido ao amigo, se torna extensível a todos os que ouvem/lêem os seus versos.   

 Motivado com certeza pela política imperial que perseguia cínicos e estóicos, 

Marcial manifestou o seu desprezo pelas teorias filosóficas em vigor. Porém, não deixa de 

manifestar alguns princípios epicuristas, nomeadamente os que implicam a defesa de uma 

vita beatior, na sua filosofia de vida1687. E isto porque o poeta terá provavelmente a 

consciência de que só estes poderão, no plano pessoal, criar condições favoráveis à sua 

produção literária (quando na Urbe não há patronos disponíveis) e de, no plano social, 

aliviar a cansativa vida de cliente.    

 É certo que o leitor atento encontrará variadas máximas em diferentes momentos da 

obra de Marcial1688, porém, entendemos que é na temática do clientelismo, onde todos 

parecem ter esquecido o papel e o lugar que ocupam na sociedade e os valores que devem 

reger as relações humanas, que mais visivelmente se funde na criação poética de Marcial a 

humorística apresentação da realidade circundante com uma avaliação e uma reflexão 

                                                        
1684 cf. 5.25. 
1685 cf. 1.15.11. Uma sententia semelhante é repetida em 5.20.14: quisquam vivere cum sciat, moratur?  
1686 Cf. 1.15.12.  
1687 cf. ADAMIK (1975a) 55-64  e BRANDÃO (1998) 151-172. 
1688 cf. PIMENTEL (1993) 109-120.  
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pessoal, mais séria, mais humana a até mesmo mais indignada (ainda que não seja 

explicitamente revoltada) do que seria esperado no poeta.  

A Marcial indigna a realidade que não conhece o sossego e que não recompensa 

merecidamente todos os que, tal como ele, se submetem à prática da clientela. E por isso 

deseja o refúgio tranquilo de Bílbilis, porque só aí é possível o cumprimento total dos 

princípios epicuristas. Contudo, é naquilo que os patronos deveriam fazer e não fazem, e 

que os clientes são obrigados a fazer, e fazem, que a voz do poeta adquire uma faceta que, 

sendo mais crítica e censuradora do que o habitual, consegue ser explicitamente mais 

moralizadora. E ainda que estejamos conscientes de que, na sua maioria, essa faceta não se 

manifeste claramente intencional, a verdade é que a voz do poeta consegue sempre 

desencadear no leitor uma consciência social crítica sobre uma realidade em muito 

contrária aos conceitos da amicitia e da generositas e aos preceitos de vida que só a vida 

rústica, moderada e tranquila consegue garantir.  

À peculiaridade que o desejo de protecção literária de Marcial incutiu à sua obra, 

acrescenta-se agora a pessoal apologia do seu estilo de vida, a qual se torna responsável 

pela criação de quadros que, envoltos num ambiente bucólico, sugerem uma alternativa ao 

fatigante corrupio das obrigações da urbe. Contudo, em nosso entender, é, 

fundamentalmente, o valor que o poeta atribui à amizade que contribui para a singular 

dimensão que este tema adquire no confronto com outros anteriormente analisados.  

 Reiteradas vezes, Marcial dirige conselhos aos amigos e com eles partilha (ou 

assim o deseja) os melhores momentos da vida. Com o amigo Júlio Marcial partilha alguns 

dos princípios de uma vida feliz, com ele deseja gozar do tempo livre que gostaria de ter, e 

ao amigo envia o seu livrinho sem sentir a necessidade de ser recomendado ou 

anunciado1689. A Quinto Ovídio, seu amigo de longa data e vizinho na propriedade de 

Nomento, o poeta pede que regresse depressa, para que possa desfrutar da vida, fazendo 

assim o poeta eco do tópico do carpe diem1690. E a Estela, ainda que a sua riqueza possa 

suscitar alguns elogios algo adulatórios, Marcial não deixa de o incluir entre os seus 

melhores amigos e de solicitar ao Imperador que conceda ao amigo os doze fasces, 
                                                        
1689 Os epigramas dedicados a Júlio Marcial revelam o grande apreço que Marcial sente por este amicus: 
1.15; 3.5; 5.20; 4.64; 10.47; 11.80;12.34. Marcial ter-lhe-á mesmo dedicado o seu livro 6 (cf. 6.1) e no livro 7 
refere-se ao facto de lhe enviar os sete livros escritos até então, para que estes constem da sua biblioteca, e, 
por conseguinte, permitam que esta seja celebrada e conhecida em todo o mundo (cf.7.17).  
1690 cf. 1.105; 7.93; 9.52, 9.98; 10.44; 13.119. Marcial elogia sobretudo a coragem e o companheirismo 
manifestado por Ovídio em relação ao seu amigo Cesónio Máximo, morto recentemente. E por isso, dedica-
lhe alguns poemas de consolação, nomeadamente 7.44 e 7.45. 
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símbolo do consulado1691. Muitos outros nomes figuram entre o vasto leque de amigos, ou 

apenas conhecidos, que merecem as sinceras e sentidas palavras de Marcial, como por 

exemplo Flaco, homem das letras e seu possível patrono1692, Júlio Cerial1693, Cânio 

Rufo1694, Plínio-o-Moço1695, Quinciano1696, Pudente1697, Sílio Itálico1698, Liciniano 

Sura1699, Marcela1700, entre muitos outros,  incluindo até mesmo alguns dos seus próprios 

jovens escravos.  

 Marcial preza bastante a verdadeira amizade. De tal forma que a sua admiração e 

crença pessoal num valor tão nobre não poderia ser indiferente ao tratamento de uma 

realidade que, apesar de ser social, envolve uma relacionamento humano. E assim se 

compreende que seja precisamente no tema da clientela que a noção de amizade tome um 

eco mais soante, já que o poeta terá tornado a descrição e a concepção das suas próprias 

relações humanas e sociais estensível ao tratamento geral do patronato / clientelismo da 

sociedade imperial.   

 Reiteradas vezes ouvimos o poeta apelar aos amigos, e particularmente ao 

sentimento de amizade sincera e verdadeira, no momento do cumprimento das suas 

obrigações pessoais, enquanto cliente, como se desejasse que as relações sociais fossem 

antes de tudo relações humanas, fundadas na amizade sincera e desinteressada. Porém, 

aquilo que Marcial parece desejar para a relação entre patrono-cliente, e que poderíamos 

designar de “amizade social”, em muito se afasta da verdadeira concepção de amizade que 

o poeta partilha com os seus amigos verdadeiros, na medida em que a prática da clientela é 

regida primordialmente por noções de riqueza, oportunidades e interesses. E só assim se 

compreende que Marcial confesse a Sexto não poder denominar de amigo aquele que quer 
                                                        
1691 cf. 9.42.6-10. 
1692 Flaco é frequentemente interlocutor dos versos de Marcial a propósito de diferentes assuntos: cf. 1.59; 
7.82, 8.45… 
1693 cf. 11.52. 
1694 Marcial refere-se a Cânio Rufo, natural de Cádiz, enquanto escritor multifacetado (cf. 3.20), certamente 
respeitado (cf. 3.64), que terá sido motivo de alegria para a sua terra natal e terá mesmo conquistado algumas 
honras em Tarento (cf. 1.69).  
1695 cf. 10.20(19). 
1696 cf. 1.52 e 5.18. 
1697  cf. 7.97. 
1698 Sílio Itálico era um homem rico e um patrono generoso dos poetas, entre eles Marcial. Além disso, era 
também advogado, orador e teve uma carreira política de relevo, tendo sido cônsul em 68. Foi ainda autor de 
um poema épico sobre a 2ª Guerra Púnica (cf. 4.14; 6.64.10; 7.63; 8.66; 9.86; 11.48). 
1699 Advogado de mérito e senador, Liciniano foi um compatriota de Marcial e possivelmente também seu 
patrono (cf.1.49). 
1700 Conforme já foi referido anteriormente, Marcela foi uma benfeitora de Marcial em Bílbilis, que, segundo 
o poeta, pela sua cultura e carácter, parece uma genuína matrona romana (cf.12.21). Foi ela que lhe permitiu 
viver com alguma dignidade em Bílbilis (cf. 12.31). 
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ser cortejado, pois não se coaduna a prática da corte (colere) com a amizade (amare)1701, 

nem esta com as exigentes obrigações a que está o cliente sujeito1702.  

E mesmo ao rico Telesino, que lhe empresta uns míseros dinheiros, também não 

pode Marcial denominar generoso amigo, por um lado porque para o poeta a amizade é 

sinal de dádiva, e não de empréstimo, e, por outro, porque a miserável quantia oferecida 

não representa nada diante da pesada arca (gravis arca) que possui este rico1703. São as 

necessidades do amigo que o rico deve ter em conta e não os seus próprios interesses 

pessoais. Por isso Marcial não pode deixar de se indignar com a dádiva interesseira deste 

endinheirado Telesino que só tem dinheiro para emprestar quando a fiança dada pelo 

amigo se mostra proveitosa1704. 

 Apenas o mesquinho interesse consegue também mover a generosidade do rico 

Sexto. Pois quando o pobre nada tem para lhe oferecer, logo aquele recusa a sua ajuda, 

dizendo simplesmente que nada tem para dar, muito antes de lho pedirem1705. Marcial sabe 

que a causa do desprezo de Sexto por ele, um vetus sodalis, só pode estar no facto de nunca 

lhe ter dado nenhum presente rico ou exuberante:  

sed causam scio. nulla venit a me 

Hispani tibi libra pustulati 

nec levis toga nec rudes lacernae. (7.86.6-8).  

 

Diante desta atitude hipócrita de falsa amizade, Marcial confronta Sexto com a 

realidade de que este apenas alimenta os presentes e não os amici: 

non est sportula quae negotiatur; 

pascis munera, Sexte, non amicos. (7.86.9-10) 

 

A justificação dada por Sexto, usada no remate do epigrama, não poderia ter sido, 

no entanto, mais infeliz e ainda mais reveladora da hipocrisia e desumanidade do falso 

patrono, mas também a própria confirmação das palavras de Marcial: 
                                                        
1701 cf. 2.55.  
 O uso do verbo colere está habitualmente associado aos benefícios materiais e à riqueza (cf. 3.38.11; 
6.50.1; 12.68.2) Juvenal também faz uso deste verbo, mas mais especificamente para se referir a uma 
distinção social de classes (cf. S. 7.37) 
1702 cf. 1.70; 1.108; 3.4. 
1703 cf. 3.41.1-3.  
1704 cf. 12.25.1-2: Cum rogo te nummos sine pignore, ‘non habeo’ inquis; / idem, si pro me spondet agellus, 
habet:  
1705 cf. 2.44.11-12: durum est, Sexte, negare, cum rogaris, / quanto durius antequam rogeris! 
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iam dices mihi ‘vapulet vocator.’ (7.86.11) 

 

Afinal a desculpa de que o escravo encarregado dos convites é merecedor de 

açoites só confirma que o convite endereçado ao poeta tinha como destinatário outro 

cliente mais proveitoso, ou seja, outro que lhe pudesse oferecer como prenda de anos algo 

mais valioso1706. 

 Amizade e clientelismo confluem neste epigrama para uma mesma noção: negócio 

ou transacção comercial. Se o rico parece estar a alimentar os amigos quando lhes concede 

a sportula, na verdade é apenas o desejo ou a certeza de receber presentes que está a 

alimentar. E neste sentido, aquilo que em tempos idos foi um reconhecido direito do cliente 

convertera-se agora numa interesseira moeda de troca. Se Sexto convidava o poeta para o 

seu aniversário, quando este ainda não se considerava seu amigo, agora que Marcial já se 

considera seu vetus sodalis Sexto, despreza-o, pois os presentes do “amigo” já não o 

satisfazem: 

 Ad natalicias dapes vocabar, 

esse cum tibi, Sexte, non amicus. 

quid factum est, rogo, quid repente factum est, 

post tot pignora nostra, post tot annos 

quod sum praeteritus vetus sodalis? (7.86.1-5) 

 

Esta mudança de atitude de Sexto, contrária à passagem da condição de non amicus para 

vetus sodalis, só pode significar que o patronato se impôs   à   verdadeira  noção de 

amizade e que a denominação de amicus se afastou do seu primeiro e real sentido. Pois 

embora Marcial não tivesse inicialmente a denominação de amicus, era, na verdade, como 

amigo que era tratado. Mas agora que o poeta usufrui da denominação de vetus sodalis, 

bastante afastado está este termo do real sentido que a nominação comporta. O que 

significa que a aplicação da nomenclatura própria da amizade à realidade do patronato / 

clientelismo converteu as denominações que lhe são próprias em meras “carcaças ocas de 

sentido”, capazes de criarem uma “ilusão óptica” em torno da suposta nobreza que 

                                                        
1706 Note-se que não há certezas sobre o facto de a denominação de Sexto corresponder sempre à mesma 
pessoa. Contudo, a avaliar pelas similares características do seu carácter, compreendemos que se trataria da 
mesma pessoa. Além disso, entendemos que a construção paulatina do carácter de uma mesma figura 
consegue adequar-se melhor ao aguilhão subtil da poética de Marcial.  
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perpassa nas relações sociais da época imperial. E assim se compreende a força do jogo 

linguístico reiteradamente usado por Marcial nesta temática, onde dar e receber revelam 

sentidos e realidades que, aparentando estar próximas da amizade, na verdade tomam 

proporções bastante afastadas, senão mesmo contrárias a um valor tão nobre1707.   

 Ressalve-se, no entanto, que, embora Marcial se tenha insurgido contra a falsa 

amizade dos patronos e tenha colocado a riqueza linguística das suas palavras ao serviço da 

crítica social, o poeta está consciente do princípio hierárquico que assiste à relação 

patrono-cliente na sociedade imperial e que, naturalmente, assenta em interesses sociais, 

económicos e culturais. Além disso, também não nos parece que este deseje pôr em causa a 

instituição da clientela ou reivindicar igualdade de direitos, impossíveis para a época e 

bastante contrários à política imperial. O interesse de Marcial é antes de mais o de pôr a nu 

uma incongruente realidade que, revestida de um nobre manto linguístico, esconde uma 

baixeza de valores imensa e uma ganância mesquinha nada compatível com a nobreza do 

manto.  

 Quanto aos motivos pessoais que enfatizam a insistência de fazer confluir a 

realidade do patronato com a da amicitia, estes prendem-se fundamentalmente com o 

desejo de ter um patrono que, devendo ser conhecedor do primitivo sentido da palavra 

amicus, lhe dê a protecção que em tempos idos os poetas conhecidos tiveram1708. E é 

precisamente orientado por este propósito que Marcial insiste em revestir as suas palavras 

de sinceras noções de amizade, quando pede a Istâncio Rufo uma inspiração semelhante à 

que tiveram grandes poetas, ou seja, um amor que inspire os seus versos1709: 

Istanti, quo nec sincerior alter habetur  

   pectore nec nivea simplicitate prior, 

si dare vis nostrae vires animosque Thaliae 

    et victura petis carmina, da quod amem.   

                                                        
1707 Noutras situações, a oferta dada pelo rico fica-se por um simples conselho, de resto bastante proveitoso 
para este próprio: ‘dives eris, si causas egeris’ (cf. 2.30.5). É que se o cliente se entregar a uma actividade 
mais proveitosa, já não precisará de importunar o rico. 
1708 Sobre o uso frequente de termos como amicus, amicitia ou sodalis e também da primeira pessoa dos 
pronomes possessivos: meus, noster, veja-se, por ex, HELLEGOURC’H (1963b) 42) e WHITE (1978) 79-
82.   
 Para uma abordagem específica da relação patronato-amicitia, veja-se, por exemplo, SALLER 
(1989) 49-62), para quem o patronato se distingue de todas as outras formas de relações sociais no mundo 
romano, incluindo a amizade, basicamente pelo facto de assistir àquela uma assimétrica relação entre partes 
de desigual estatuto. Sobre o mesmo assunto, consulte-se também: KONSTAN (1990) 328-42, idem, (1997) 
e KLEIJWEGT (1998) 256-277. 
1709 Istâncio Rufo foi  amigo e protector de Marcial (cf. 7.68) e também cônsul na Bética (cf. 12.98). 
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 Cynthia te vatem fecit, lascive Properti;  (8.73.1-5) 

 

Sob o pretexto de uma musa inspiradora, Marcial pede a protecção do amigo- 

mecenas, para que se possa entregar totalmente à poesia tal como os poetas evocados, ou 

seja, sem outras preocupações que não sejam as da escrita.   

Mas se neste epigrama há claramente um pedido de protecção literária, outras vezes 

não se torna assim tão linear compreender se Marcial pede um amigo protector ou apenas 

um patrono que lhe permita desempenhar as funções de cliens.  

Pois vejamos: Marcial pede a Fusco uma oportunidade para se tornar seu amigo, 

argumentando com a possibilidade de este ainda ter algum tempo ou um lugar de sobra no 

seu ciclo de amizades que lhe possa ser concedido: 

 Si quid, Fusce, vacas adhunc amari –  

 nam sunt hinc tibi, sunt et hinc amici – 

unum, si superest, locum rogamus,  

 nec me, quod tibi sim novus, recuses: 

omnes hoc veteres tui fuerunt. 

tu tantum inspice qui novus paratur 

an possit fieri vetus sodalis. (1.54)  

   

 Ser seu amigo é o que parece desejar Marcial. Porém, a alusão ao tempo disponível 

e a concreta referência logística ao lugar esboça no pensamento do leitor a imagem de um 

possível pátio onde Fusco receberia os seus clientes. O que significa que o poeta se estará a 

oferecer simplesmente como candidato ao lugar de cliens. E assim se compreende a 

ausência do termo amicus, quer quando se refere o facto de ser novus para Fusco (v. 4), 

quer quando se apresenta como um novus (v.6). No entanto, o remate do epigrama a 

sugerir a passagem de novus a vetus sodalis (v.7) leva-nos a entender que o poeta não 

pretenderá manter-se apenas na condição de cliens, mas alcançar o estatuto de amicus, e, 

por conseguinte, conseguir a protecção que a amicitia deverá implicar. Todavia, se 

tivermos em conta o epigrama anteriormente analisado, em que a passagem linguística de 

non amicus para vetus sodalis correspondeu precisamente ao inverso do que seria esperado 

numa relação de amizade1710, já pode o leitor antever o desfecho desta relação: a 

                                                        
1710 cf. 7.86. 
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denominação de sodalis não trará ao poeta nem os proveitos esperados pelo cliente, nem 

muito menos pelo amigo. 

 De facto, embora Marcial insista numa aproximação linguística entre 

cliens/patronus e amicus, existe uma incompatibilidade entre a aspiração de Marcial e a 

realidade social do seu tempo que é difícil de superar e de ser aceite pelo poeta. E por isso 

é que este não se inibe de criticar a atitude dos seus patronos, mesmo daqueles que, 

efectivamente, possam ter manifestado em algum momento comportamentos próprios de 

verdadeiros amigos. Assim terá acontecido, por exemplo, em relação a Deciano que, 

embora possa constar entre os raros amigos que a tradição antiga conhecia: 

Si quis erit raros inter numerandus amicos, 

    quales prisca fides famaque novit anus, 

(…) 

    dispeream si non hic Decianus erit. (1.39.1-2, 8), 

 

também terá merecido as críticas de Marcial. Pois, tal como muitos outros patronos, 

igualmente Deciano provocara os desencontros do cliens, e, por conseguinte o seu 

progressivo cansaço: 

Ne valeam, si non totis, Deciane, diebus 

    et tecum totis noctibus esse velim. 

(…)  

te tamen ut videam, duo milia non piget ire; 

    ut te non videam, quattor ire piget. (2.5.1-2,7-8) 

 

Depois de Marcial ter elogiado Deciano, colocando-o entre o número de amigos raros 

(raros inter numerandos amicos), de se referir carinhosamente a ele, numa outra passagem, 

como Deciano meo,1711 e de lhe ter concedido a honra da saudação que dá início à epístola 

que abre o livro 21712, este epigrama atesta a desilusão do poeta em relação à constante 

indisponibilidade do patrono e, por conseguinte, à ruptura das relações entre eles, pelo 

menos a avaliar pelo facto de este ter sido o último epigrama dedicado ao patrono. 

                                                        
1711 cf. 1.61.10.  
1712 A relação de patronato literário que Marcial mantinha com Deciano é confirmada nesta epístola do livro 
2, precisamente dedicada a ele. Deciano terá também sido interlocutor de Marcial nos epigramas 1.8 e 1.24. 
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 De facto, diante de uma quase total incompatibilidade entre amicitia e patronato - 

que implica a aniquilação da relação de amizade face à relação social - só lhe resta deixar o 

conselho:  

si vitare volis acerba quaedam 

et tristis animi cavere morsus,  

nulli te facias nimis sodalem:  

gaudebis minus et minus dolebis. (12.34.8-11). 

  

Estando o termo sodalis envolto apenas por uma formal e nua denominação, 

nenhum outro proveito terá o seu portador senão o tormento de carregar um nobre manto 

que o deixa morto de frio. E, por isso, melhor será não se ligar a ninguém em demasia, ou 

seja, não esperar mais do que aquilo que o outro está disposto a dar e que se reduz a uma 

mera relação social privada de qualquer tipo de valores, e inteiramente desconhecedora dos 

preceitos da amizade. Esta é a voz amargurada de alguém que, provavelmente, por ter 

convivido muito de perto com a realidade representada, conseguira incutir uma maior 

sensibilidade social à apresentação das quase mercenárias relações entre patronos e 

clientes. E de, assim, sugerir o encaminhamento do leitor para uma possível deliberação 

sobre a problemática da clientela do seu tempo: deverão as relações sociais entre patrono e 

cliente passar por uma relação interpessoal, baseada na amizade, ou pelo menos nos 

princípios que regem (ou deveriam reger) este sentimento: a generositas e a fides.  

Assim sendo, ditados, ou pelo menos sugeridos, os comportamentos normativos 

que devem ser tidos em conta nas relações sociais, entendemos que a própria referência à 

ausência de presentes, ou à má qualidade destes na relação entre patrono e cliente, como 

causa suficiente para negar a denominação de amigo ao patrono, para além de sugerir a 

crítica ao cumprimento da mera troca material, pretende evidenciar a indignação do poeta 

pelas razões que motivam a atitude do patrono. Pois o poeta não pode suportar o facto de: o 

presente corresponder a uma insignificante e mísera parte da imensa fortuna do rico; de ter 

sido dado apenas para que fosse reconhecida e contemplada a atitude do patrono; de ser 

oferecido com o intuito de se vir posteriormente a receber muito mais em troca, ou 

simplesmente pelo facto de o presente não se adequar minimamente às necessidades 

daquele que o recebe1713. É que nada disto corresponde aos preceitos e valores que o poeta 

                                                        
1713 cf. por ex.: 2.43; 6.11; 7.92; 10.15(14).  
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deseja incutir nas relações entre patrono / cliente e mais concretamente na sua relação 

cliente / patrono-amigo ou patrono protector.  

   

 A vida de cliente é, como atestámos, efectivamente um obstáculo à produção 

literária e à vida tranquila e moderada que Marcial deseja cultivar, mas é também um 

entrave à verdadeira amizade que o poeta tanto preza. Impelido para a realidade dos 

clientes e obrigado a emaranhar-se por entre esta palpitante, e algumas vezes quase 

nevrótica, realidade, por força da pobreza que lhe assiste, serão possivelmente estas as 

razões que levaram o poeta a conhecer melhor do que ninguém a realidade que caracteriza 

a sociedade da época imperial e a diversificar e pormenorizar um tema tão trivial dos 

costumes romanos. No entanto, foram os seus desejos pessoais, assim como a sua 

concepção de vida e de relações humanas que mais significativamente contribuíram para 

uma abordagem mais humana, mais séria e também mais satírica, porque mais indignada e 

revoltada, sobretudo com a atitude dos patronos avaros e falsos.  

 Com certeza muitas críticas e apreciações feitas por Marcial foram exclusivamente 

resultado da sua habilidade poética e da agudeza satírica que assiste ao epigrama. Porém, a 

voz persistente do poeta leva-nos a concluir que a realidade social apresentada não deixa 

de estar em perfeita harmonia com o julgamento social do próprio poeta. E assim se 

compreende a nossa intenção de dar voz à vivência pessoal do poeta, neste tema em 

concreto. 

 Em suma, e porque será esta a linha de orientação na análise da temática do 

patronato / clientelismo em Marcial, ao longo deste capítulo, impõe-se-nos reiterar a ideia 

de que, segundo entendemos, em nenhum outro tema a voz do poeta terá conseguido 

alcançar um eco tão humano, tão sério e acima de tudo tão possuidor de preceitos morais, 

éticos e sociais, sem, no entanto, se desviar da linha do cómico e do burlesco, que tão 

singularmente caracteriza a sua produção literária.  
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2.2. Juvenal 

 Estudos mais antigos, como os de Labriolle, Levi, Serafini, Marache, Gérard1714, ou 

mais recentes como o de Conte1715, que trataram particularmente as preocupações sociais 

de Juvenal, atestam afinidades entre Juvenal e o cliente pobre, justificando-as quer com as 

escassas referências autobiográficas presentes nas suas sátiras, quer com os epigramas 

endereçados ao poeta pelo seu amigo Marcial1716. 

 Tomando como referência a famosa inscrição de Aquinum, houve também quem 

acreditasse na carreira militar de Juvenal, logo no início da sua vida, pelo que a sua 

condição de cliente, resultante de uma situação de pobreza, pode reflectir o 

desapontamento pessoal do poeta1717. 

 Sem ser nosso propósito ingressar em discussões teóricas sobre a vida de 

Juvenal1718, ou até mesmo entrar, de momento, na pertinente questão levantada por 

Marache sobre a natureza reivindicativa das palavras do satírico sobre a clientela1719, o que 

importa antes de mais é marcar a diferença entre Marcial e Juvenal em termos de 

identificação poeta-cliente e demonstrar de que forma as escassas referências 

autobiográficas do último poderão ter contribuído para o tom mais tranquilo e humorístico 

das suas palavras, sem no entanto deixarem de ser suficientemente satíricas e 

moralizadoras.  

 Apesar de os estudos mais recentes não aceitarem a interpretação tradicional da 

figura de Umbrício, na sátira 3, como o porta-voz de Juvenal, que atestava claramente a 

identificação do poeta como cliente1720, o silêncio do satírico diante do lamento e das 

                                                        
1714 cf. edição de Les Belles Lettres, LABRIOLLE e VILLENEUVE (1974[1921] 21); LEVI (1955) 170-180;  
(1957); MARACHE (1961b) 30-67; Idem (1980) 363 e sg.; GÉRARD (1976). 
1715 cf. CONTE (1999). 
1716 O estudioso GÉRARD (1976) 11, tomando como referência os versos 4 e 5 do epigrama 12.18 de 
Marcial - dum per limina te potentiorum / sudatrix toga ventilat … -, considera que a expressão per limina 
sugere precisamente a mobilidade de Juvenal que vai de casa em casa, mas sem entrar, e alude à prática da  
salutatio.  
1717 cf. FLORES (1963) 3-22. 
1718 Para um conhecimento total das diferentes perspectivas e opiniões que se foram formando ao longo dos 
tempos sobre a vida de Juvenal consulte-se VITORINO (2003a) 11-32. Sem entrar em julgamentos pessoais, 
este estudo concede ao leitor uma visão global de toda a bibliografia sobre a obra de Juvenal e 
particularmente sobre a sua vida pessoal.  
1719 MARACHE (1980) 363-369 argumentou que as palavras de Juvenal têm inegavelmente uma natureza 
reivindicativa, acrescentando, porém, que a sua sedição é cristalizada, particularmente contra os estrangeiros 
e sobretudo os Gregos, para quem propõe a expulsão, e o retorno à antiga sociedade patriarcal.  
1720 ANDERSON (1970) 390-394 terá sido o primeiro a apresentar uma interpretação diferente da explorada 
por HIGHET (1954) 69 ou pelo comentário de COURTNEY (1980) 153. 
 Mais recentemente outros autores terão confirmado e desenvolvido a interpretação de Anderson 
argumentando que a figura de Umbrício não está em perfeita concordância com a persona satírica de Juvenal 
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acusações feitas por Umbrício convertem-se, pelo menos, em sinal de aceitação e partilha 

de ideias que se prendem fundamentalmente com situações de crítica e censura mordaz 

contra a cidade de Roma, a qual não permite aos clientes uma vida honesta e privada de 

humilhações. É a indignação que orienta as palavras de Umbrício, tal como orientou as de 

Juvenal nos primeiros vinte versos da sátira 11721, e é o desrespeito pelos valores ético-

morais, mas também sociais, que suscitam a acusação de Umbrício, o mesmo que 

fundamenta a voz censuradora e moralizadora de Juvenal em quase todas as sátiras.  

 Contrariamente a Marcial, Juvenal não se reconhece na figura do cliente cansado e 

esfarrapado que todos os dias corre para casa dos patronos, para dar cumprimento à 

salutatio e receber a sportula, ou que se dirige aos banhos para conseguir um convite para 

jantar.  

 Contudo, a identificação do poeta com este grupo social emerge da voz indignada 

da sátira 1 que denuncia a condição miserável em que vivem os clientes, tratados como um 

rebanho de animais1722 e sujeitos a receber uma parva sportula que à soleira da porta 

espera ser arrebatada por uma turba em toga1723. Depois, na sátira 3, é o destaque 

concedido a Umbrício e o consentimento das palavras revoltadas deste cliente que atestam 

a sua identificação com a figura do cliente ou pelo menos o seu respeito por este1724. E na 

sátira 5 e 9 será o afastamento do poeta em relação a homens que não dignificam a 

condição de cliente, mas antes contribuem para a resignação humilhante de Trébio ou para 

a vida efeminada a que se sujeita Névolo, que acaba por atestar a proximidade do satírico a 

esta classe que terá tanto de vítima quanto de merecedora da humilhação a que é exposta.  

 Pouco interessado em dar voz à sua própria condição social e económica, a obra de 

Juvenal não permite, como de resto acontece em Marcial, a clara identificação entre o 

poeta e a figura do cliente, assim como também especificar as reais condições económicas 

que assistem à actividade literária a que se entrega. É certo que Juvenal na sátira 7 reclama, 

claramente, melhores patronos para os poetas, e reconhece a pobreza como causa 

                                                                                                                                                                        
(cf. SARKISSIAN (1991) 247- 258 e WEHRLE (1992)). Sobre este assunto COURTNEY (1980) 151 
considera que a figura de Umbrício não pode coincidir com a de Juvenal, pois se assim fosse tal constituiria 
uma incoerência, já que o satírico não poderia declarar a sua insuportabilidade por Roma, quando ao mesmo 
tempo continua a residir na cidade.  
1721 cf. FREDERICKS, S. (1973) 62-67 e SARKISSIAN (1991) 248.  
1722 cf. S. 1.46: cum populum gregibus comitum... 
1723 cf. S. 1.95-96: ... nunc sportula primo / limine parva sedet turbae rapienda togatae; 
1724 Não obstante, obviamente, o facto de, no fim da sátira, o poeta preferir permanecer em Roma a partir. 
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primordial da decadência da poesia e da falta de bons poetas1725. Porém, esta denúncia e 

reclamação não se direccionará propriamente para uma protecção pessoal, mas antes se 

alarga a todos os homens das letras. Pois tenhamos em conta que, se em Marcial será a 

proximidade deste com a matéria representada que confere realismo e veracidade às suas 

palavras, já que vivenciou e conviveu de perto com aquilo que descreve, no caso de 

Juvenal será precisamente o distanciamento do poeta em relação à matéria representada 

que garante autoridade às suas críticas. E assim se compreende que não esteja interessado 

em misturar-se por entre a turba de qualquer grupo ou classe social, já que a censura e a 

moralização dos males da sociedade circundante exigirão a condição superior do poeta.  

  

 

 2.2.1. Os valores pessoais que assistem a algumas críticas 

  Se os parcos recursos económicos que assistem à vida de Juvenal, enquanto cidadão 

romano e homem das letras, não se manifestam explicitamente na apresentação e 

comentário da sociedade do seu tempo, e muito menos parecem merecer a atenção do 

satírico, como acontece repetidas vezes em Marcial, consideramos que alguns dos valores e 

atitudes que Juvenal proclama estão claramente alicerçados na sua própria vivência 

pessoal. 

 Em diferentes momentos associa a linguagem da amicitia ao patronato. E se, 

contrariamente a Marcial, Juvenal não pede para si um patrono-amigo que alivie a sua 

condição de cliente, é a descrição da sua própria relação de amizade com Pérsico, na sátira 

11, que serve de modelo, ou guia de orientação, à interpretação da suposta amizade entre 

Virrão e Trébio, na sátira 51726, mas que também evidencia a superioridade do poeta em 

relação a alguns vícios que foram apontados, na sátira 1, como estando na origem da sua 

                                                        
1725 Depois de Juvenal apontar o Imperador como a única esperança para os intelectuais (cf. S. 7.1), já que 
estes dos nobres recebem elogios e nada mais (cf. S. 7.30-31), o satírico faz uma exemplificação detalhada da 
triste condição dos poetas (cf. S. 7.36-97), argumentando que é difícil produzir obras literárias, quando os 
poetas têm de se preocupar com a própria subsistência (cf. S. 7.63-65).  
1726 COURTNEY (1980) 491-492 considera que Pérsico não pode ser entendido como um amigo de Juvenal, 
o poeta nunca se dirige a esta personagem como amicus. O autor admite assim que Pérsico pode ser 
entendido como uma figura inventada ou como uma pessoa em concreto de que Juvenal na verdade não 
gosta, pelo que, tomando esta sátira uma marcada intenção irónica, o que temos aqui será meramente um 
pretexto criado por Juvenal para dar uma lição de moral.  
 Sem ser nosso propósito aprofundarmos a figura de Pérsico, ainda que consideremos que não 
existem sinais de intenção irónica por parte de Juvenal no tratamento de Pérsico, o que realmente sobressai 
nesta sátira é a noção que o satírico tem da amizade e que se coaduna com os preceitos da generositas e da 
fides.  
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indignatio. Pois, partilhando com Pérsico uma refeição gastronomicamente modesta e 

moralmente inocente, onde os alimentos não se compram no mercado, mas antes se 

cultivam no campo do dono, Juvenal não se confunde com a figura de qualquer glutão que 

sozinho é capaz de comer sete pratos1727, ou que engole ‘patrimónios numa mesa solitária 

servida com enormes e preciosas bandejas muito antigas’1728, nem tão-pouco com a 

imagem do patrono que usa o pretexto da oferta da cena ao cliente e da amizade para exibir 

as suas riquezas e humilhar o pobre. 

 A propósito do convite do patrono Virrão ao cliente Trébio, Juvenal declarara: 

fructus amicitiae magnae cibus1729. E de facto, a avaliar pelo quadro amistoso criado, na 

sátira 11, em torno da cena que Juvenal oferece ao seu amigo Pérsico, compreende-se de 

que forma a partilha de alimentos se pode converter na melhor expressão de uma amizade 

sincera e verdadeira. Porém, ao banquete partilhado por Virrão e Trébio assiste antes a 

imagem ridícula de uma amizade interesseira e humilhante, fruto da afinidade social e não 

amigável que une os seus protagonistas e também dos valores que orientam os seus 

intervenientes. 

 Dominado pela gula, Trébio interpreta o convite pronunciado pelo patrão -“una 

simus”1730 como expressão sincera da amizade que os une. No entanto, quando o cliente se 

apercebe da falsidade, ou pelo menos da ambiguidade, desta declaração, já não lhe admite 

o seu estômago que se retire. Quanto ao patrono, longe de o convite formulado a Trébio ser 

um sinal sincero de reconhecimento e de consideração pelos serviços prestados e muito 

menos de uma sincera amizade, assiste-lhe o desejo de deixar transparecer a sua suposta 

bondade amistosa e a necessidade de compor o triclinium: 

             …ergo duos post 

 si libuit menses neglectum adhibere clientem, 

 tertia ne vacuo cessaret culcita lecto, …  (S. 5.15-17) 

 

Envolto o convite do patrono de muita presunção e alguma ambiguidade, já que a 

expressão “una simus” significa apenas jantarem debaixo do mesmo tecto, esta cena 

descrita na sátira 5 contrasta com a de Juvenal a vários níveis: Juvenal e Pérsico comem os 

                                                        
1727 cf. S. 1.94-95. 
1728 cf. S. 1.137-138.  
1729 cf. S. 5.14. 
1730 cf. S. 5.18. 
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mesmos vegetais cultivados no campo e o mesmo pão (puls), que outrora servia de 

alimento a toda a família; Virrão, longe de partilhar com o cliente o mesmo alimento, come 

um pão branco e mole e delicia-se com exuberantes pratos de peixe e de carne, enquanto 

ao cliente Trébio está apenas reservado um pedaço de pão (farris) destinado aos cães, e 

uma enguia engordada com os excrementos dos esgotos. As desigualdades gastronómicas 

atestam o hiato social entre Virrão e os seus convidados e os alimentos ingeridos pelo 

patrono confirmam que, efectivamente, o paladar constitui a única razão de viver, 

conforme atesta Juvenal: et quibus in solo vivende causa palato est1731. Além disso, se na 

mesa de Juvenal os utensílios usados são irrelevantes e se se dispensa qualquer perito na 

combinação de pratos, criado caro e exótico, assim como também os lascivos 

entretenimentos dispensáveis, porque apenas a leitura despreocupada de Homero e Virgílio 

deve animar a sua refeição, contrariamente, na ceia de Virrão, o senhor é servido pelo flos 

Asiae, comprado por um elevado preço, e os copos, onde é servido ao senhor o vinho, têm 

incrustações de pedras. Quanto aos entretenimentos que assistem a esta cena, estes são 

proporcionados pelos próprios convidados, cuja gula desvairada permitira a conversão 

desta refeição numa animada comédia. E assim, se na ceia de Juvenal, a riqueza da comida 

e da conversa familiar se opõe à pobreza dos recipientes, na de Virrão é o superficial que 

suplanta o essencial. E além disso, enquanto a primeira se alicerça na partilha plena, e, por 

conseguinte, no real conceito da amicitia, a segunda reduz tal conceito a um mero pretexto 

que se mostra favorável à falta de dignidade e de respeito pessoal, a que a gula e o 

exibicionismo sujeitam o homem.   

No entanto, se esta relação entre patrono e cliente contrasta com os preceitos da 

partilha equilibrada e moderada, presentes na ceia oferecida, na sátira 11, também o 

próprio conceito de amizade pela qual se regem as relações interpessoais da sociedade, 

contrastam com as atitudes desinteressadas e sinceras de Juvenal em relação a alguns 

amigos, nomeadamente Névolo, na sátira 9, Catulo, na sátira 12, ou Calvino, na sátira 13. 

E ainda que as palavras dirigidas a estes amigos se revistam de um tom verdadeiramente 

irónico e crítico em relação às atitudes destes, a verdade é que não deixam de evidenciar 

uma atitude inteiramente desinteressada, pelo menos do ponto de vista económico ou 

social, já que em termos de intenção literária, muitas verdades e críticas se escondem por 

detrás de tão sinceras e amigáveis palavras.  

                                                        
1731 cf. S. 11.11.  
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E exemplo desta amizade desinteressada de Juvenal será provavelmente o episódio 

relatado na sátira 12, onde o poeta, conforme explica ao seu interlocutor, Corvino, oferece 

sacrifícios aos deuses como forma de agradecer o facto de o seu amigo Catulo se ter 

salvado de uma perigosa tempestade e de um sucessivo naufrágio, sem que esta sua atitude 

implique o desejo de receber qualquer favor ou recompensa futura do amigo, por sinal 

bastante rico1732: 

nec suspecta tibi, sint haec, Corvine: Catullus, 

pro cuius reditu tot pono altaria, parvos 

habet heredes. (S.12.93-95) 

 

O esclarecimento de que a sua atitude não deverá levantar suspeitas e a referência 

aos três herdeiros de Catulo como forma de mostrar que só a estes se deverá destinar o 

dinheiro do pai, estabelece o ponto de viragem entre a atitude sincera e desinteressada de 

Juvenal e a realidade de todos aqueles que apenas fazem sacrifícios se puderem tirar algum 

proveito de tal gesto religioso:  

             … liber expectare quis aegram 

et claudentem oculos galllinam inpendat amico 

tam sterili; verum haec nimia est inpensa: coturnix 

nulla umquam pro patre cadet. sentire calorem 

si coepit locuples Gallitta et Picius orbi, 

legitime fixis vestitur tota libellis 

porticus, existunt qui promittant hecatomben,… (S. 12.95-101) 

 

O desejo manifestado por Juvenal de assistir à oferta de uma simples galinha 

enferma, coxeante e cega em proveito de um amigo que nada terá para retribuir e a certeza 

(verum) de que até uma galinha como esta seria um gasto excessivo reduzem o conceito de 

amizade, mas também o próprio sacrifício religioso, a uma mesquinhez interesseira que 

tem tanto de crítico como de ridículo. Num tempo onde se vive dominado pelas 

excentricidades dos alimentos exóticos e a gula terá mesmo sido elevada à categoria de 

divindade, de certeza que essa mesma galinha que se considera ser um gasto excessivo não 

seria usada para matar a fome, nem mesmo do mais pobre dos Romanos. O pormenor da 
                                                        
1732 Juvenal começa por oferecer duas ovelhas e um bezerro a três divindades capitulares: Juno, Minerva e 
Júpiter. E depois, já em casa, ainda presta homenagem aos deuses domésticos. 
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galinha enferma servira apenas para rebaixar ainda mais a atitude dos interesseiros, e 

evidenciar a superioridade do gesto de Juvenal, mas também para conferir um tom mais 

humorístico e irónico à crítica que pretende ser feita à falsa e hipócrita amizade.    

E depois do desejo irrealizável de Juvenal, segue-se a convicção de que ninguém 

(nulla) alguma vez (numquam) sacrifica uma codorniz por um pai. E isto porque o filho 

tirará maiores proveitos do pai morto, já que, por direito, receberá a sua herança. A crítica 

torna-se agora ainda mais mordaz e alarga-se àquilo que Juvenal reitera várias vezes ao 

longo da sua obra e que se prende com a relação interesseira entre pais e filhos. Afinal os 

filhos estarão apenas a seguir os ensinamentos dos seus pais: 

    “Cum dicis iuveni stultum qui donet amico, 

qui paupertatem levet attollatque propinqui,  

et spoliare doces et circumscribere et omni 

crimine divitas adquirere; … 

(…) 

ergo ignem, cuius scintillas ipse dedisti, 

flagrantem late et rapientem cuncta videbis. 

nec tibi parcetur misero, …  (S. 14.235-238, 244-246) 

 

Seguindo o ensinamento de que será stultus dar um presente a um amigo ou até 

mesmo aliviar a miséria de um parente, a atitude de não sacrificar nem sequer uma 

codorniz pelo pai torna-se assim no resultado daquilo que lhe fora ensinado e que, como 

Juvenal advertira aos próprios pais, fará com que o filho não respeite nem sequer o pai. 

Além disso, quando a própria mãe ou madrasta é capaz de matar os filhos órfãos caso estes 

gozem de uma boa situação económica1733, ninguém se admirará se o filho tomar uma 

atitude semelhante.  

Os exemplos que se seguem na exemplificação daquilo que os homens são capazes 

de fazer por interesse centra-se agora particularmente nos caçadores de testamentos, como 

Nóvio ou Pacúvio, que tudo fazem para que o rico enfermo lhes agradeça as preces feitas 

por si1734. E diante da habilidade destes, o remate da sátira 12 não poderia ser mais irónico: 

vivat Pacuvius quaeso vel Nestora totum, 

possideat quantum rapuit Nero, montibus aurum 
                                                        
1733 cf. S. 6.627-631.  
1734 cf. S. 12.97-130. 
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exaequet, nec amet quemquam nec ametur ab ullo. (S. 12.128-130) 

 

O desejo de vida prolongada e proveitosa para Pacúvio e os votos de que não ame 

ninguém, nem que seja querido por nada, poderão querer advertir todos aqueles que 

eventualmente se poderão deixar enganar pela falsa amizade deste caçador de testamentos. 

No entanto, atendendo a que o Homem aprende depressa com os exemplos que lhe são 

dados, também Pacúvio deverá ter cuidado para não se deixar enganar por aqueles que se 

mostrarem atenciosos para com ele próprio. Pois afinal, muitos são aqueles cujas lágrimas 

fingidas escondem uma amizade interesseira. A começar pelos estrangeiros, e 

particularmente pelos Gregos, capazes de partilharem do riso e das lágrimas do seu suposto 

amigo, de prontificarem um agasalho quando este sente frio ou até mesmo de suarem, 

quando este sente calor:   

        …         Rides, maiore cachinno 

 concutitur; flet, si lacrimas conspexit amici, 

nec dolet. igniculum brumae si tempore poscas,  

accipit endromidem; si dixeris ‘aestuo’, sudat. (S. 3.101-104) 

 

Estes seriam de facto comportamentos dignos de louvor e representativos dos 

verdadeiros preceitos que deveriam assistir a uma amizade, nomedamente a generositas e a 

fides, se, no entanto, não fossem evidenciados por uma gente muito hábil na arte de adular 

e de representar, conforme sugerem as sucessivas perguntas de retórica lançadas nos versos 

anteriores a estes1735. Além disso, o pormenor da ausência da dor no momento da partilha 

das lágrimas (nec dolet) e a prontidão em suar, só porque o amigo apenas disse que estava 

com calor (dixeris ‘aestuo’) atestam a falsidade e hipocrisia destes comportamentos.  

E assim, para além de os avarentos, os filhos ou os caçadores de testamentos, os 

estrangeiros tornam-se efectivamente no melhor exemplum do tipo de amicitia que domina 

a sociedade romana e do qual Juvenal faz questão de se demarcar, mesmo quando parece 

estar a consolar alguns amigos e a partilhar da sua dor. Pois também os comportamentos 

                                                        
1735 cf. S. 3.86: “Quid quod adulanti gens prudentissima laudat…; cf. S. 3.93-96: …an melior, cum Thaida 
sustinet aut cum / uxorem comoedus agit vel Dorida nullo / cultam palliolo? mulier nempe ipsa videtur, / non 
persona, loqui. A constatação final de que parece que fala mesmo uma mulher e não uma máscara (persona) 
atesta a hábil capacidade de representar desta gente, ao ponto de a representação se confundir com a 
realidade. O que efectivamente explica o facto de as suas supostas manifestações de amizade serem tão fiéis 
aos valores exigidos neste tipo de relação interpessoal.   
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destes se tornam merecedores de censura. Pois vejamos: Ainda que Névolo passa ter razões 

para se queixar da falta de reconhecimento por parte do seu patrono, dados os favores 

sexuais prestados a si e à sua esposa, a verdade é que a sua entrega parece ser voluntária e 

interesseira, já que as suas queixas se manifestam apenas em relação à falta de 

recompensas monetárias. E assim se compreende que Juvenal o aconselhe a não desesperar 

com tal situação até porque, estando em pé e a salvo estas colinas, não lhe faltará um 

pathicus amicus, ou seja, alguém que esteja disposto a usufruir dos seus serviços sexuais: 

    Ne trepida, numquam pathicus tibi derit amicus 

stantibus et salvis his collibus (S. 9.130-131)  

 

Para além da crítica indirecta à própria Urbe que, enquanto se mantiver como está, 

não há-de deixar Névolo sem trabalho, Juvenal atesta o real sentido que a palavra amicus 

adquire nesta relação entre patrono e cliente, e que se reduz à satisfação sexual de um e 

monetária do outro.  

Quanto a Catulo, na sátira 12, é certo que a sua valentia, diante dos perigos 

enfrentados no alto mar, e a sua própria coragem de deitar fora tudo quanto era seu1736 

terão sido merecedoras dos elogios e sacrifícios de Juvenal. No entanto, a pormenorizada 

descrição do grande número de riquezas transportadas por Catulo1737, a certeza de que há 

aqueles que não fazem um património para viver, mas antes, cegos pelo vício, vivem 

apenas para o património1738, e a recomendação de, no futuro, Catulo levar consigo apenas 

o essencial para matar a fome e a sede e o necessário para enfrentar uma tempestade1739 

acaba por sugerir a crítica a este marinheiro interesseiro que arrisca a vida por força da 

ambição.  

E, por fim, na sátira 13, a dor desproporcional sentida por Calvino torna-se 

igualmente criticável na medida em que a sua repulsa pela falsa amizade e indignação não 

será tanto pela atitude do falso amigo, mas antes pela perda de um bem material, o 

dinheiro. O que significa que a indignação de Calvino nada tem a ver com a defesa dos 

valores morais, mas apenas com o interesse em reaver aquilo que lhe foi tirado, o que faz 

dele um homem tão ambicioso como aquele que o roubou. E assim sendo, diante desta 

                                                        
1736 cf. S. 12.37: “fundite quae mea sunt”, dicebat “cuncta” Catullus,... 
1737 cf. S. 12.38-47. 
1738 cf. S. 12.50-51: [non propter vitam faciunt patrimonia quidam, / sed vitio caeci propter patrimonia 
vivunt.].  
1739 cf. S. 12.60-61: mox cum reticulis et pane et ventre lagonae, / aspice sumendas in tempestate secures. 
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leitura, a atitude de consolo de Juvenal em relação a Calvino acaba por suscitar a dúvida 

sobre as intenções do satírico e deixar, nas entrelinhas, uma crítica à postura ambiciosa do 

amigo. 

De facto, também as atitudes e lamentos destas três figuras merecedoras da 

afinidade do satírico conseguem reflectir a resignação, a luxúria e a avareza que 

caracterizou os exemplos apresentados nas oito sátiras anteriores. A diferença reside 

apenas no facto de Juvenal ter trocado a crítica directa e mordaz por um tom mais humano, 

menos indignado, e até mesmo mais humorístico. Ainda que a ironia contida nas suas 

palavras não esconda a censura que deve ser feita a tais comportamentos, até porque não 

exibir ou pelo menos sugerir a hipocrisia contida em tais comportamentos seria tornar-se 

cúmplice daquilo que Juvenal tanto criticara até ao momento. Neste sentido, as situações 

expostas nas sátiras 9, 11, 12 e 13 poderão ser entendidas como espécie de exemplo 

pessoal daquilo que efectivamente deve reger a amizade e que, por uma extensão de 

sentido, poderá servir de modelo interpretativo das críticas apontadas à relação entre 

patrono-cliente. Ainda que só a descrição da cena na sátira 11 possa ser tomada como 

exemplo real daquilo que deve ser a manifestação da amizade no momento da partilha à 

mesa1740, a verdade é que as restantes passagens põem em evidência situações que nos 

permitem entender os preceitos que, na perspectiva de satírico, deverão orientar a amicitia 

e que, de forma alguma se coadunam com a hipocrisia e o interesse monetário que rege a 

relação patrono-cliente.  

   

 Em suma, bastante afastado da jocosa figura que tudo faz para conseguir satisfazer 

as suas necessidades básicas, como o vestir ou o comer, ou de qualquer propósito pessoal, 

como acontece com Marcial, Juvenal apenas associa a sua voz a situações de denúncia, de 

revolta ou de censura, motivadas fundamentalmente pelo desrespeito pelos valores morais 

e sociais, pelo abuso de poder ou pela mobilidade social. Ao poeta não interessam 

propriamente os traços físicos, as atitudes visíveis ou as triviais correrias a que todos os 

dias se entrega o cliente, mas antes os direitos e os valores que os outros não respeitam, e 

que o próprio cliens desrespeita. E neste sentido consideramos que, aparentemente 

afastados, se aproximam os poetas na medida em que enfatiza o satírico os motivos e as 

                                                        
1740 Supostamente aquela mesma a que se referira Juvenal quando afirmara na sátira 5, a propósito do convite 
fomulado por Virrão ao cliente Trébio, que:  fructus amicitiae magnae cibus (cf. S. 5.14) e que não fora 
respeitada por estes.  
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causas da decadência da sociedade, enquanto Marcial, as consequências físicas e materiais 

dessa mesma decadência.  

 É certo que Juvenal não deixa de aludir à ausência / presença das trocas materiais e 

comportamentais no compromisso social entre patrono e cliente, ou às atribulações que 

assistem à vida de todos os clientes, mas é possível assistir a um maior afastamento de 

Juvenal da promiscuidade e da azáfama que orienta a turba de clientes, assim como a um 

tratamento menos diversificado e muito menos denunciador de pormenores 

situacionais1741. No entanto, terá sido particularmente na descrição da cena entre patrono e 

cliente, que as palavras de Juvenal terão manifestado uma minúcia mais pormenorizada e 

também mais humorística do que seria esperado, com certeza motivado pela indignação 

que lhe causa a conversão de uma suposta situação de partilha num humilhante, 

interesseiro e insultuoso conflito social, mas também por força da humilhação a que a gula 

é capaz de sujeitar os homens.  

Quanto a Marcial, este encontrava nas suas próprias relações pessoais razões para 

se indignar com a falsa noção de amizade que envolvia todas as relações entre patrono-

cliente, sofrendo amargamente as consequências de muitas relações que apenas 

linguisticamente se aproximavam do conceito de amicitia, a temática da clientela tomou 

um cunho mais pessoal e por isso mais amargo, mais indignado e até mesmo mais 

revoltado. E ainda que o poeta não tenha em nenhum momento perdido o seu singular 

sentido de humor, parece-nos que, se a sua relação com os supostos amigos fosse diferente, 

não insistiria tanto na hipócrita e falsa dualidade patronato-amicitia.  

 

 

3. O cliente e o patrono na sociedade romana de Marcial e Juvenal 

3.1. Mobilidade social: o lugar ocupado pelo cliente... 

 Homens de nascimento livre que não possuem propriedades, não dispõem de 

fortuna nem desfrutam de um trabalho regular, os clientes de Marcial e de Juvenal 

incluem-se, grosso modo, no grupo de homens que vivem desempregados, entretidos com 

os espectáculos públicos e que vivem das dádivas dos patronos ricos. Confundidos não 

raras vezes com o grupo dos desprezíveis parasitas, pela contínua insistência em quererem 

                                                        
1741 Tenha-se pois em conta que algumas destas realidades terão sido apresentadas apenas de uma forma 
indirecta através dos exemplos de Névolo ou de Calvino, figuras pelas quais aparenta nutrir alguma simpatia 
e as quais foram apresentadas num momento em que a sua voz se tornara mais tranquila. 



Capítulo 6 | Clientelismo e patronato sob o olhar de Marcial e Juvenal 

 560 

ser convidados para jantar fora de casa, ou rebaixados à condição de homens não livres, os 

clientes satisfazem todos os desejos do senhor e submetem-se ao cumprimento de diversas 

obrigações sem conhecerem as merecidas recompensas que lhes deveriam assistir1742.  

 

 

 3.1.1. ... na poética de Marcial 

 Em Marcial, o cliente é um homem de condição livre e portador de determinados 

direitos, fruto da salutatio a que todos os dias se entrega e dos favores que faz aos patronos 

ricos. Porém, assiste-lhe uma miserável vida de escravo que pedincha comida e presentes, 

já que vãs se tornam as actividades a que incansavelmente se dedica. A sua inclusão num 

lugar da hierarquia social romana não é tarefa fácil, dado que a sua figura se promiscui por 

entre a de senhores distintos com posses e títulos, por um lado, e escravos e mendigos, por 

outro. Há patronos ricos que também se entregam aos ofícios de cliente e que logo bem 

cedo, muito antes de receberem os seus próprios clientes, se lançam na corrida à sportula 

junto de patronos mais ricos do que eles. Há mendigos que proclamam a sua pobreza e a 

sua condição de clientes, quando na verdade estão muito abaixo socialmente1743. E há 

mesmo escravos que, ascendendo ou desejando ascender à condição de homens ricos, 

deixam transparecer uma riqueza e um estatuto superior ao do cliente, apenas denunciável 

pelo jogo literário de Marcial1744. 

 Nenhuma outra referência ofereceu a Marcial uma matéria tão propícia ao burlesco, 

à paródia e sobretudo ao cómico. Ri-se o leitor da atribulada vida do cliente, e com mais 

vontade se ri quando se apercebe que é possível um homem distinto e reconhecido 

socialmente rebaixar-se à correria matinal da salutatio, enquanto um escravo se senta na 

primeira fila de um teatro, ostentando a brancura da toga e a púrpura do manto. 

 Os officia do cliente converteram-se, no tempo de Marcial, nos ofícios de todos os 

que precisam de dinheiro, presentes ou alimentos para sobreviverem, mas também de 

alguns que pretendem manter a ilusão de possuírem um rico e extenso património. E nesta 

diversidade de Romanos, que engrossam a turba de clientes, afigura-se uma certa 

mobilidade social que interessa primordialmente a Marcial pelo ridículo que é ver homens 

                                                        
1742 É de realçar que, apesar de o cliente de Marcial e Juvenal esboçar uma condição de pobreza, os poetas 
não deixam de fazer referência à posse de alguns bens, ou até mesmo propriedades e escravos por parte 
destes. E esta contradição atesta assim a heterogeneidade que caracteriza a classe no período imperial. 
1743 cf. 11.32.1. 
1744 cf. 2.29.4. 
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de classes sociais distintas tomarem atitudes semelhantes ou contrárias às suas obrigações, 

responsabilidades ou estatuto social.  

 É a incongruência entre o estatuto do indivíduo e as atitudes e acções que pratica 

que concede a Marcial a abundante matéria para a criação de epigramas poeticamente 

burlescos e jocosos. Afinal, perde-se a figura do cliente no meio de uma panóplia de gente 

que, não raras vezes, encoberta pela teia do ser e do parecer, deseja usufruir dos supostos 

benefícios que a ninguém parecem ser dados. Movidos quase sempre pela necessidade, 

peregrinos que vinham para Roma, advogados sem causas, professores sem alunos, artistas 

sem trabalho, poetas e escritores sem recursos patrimoniais e sem um Mecenas ou até 

mesmo libertos que não queriam perder os favores dos seus antigos patronos, mas também 

homens ricos como Paulo1745 ou Máximo1746, todos eram clientes na Roma imperial. 

 Vasta é a turba que compõe a classe dos clientes na obra de Marcial. E ao poeta, 

mais do que as mudanças hierárquicas e sociais verificadas, o que interessa é realçar a 

realidade paradoxal onde muitos procuram aquilo que não lhes pertence, enquanto quase 

nenhuns, senão mesmo nenhuns cumprem aquilo que lhes compete fazer. E mesmo quando 

o poeta centra o seu discurso em torno da dualidade liberdade-submissão, em que mais 

livre é o escravo, socialmente submisso, do que o cliente de nascimento e condição 

livre1747, ou quando, reiteradamente, associa a terminologia específica da condição de 

escravo aos clientes1748, Marcial não manifesta uma intenção explícita de censurar ou de 

mostrar a sua revolta por possíveis injustiças ou rebaixamentos sociais cometidos contra os 

clientes. Pois, sem pôr em causa a prática do clientelismo, o recurso de Marcial à realidade 

e à linguagem esclavagista tem como principal função parodiar a (in)capacidade que o 

cliente, enquanto homem de nascimento livre, tem para conseguir perder social e 

economicamente uma liberdade que lhe era inerente, assim como de se reduzir à condição 

de homem não livre, ou de se tornar mesmo inferior a alguns escravos, cujos atributos lhe 

concedem o título de “homens dos deuses”, como é o paradigmático caso de Ganimedes. 

Além disso, o recurso a termos alusivos aos escravos, à dependência, à subserviência e à 

total submissão presta-se à criação de jogos linguísticos e à verbalização de episódios 

situacionais, incongruentemente ridículos e risíveis, pela riqueza semântica apresentada. 

                                                        
1745 cf. 10.10.  
1746 cf. 2.18.  
1747 cf. 9.92. 
1748 cf. GARRIDO-HORY (1981b) 187-197.  
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 As situações reais são usadas e trabalhadas com o propósito primordial de 

suscitarem o riso do leitor, mantendo-se afastadas da reflexão séria sobre a decadência dos 

valores sociais ou sobre a usurpação de poderes e desrespeito pelas responsabilidades e 

obrigações inerentes a cada classe. Contudo, não obstante a intenção primordial do poeta 

desejar conseguir arrancar uma desbragada gargalhada de realidades sérias, a verdade é 

que, em diversos momentos, o poeta incute, na análise da realidade incongruente e 

decadente, críticas e sentenças tão moralizadoras como as que seriam esperadas de um 

satírico indignado. E assim acontece, por exemplo, quando Marcial confronta a vida do 

escravo Côndilo com a de Gaio, este último dono de escravos, mas simultaneamente 

escravo de outros donos e prazeres: 

Quae mala sint domini, quae servi commoda, nescis 

    Condule, qui servum te gemis esse diu. (9.92.1-2) 

 

 Contrapondo Marcial as vantagens de ser escravo às desvantagens de ser um 

dominus que à vida de cliens se sujeita, a linguagem e a própria realidade dos escravos é 

colocada ao serviço da criação de um quadro que, combinando o humor com a crítica, o 

apelo à moderação e ao meio-termo, critica a desprestigiante e árdua submissão a que se 

prestam os clientes, e, pior ainda, os seus próprios patronos. Sem se tornar evidente se o 

escravo Condido é, ou não, pertença de Gaio, o senhor em causa, torna-se apenas claro que 

este senhor, apesar de evidenciar alguns sinais de riqueza, não passa de um miserável 

cliente cujo modo de vida o torna mais submisso e dependente do que o escravo: 

 dat tibi securos vilis tegeticula somnos, 

     pervigil in pluma Gaius ecce iacet. 

 Gaius a prima tremebundus luce salutat 

     tot dominos, at tu, Condyle, nec dominum. (9.92.2-6) 

  

 Pequena é a esteira em que dorme o escravo (vilis tegeticula), mas consegue 

proporcionar securos somnos, contrariamente ao leito de penas (in pluma) onde Gaio 

permanece com pervigil (‘insónia’). Esta primeira oposição sintetiza a ideia esboçada em 

vários epigramas sobre a tranquilidade conseguida num ambiente simples, moderado e 

rústico, como é Bílbilis, por um lado, e a agitação nevrálgica da Urbe, onde o ócio cede 

lugar às contínuas obrigações sociais, por outro. E neste contraponto apenas o escravo 
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consegue usufruir das condições que proporcionam uma vida ideal, já que, 

involuntariamente é certo, se alheou da riqueza das plumas.  

 A segunda diferença entre o escravo e este senhor cliente é a entrega deste último à 

prática da salutatio, logo pela manhã. E também aqui as vantagens de ser escravo são 

inigualáveis. Enquanto o patrono-cliente se sujeita a saudar muitos senhores, por força da 

necessidade, o escravo nem sequer o seu próprio senhor saúda, dado que a sua condição de 

escravo lhe consegue garantir a satisfação pelo menos das necessidades básicas de 

sobrevivência. Aludindo esta comparação à cansativa vida do cliente, sugere-se a 

desigualdade de tratamento e de recompensas, em que vãs se tornam as obrigações de um 

homem livre, face à proveitosa condição não livre do escravo.  

 Mas o confronto continua e agora são as preocupações com os credores que apenas 

preocupam o senhor, já que ninguém pedirá nada a um escravo inteiramente privado de 

bens ou dinheiro: 

 ‘quod debes, Gai, redde’ inquit Phoebus et illinc 

     Cinnamus: hoc dicit, Condyle, nemo tibi. (9.92.7-8) 

 

 Podendo ser eventualmente como cliente que Gaio se vê confrontado com a 

cobrança de dívidas que não consegue pagar, fruto da infrutífera salutatio a que se entrega, 

parece-nos ser como patrono que Gaio aqui é visto, já que muitos clientes reclamariam o 

merecido pagamento pelos serviços prestados. Aludindo Marcial à inquietude que provoca 

a riqueza, contrariamente à pobreza, sugere-se também o não cumprimento das obrigações 

do patrono, cuja atitude só lhe pode trazer o tormento de sempre ser abordado por quem 

por direito procura o que é seu.  

 E se como cliente e patrono Gaio goza de uma vida nada preferível à de escravo, é a 

sua condição pessoal de homem rico, que se entrega a hábitos nada moderados e correctos, 

que efectivamente convence o escravo e o leitor das reais vantagens de ser escravo na 

sociedade romana: 

 tortorem metuis? podagra cheragraque secatur 

      Gaius et mallet verbera mille pati. 

 quod nec mane vomis nec cunnum, Condyle, lingis, 

     non mavis quam ter Gaius esse tuus? (9.92.9-12) 
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 O escravo teme o carrasco, mas o senhor, sofrendo de gota nos pés, bem preferiria 

apanhar mil chicotadas. Representada nas chicotadas a condição de pobreza e de 

subserviência que assiste ao escravo, ironicamente quase se convertem esses castigos num 

factor de imunidade diante das graves doenças. E por isso, mil vezes preferiria o dominus 

ser pobre e apanhar do que sofrer de tais enfermidades. 

 E diante deste panorama comparativo, ainda que inicialmente o escravo Côndido se 

lamentasse do longo tempo da sua escravatura, face à suposta vida despreocupada e 

independente do senhor Gaio, só pode a apresentação de Marcial, sobre as nefastas 

consequências da vida do senhor, conduzir o escravo a dar uma resposta afirmativa à 

pergunta de remate ao epigrama, ou seja, a preferir ser ele próprio, embora escravo, do que 

três vezes Gaio: quod nem mane vomis nec cunnum, Condyle, lingis / non mavis quam ter 

Gaius esse tuus?  

As formas verbais vomis e cunnum lingis sintetizam precisamente as duas razões 

pelas quais o escravo não tem motivo para invejar a depravada vida do senhor: excessos e 

dependência, quer seja sexual, quer, generalizando e estendendo a expressão à vida de 

cliente, seja social. Afinal, se o escravo tem um rótulo e um vínculo jurídico-social que 

teoricamente lhe confere uma condição submissa e dependente, a verdade é que a sua 

pobreza e ainda a sua submissão a um só senhor lhe concedem uma vida mais tranquila e 

saudável. Já o homem, supostamente livre, seja ele rico ou pobre, vive dominado por 

muitos senhores que o tornam dependente e o sujeitam a muitos males. E esses senhores 

são precisamente: as obrigações, a avareza e os prazeres desmedidos e pouco dignificantes 

para a condição humana.  

 Sem que Marcial pareça querer incutir à sua voz qualquer tom indignado ou 

revoltado contra as vantagens que o escravo tem na sociedade romana ou até mesmo contra 

a conduta pouco correcta de Gaio, a possível resposta afirmativa do escravo sugere uma 

reflexão séria sobre o modus vivendi da sociedade imperial, e, particularmente sobre os 

valores que lhe assistem e que convergem para a atribuição da condição de livre / não livre 

ao Romano. Pois se, por um lado, os vínculos jurídico-sociais não conferem liberdade 

social e política, por outro, as obrigações, a ambição e os prazeres mundanos retiram 

liberdade e autonomia aos homens livres. E assim se compreende que Marcial conclua que 

é preferível ser-se três vezes escravo de um só senhor, do que senhor de muitos senhores, 

que é como quem diz, de atribuladas obrigações e desmedidos prazeres.  
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Este remate aguçado contra a subordinação dos homens livres e responsabilidade 

que esta tem nas vantagens que os escravos levam sobre aqueles, direcciona-se também 

para todos os patronos que, tal como Gaio, saem logo cedo para saudar outros patronos, 

convertendo-se assim em clientes: 

Gaius a prima tremebundus luce salutat 

    tot  dominos, at tu, Condyle, nec dominum.  (9.92.5-6) 

 

O contraste entre a expressão tot dominos, atribuida ao patrono Gaio e nec 

domimum ao escravo não só evidencia uma inversão de atitudes, mas também um total 

rebaixamento do primeiro, capaz mesmo de pôr em causa a sua própria dignidade pessoal. 

E esta é, de facto, uma das realidades que se torna mais indignante e também mais 

merecedora da chacota irónica de Marcial, já que todos estão dependentes de todos, por 

força dos interesses. 

Em algumas passagens, o poeta não precisará sequer de desmarcarar o falso 

patrono, já que a corrida matinal a que se entrega todos os dias é de todo contrária aos 

ornamentos e à toga de púrpura que, na sua condição de lictor, exibe. Assim acontece, por 

exemplo, com a figura de Paulo, cuja atitude de saudador não só denuncia a sua 

dependência em relação a outros patronos, como, bem pior ainda, não deixa espaço ao 

cliente para exercer a sua actividade, já que, conforme declara Marcial:  

dimisit nostras purpura vestra togas (10.10.12)    

  

Ainda que o uso da sinédoque, onde a riqueza e o acto incorrecto de Paulo se 

particulariza na simples púrpura das suas vestes pareça suavizar a voz indignada de 

Marcial, a verdade é que a posição de remate da afirmação sugere a crítica mordaz à 

atitude de Paulo, assim como o desprezo do poeta pelas riquezas, dado o poder que estas 

exercem na sociedade e, particularmente, no rebaixameno dos clientes1749. Pois a púrpura 

tudo permite fazer, inclusive entregar-se a algo que não lhe é destinado, vedando assim o 

caminho àqueles que, por direito, se deveriam entregar à salutatio.  

E neste contraponto entre os ofícios praticados por Paulo e não pelos clientes, como 

seria esperado, a crítica de Marcial alarga-se ao papel e ao poder que a riqueza e a pobreza 

desempenham na sociedade imperial, deixando-se ainda a sugestão da pouca ou nenhuma 
                                                        
1749 A propósito da força que esta afirmação consegue ter na crítica à atitude e riqueza de Paulo, AUGELLO 
(1968-69) 260, nª159 considera que existe neste verso “movenze giovenale”. 
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importância que a toga, outrora sinal de respeito e de cidadania, adquire face aos luxos, 

provavelmente, importados. E assim se o patrono tinha sido superado pelo escravo, em 

termos de tranquilidade e de obrigações, agora terão sido os clientes que foram superados 

pela ambição e pela riqueza do patrono. 

 

 Também Juvenal sucintamente condensará no desabafo do cliente Névolo uma 

disparidade entre as vantagens do escravo e as desvantagens do homem livre e, por 

conseguinte, a sugestão dos novos valores e hábitos que imperam na sociedade: Névolo, 

evidenciando as dificuldades inerentes ao seu trabalho de prestador de serviços sexuais, 

proclama com alguma amargura e muita indignação:  

servus erit minus ille miser qui foderit agrum, 

quam dominum;… (S. 9.45-46).  

 

Mais digna a actividade do escravo do que a do cliente, mais vantajosa se torna a 

primeira porque não está dependente da avareza de um patrono, nem submetida às suas 

exigências sexuais.  

 Todavia, enquanto a interpretação do epigrama de Marcial sobre as vantagens de 

ser escravo pode ser portadora de uma reflexão profunda em torno dos valores que devem 

reger o Homem de todos os tempos, e que se prendem com a moderação e a dignidade 

pessoal, a passagem de Juvenal incide particularmente sobre a hipocrisia dos patronos que, 

exigindo o cumprimento das obrigações por parte dos clientes, não cumprem com as suas 

próprias obrigações e não retribuem com um merecido “salário” os trabalhos realizados. O 

que significa que a avareza dos ricos se torna responsável pela miserável vida do cliente 

Névolo em particular e de todos os outros no geral. E este é de facto um ponto de paralelo 

importante na concepção que ambos os poetas têm sobre a riqueza e a avareza de uns e a 

pobreza de outros. Pois também Marcial se refere reiteradamente aos patronos ricos que 

não retribuem os serviços que lhes são prestados pelos clientes, atribuindo-lhes a 

responsabilidade da humilhante e desprestigiante vida do cliente que, reduzido à condição 

de escravo ou de parasita, reclama bens de primeira necessidade, como comida, roupa e 

direito ao descanso. Porém, a pobreza dos clientes não encontra unicamente a sua razão de 

ser na atitude desadequada dos patronos ou na avareza destes, pois a responsabilidade 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
  

 

 567

estende-se também à própria cidade de Roma que, não oferecendo ao cliente as condições 

mínimas para uma vida decente, o força a retirar-se.  

Da via Aemilia, Marcial envia o seu livro a Roma e incumbe-o de confessar à 

cidade a razão da ausência do seu autor:  

‘non poterat vanae taediae ferre togae.’ (3.4.6).  

 

Traduzindo o adjectivo vanae a inutilidade do trabalho desenvolvido pela toga e a 

forma verbal non poterat ferre o sofrimento e o cansaço que esse trabalho exige, as 

palavras de Marcial manifestam um profundo ressentimento e uma clara acusação a Roma, 

ao Imperador e a todos os que não cumpriram com as suas responsabilidades e deveres e 

que tornaram vãos os trabalhos dos clientes. E, por isso, é com bastante ironia que remata o 

epigrama, respondendo que apenas voltará quando for citaredo: 

‘quando venit?’ dicet, tu respondeto: ‘poeta 

    exierat: veniet, cum citharoedus erit.’ (3.4.7-8) 

 

Marcial manifestara várias vezes a preferência de Roma por actividades ligadas ao 

divertimento e ao espectáculo, insurgindo-se contra as recompensas auferidas pelos 

artistas, em detrimento dos clientes ou até mesmo de todos os homens que se entregam às 

actividades literárias entre os quais ele se inclui. E, por isso mesmo, no conselho que dera a 

Lupo sobre as actividades mais adequadas, porque mais proveitosas, para o seu filho, o 

poeta recomenda as de pregoeiro, arquitecto, citaredo ou flautista,1750. E o remate do 

epigrama supra-citado é, de facto, a confirmação de que a actividade de músico se torna 

mais lucrativa do que a de cliente, mas também menos penosa e cansativa. Como 

igualmente proveitosa se torna a actividade de auriga, capaz de auferir numa só hora 

quinze sacos pesados de ouro. Contudo, com certeza numa atitude de grande modéstia, 

Marcial deixa bem claro que não pretende receber um prémio pelos seus livrinhos, mas 

tão-só ser poupado das cansativas correrias exigidas pela salutatio e poder dormir: 

 Iam parce lasso, Roma, gratulatori, 

lasso clienti, quam diu salutator 

anteambulones et togatulos inter 

centum merebor plumbeos die toto, 

                                                        
1750 cf. 5.56.8-11. 
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cum Scorpus una quindecim graves hora 

ferventis auri victor auferat saccos? 

 non ego meorum praemium libellorum 

– quid enim merentur? - Apulos velim campos; 

 non Hybla, non me spicifer capit Nilus, 

nec quae paludes delicate Pomptinas 

ex arce clivi spectat uva Setini. 

quid concupiscam quaeris ergo? Dormire. (10.74) 

 

Sendo certo que a resposta à pergunta formulada pelo poeta sobre aquilo que 

merecem os seus livros seja, de facto, pouco modesta, já que a Apúlia era célebre pela lã 

dos seus rebanhos, aquilo que Marcial deseja verdadeiramente é que Roma poupe o 

cansado cliente, cujas obrigações não lhe permitem descansar de manhã. A repetição do 

adjectivo lassus, logo nos dois primeiros versos do epigrama, a insistir na exausta e 

cansativa actividade em que se ocupa o cliente e o remate do epigrama com a forma verbal 

dormire, como alternativa a todos os bens materiais que possivelmente os seus livrinhos 

poderiam merecer, conferem ao poema uma maior densidade psicológica. Além disso, a 

referência ao prémio recebido (auferat) pelo auriga em apenas uma hora - una … hora - em 

contraponto com a quantia de cem quadrantes merecida (merebor) pelo cliens num dia 

inteiro (die toto) sugere a crítica ao problema social, mas também cultural, que subsiste na 

época imperial: a do reconhecimento e dos benefícios recebidos pelos animadores de 

espectáculos, face aos merecidos pelos clientes ou pelos poetas1751.  

Ainda que, como já foi explorado no capítulo 4, a exposição pública seja 

considerada um acto desonroso para o Romano comparativamente à prática do clientelismo 

que era vista como uma forma honrosa de um pobre conseguir ganhar a vida, a verdade é 

que, numa sociedade em que a todos, sem excepção, agradam os espectáculos e os 

divertimentos, os protagonistas destes conseguiram alcançar aquilo que Marcial mais 

evoca para os clientes: o reconhecimento económico, mas também o respeito social. E, por 

isso, o facto de o auriga ganhar numa só hora quinze sacos de ouro, enquanto o cliente 

                                                        
1751 A escolha da forma verbal e das expressões adverbiais temporais usadas para se referir ao pagamento 
feito ao auriga e ao cliens atestam bem a facilidade com que o primeiro alcança um tão alto prémio em tão 
pouco tempo, já que se trata de um reconhecimento ou prémio, assim como a dificuldade do segundo em 
receber merecidamente um dinheiro ganho à custa de um dia inteiro de trabalho.   
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apenas cem quadrantes num dia inteiro só pode traduzir a insignificância da cansativa vida 

de cliente numa sociedade que mais depressa reconhece economicamente aquele que 

oferece bons momentos de espectáculo1752, do que aqueles que se esforçam por cumprir as 

obrigações sociais ou que se dedicam a actividades que, supostamente, permitirão o louvor 

e a imortalidade de Roma. Desta forma, sem que Marcial pretenda pôr em causa a 

instituição da clientela ou revele um propósito conscientemente censurador da mobilidade 

social operada em Roma, a verdade é que o confronto explanado neste e noutros epigramas 

conseguira despertar no leitor uma consciência social crítica sobre os valores, as 

prioridades e as preferências que imperam na sociedade. Quanto a Marcial, restar-lhe-á 

pedir à Urbe o descanso merecido para quem, além de não ser devidamente reconhecido 

pela sua actividade de cliens ou de poeta, ainda tem de sofrer todos os prejuízos e danos 

que só aos pobres afectam, como sejam os incêndios, os barulhos nocturnos ou o mau 

estado das estradas. 

 

 Como evidenciámos, os clientes ocupam na hierarquia romana um lugar 

desprestigiante e nada dignificante para a condição humana, por culpa dos patronos 

avarentos que não cumprem com as suas obrigações e de todo um contexto sócio-cultural 

que se torna propício à atribulada e não recompensada vida dos clientes. Porém, Marcial 

não toma os clientes como vítimas de um sistema injusto, nem muito menos omite a 

responsabilidade que lhe cabe na situação em que vivem. E por isso é que, embora se 

insurja contra o incumprimento dos deveres do patrono Mário, remata a crítica feita a este 

com um desabafo indignado contra a própria imbecilidade dos clientes que cultivam a 

amizade estéril: 

 nec vocat ad cenam Marius, nem munera mittit, 

     nec spondet, nec vult credere, sed nec habet. 

turba tamen non deest sterilem quae curet amicum. 

    eheu! quam fatuae sunt tibi, Roma, togae! (10.19 (18) 3-4) 

  

Ainda que a contínua repetição do advérbio de negação nec, realce tudo aquilo que 

Mário não cumpre enquanto patrono, não falta gente que continue a velar pelo amigo 

                                                        
1752 A valorização dos aurigas na sociedade imperial já foi referido anteriormente a propósito do pretor que se 
negara a emprestar dinheiro ao pobre Gauro, alegando ter de pagar aos aurigas. E isto porque tal pagamento 
se tornava bastante mais proveitoso para a sua ascensão política (cf. 4.67.8). 



Capítulo 6 | Clientelismo e patronato sob o olhar de Marcial e Juvenal 

 570 

estéril1753. Poderíamos pensar que estes clientes seguem desinteressadamente um patrono 

que nada tem para dar, por mera amizade, já que é como amicus que o poeta designa o 

patrono Mário. Contudo o suspiro de Marcial para além de sugerir a conveniência dos 

clientes carrega o peso de uma séria crítica ao modo de viver e de estar desta classe, que 

aguarda o que nunca foi prometido, ou dado, e segue quem nada tem para dar, já que, na 

realidade, é quase tão pobre como o cliente.  

Se  o paradoxo entre a ausência de presentes ou recompensas e a presença insistente 

dos clientes não era já suficiente para criticar a humilhação a que se presta o cliente, a 

denominação que Marcial atribui à classe (fatuae togae) sugere-nos uma interpretação 

mais humorística e caricata da situação dos clientes. Pois se pensarmos que na maior parte 

das vezes o que motiva os clientes a seguirem o patrono é o desejo de comer, poderemos 

considerar que estes clientes (togae) são duplamente insensatos: por um lado, porque 

pensam alcançar o que não existe; por outro lado porque, se estivesse reservado algo 

comestível para esta gente ‘insensata’ (fatua) o mais certo seria que fosse um alimento 

‘insípido’ (fatuum), talvez, quem sabe, umas fatuae betae, cuja insipidez exige um reforço 

de vinho e de pimenta, numa tentativa de lhe dar algum sabor. Pelo menos se tivermos em 

conta as palavras de Marcial num outro epigrama: 

Vt sapiant fatuae, fabrorum prandia, betae, 

    o quam saepe petet vina piperque cocus! (13.13) 

 

Tendo em conta a ambiguidade do vocábulo usado para caracterizar as togae, e, por 

extensão os clientes, e o facto de Marcial considerar estas insípidas acelgas como um 

alimento próprio de operários ou de artífices (fabrorum prandia), de facto não parece ter 

sido despropositada a escolha do adjectivo, já que verdadeiros obreiros serão os clientes na 

dura arte que é a clientela, e insípidos os alimentos que o patrono lhes oferece sempre que 

os convida para jantar. Além disso, enquanto o cozinheiro tem a preocupação de tornar as 

betae menos insípidas para o faber, para o cliente não haverá com certeza nenhum 

cozinheiro, nem ninguém que amenize ou que torne menos insípido um alimento que 

simplesmente não existe, tal como não existirá nada daquilo que o cliente acredita que o 

patrono ainda lhe poderá dar.  

                                                        
1753 Esta situação é também explorada a propósito do patrono que, apesar de ter de vender o seu próprio anel 
para poder jantar, continua a ter sempre um grande rebanho de gente togada atrás de si (cf. 2.57.5). 
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Diante desta dupla interpretação que o vocábulo fatua comporta, a voz de Marcial 

tornara-se ainda mais crítica e mordaz do que inicialmente poderia parecer, sem no entanto 

perder o cariz jocoso e burlesco que sempre a caracteriza. A estrutura bipartida do 

epigrama conseguiu criticar simultaneamente a avareza do falso patrono, que nada tem 

para dar, assim como a tolice dos clientes que seguem um patrono que na verdade não 

merece a denominação de amigo, o que significa que mais insensatos (fatui) do que aquele 

‘insensato’ (fatuus) que trabalha para receber um ‘insípido’ (fatuus) alimento, serão os 

clientes que correm atrás de alguém que nada tem para dar.  

 O desejo de comer parece ser o que efectivamente, na perspectiva de Marcial, 

melhor consegue submeter o cliente ao ridículo e mais visivelmente o aproxima da figura 

do parasita. A caça ao jantar, nem sempre motivada pelo desejo ingénuo e necessitado de 

sobrevivência, está perfeitamente enquadrada na moda imperial de sempre se dever jantar 

fora. Contudo, nem sempre seguir a moda é estar na moda. E por isso, aquele que tudo faz 

para jantar fora quase sempre consegue apenas ter a humilhação e o ridículo como 

recompensa. Assim, que responsabilidade poderá ter o cliente no desprestígio social que 

evidencia ou na ingrata e nada recompensada vida que tem? Juvenal diria que muita. 

Marcial, certamente porque vive intensamente emaranhado na turba de cliente, responderá 

apenas que alguma.  

   

 

3.1.2. ... na poética de Juvenal 

 Em Juvenal, a temática dos clientes, menos explorada e bem menos reveladora de 

pormenores comportamentais, tem um tratamento mais imbuído de propósitos 

censuradores e moralizadores, mas não menos jocosos. O satírico revela-se preocupado 

fundamentalmente com a realidade da usurpação de direitos e negligência das obrigações 

dos patronos, dos abusos de poder, da mobilidade social sentida na época imperial, mas 

também e acima de tudo com os novos valores que movem a sociedade romana e que 

ofuscam os dos tempos idos.  

 Depois de Juvenal ter manifestado, na sátira 1, a cólera que lhe provocava a visão 

de um spoliator pupilli prostantis com o seu rebanho de acompanhantes (gregibus 

comitum)1754, o satírico insere a movimentada vida de “vai e vem” do cliente, que todos os 

                                                        
1754 cf. S. 1.45-48. 
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dias corre para casa do senhor, para dar cumprimento à salutatio matinal e receber a 

sportula, entre aquilo que o poeta considera constituir o farrago da sua obra: 

quidquid agunt homines, votum, timor, ira, voluptas 

gaudia, discursus, nostri farrago libelli est. (S. 1.85.6)1755  

 

Contudo, contrariamente ao que acontece em Marcial, a exploração dos incansáveis 

movimentos físicos do cliente, que tanto o esgotam, ocuparam poucos versos na obra de 

Juvenal1756. Pois o que efectivamente merece a atenção deste último é mais complexo e 

orienta-se em duas direcções que acabam por ser complementares: por um lado, as 

humilhações a que os patronos sujeitam os seus clientes e aquelas a que o próprio cliente se 

submete, por força dos seus mesquinhos desejos; e, por outro lado, o lugar que os clientes 

ocupam, desejam ocupar ou simplesmente não podem ocupar, por culpa dos homens de 

condição social inferior, dos estrangeiros, ou, mais grave ainda, dos novos valores e ideias 

que se implementam na sociedade e dos quais todos, sem excepção, comungam.  

 Depositada uma sportula minguada à porta do patrono que se presta a ser 

arrebatada por um tumulto de gente togada, este processo deveria obedecer a uma ordem 

hierárquica. E por isso, examinando o patrono a cara do cliente para que não reclame o que 

não lhe pertence, ordena ao pregoeiro que faça a distribuição conforme manda a ordem 

hierárquica:  

                                         iubet a praecone vocari 

ipsos Troiugenas, nam vexant limen et ipsi  

nobiscum. “da praetori, da deinde tribuno.”  

sed libertinus prior est. “prior” inquit “ego adsum. (S. 1.99-102).  

  

Não será de estranhar ver patrícios (que se diziam descendentes de Eneias e por isso 

são designados de Troiugenas) entre os clientes, dado que as dificuldades económicas a 

                                                        
1755 Sobre a utilização do termo discursus, enquanto correria ou movimento empreendido pelos clientes, veja-
se Séneca, De brev. 14.3: Isti qui per officia discursant... 
 Marcial usará este termo para fazer referência às estratégias usadas pelo parasita Sélio para 
conseguir jantar fora de casa (cf. 6.39.1-2). 
1756 Os movimentos e comportamentos descritos por Juvenal mais do que enfatizarem a cansativa e nada 
compensada vida dos clientes pretendem evidenciar as tarefas a que são sujeitos e que resignadamente 
aceitam. 
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todos tocam nesta altura1757. Contudo, digno de estranheza será o facto de a distinção 

estatal dos patrícios na distribuição da sportula ter sido aniquilada pela presença de um 

simples liberto, de origem oriental que reclama o primeiro lugar, argumentando possuir 

mais riquezas do que todos os outros1758: 

cur timeam dubitemve locum defendere? quamvis 

natus ad Euphraten, molles quod in aure fenestrae 

arguerint, licet ipse negem, sed quinque tabernae  

quadringenta parant .    (S. 1.103-106) 

 

Sem negar a sua origem e a sua condição de escravo, pela marca visível na orelha, o 

escravo impõe-se pelo dinheiro que possui - e que será a quantia exigida para se ser 

cavaleiro -, como forma de receber a sportula em primeiro lugar1759. E assim, se 

compreende a repetição da adversativa sed na passagem transcrita, pois afinal, ainda que os 

outros sejam descendentes de Tróia, o liberto está primeiro, não só porque provavelmente 

chegou primeiro – o que não lhe daria o lugar de passar à frente – mas porque possui mais 

dinheiro do que todos os outros.  

Não bastava ser um escravo estrangeiro, ainda é um escravo endinheirado. A 

verdade é que, de facto, diante dos argumentos apresentados, aguardam os restantes, já 

que, entre os homens, na perspectiva de Juvenal, maior importância tem a riqueza do que a 

origem ou a categoria social. Diante desta realidade, o satírico insurge-se precisamente 

contra as riquezas e o poder que estas têm entre os homens:  

… expectent ergo tribuni,  

vincant divitiae, sacro ne cedat honori 

nuper in hanc urbem pedibus qui venerat albis, 

quodquidem inter nos sanctissima divitiarum 

maiestas,…                                  (S.1.109-113) 
                                                        
1757 Os próprios magistrados não menosprezam o ganho que advém da sportula: Sed cum summus honor 
finito conputet anno, / sportula quid referat ... (S. 1.117-118) 
1758 A sua condição de estrangeiro é admitida pelo próprio liberto que diz ter nascido junto ao rio Eufrates. 
Além disso, a sua origem oriental é atestada pela referência aos pés brancos, já que havia o costume de se 
branquear os pés destes com cal para os distinguir dos nativos (vernae). 
1759 BONNET (1909) 59 (apud LABRIOLLE e VILLENEUVE (1974[1921]) 10) interpreta a referência às 
cinco lojas que o liberto diz possuir, e que lhe garantem os quatrocentos sestércios, como metonímia do 
comércio em geral que permite a quem o exerce o recenseamento na ordem equestre, e portanto um certo 
reconhecimento social. Porém, segundo entendemos, não será este estatuto social que permitiu ao liberto 
superar os restantes clientes, mas antes o dinheiro que possui. E isto sim é que lhe permitiu ocupar o lugar de 
primeiro na salutatio.  
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Constituindo esta passagem uma das primeiras apresentações nas sátiras de Juvenal 

da mobilidade social vivenciada em Roma, o que aqui sobressai, e se pretende criticar, não 

nos parece ser tanto o lugar de primazia que o liberto ocupou, em relação a figuras 

socialmente superiores, mas a causa ou o motivo que lhe concedeu o direito de ocupar esse 

lugar: o dinheiro, ou melhor, o reconhecimento financeiro. Esse mal tão potente que, a 

avaliar pelas palavras de Juvenal, na sátira 7, sobre a importância da Fortuna na vida de 

uma pessoa, surge como a principal causa de toda a mobilidade social operada na época 

imperial1760, mas também como causa da ambiciosa pobreza que a todos sem excepção 

afecta: (...) hic vivimos ambitiosa / paupertate omnes1761.  

 Um liberto reclamar o primeiro lugar na ordem da entrega da sportula, ainda que 

fosse estrangeiro, não nos parece assim tão estranho, já que inicialmente a classe dos 

clientes era ocupada primordialmente por libertos. Além disso, mesmo que a sua condição 

económica fosse menos favorável do que a dos tribunos e pretores, como seria de esperar, 

não seria de todo injusto se aquele recebesse primeiro. Contudo, estranho e digno de 

censura, porque contrário à antiga realidade romana, é o poder que o dinheiro ocupa agora 

na sociedade. Pois este, tomado como divindade, consegue ecoar as divindades que no 

passado se veneravam: a Paz, a Fidelidade, a Vitória, a Probidade e a Concórdia1762. E 

desta forma, tornando-se o reconhecimento económico o grande responsável pelo 

afrouxamento dos antigos valores morais, torna-se compreensível que a força do dinheiro 

do liberto tenha conseguido o rebaixamento de todos os outros clientes e a própria 

desautorização do patrono que tinha exigido que a distribuição fosse feita segundo 

determinada ordem. 

Mas se na sátira 1 o dinheiro do liberto conseguira alterar a hierarquização que 

assistia à turba dos clientes e contribuir para a debilidade social e económica destes, na 

sátira 3, dois factores confluem para um novo afrouxamento do cliente: dinheiro e sexo. 

 Enumerando Umbrício as razões que justificam o seu afastamento de Roma, e 

lamentando o facto de se perderem os tempos dos longos serviços, acrescentando que em 

nenhuma parte a perda de um cliente é de menor importância, ou seja, não representa 

nada1763, lança a extensa questão sobre o valor que o officium do cliente poderá ter: 

                                                        
1760 cf. S. 7.197-198: si fortuna volet, fies de rhetore consul; / si volet haec eadem, fiet de consule rhetor.  
1761 cf. S. 3.182-183.  
1762 cf. S. 1.109-116. 
1763 cf. S. 3.124-125: … perierunt tempora longi / servitii: nusquam minor est iactura clientis. 
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     “Quod porro officium (ne nobis blandiar), aut quod 

pauperis hic meritum, si curet nocte togatus, 

currere cum praetor lictorem impellat et ire 

praecipitem iubeat dudum vigilantibus orbis, 

ne prior Albinam et Modiam college salutem? (S. 3.126-130) 

 

De facto, nenhum valor (meritum) poderá ter a correria do togado durante a noite 

(officium), quando os próprios pretores empurram os seus lictores no sentido de serem os 

primeiros a chegar a casa de Albina e Módia, mulheres ricas e sem filhos, e, por isso, 

bastante proveitosas em termos monetários e não só… 

 E o desrespeito pelo cliente, e agora particularmente pelos filhos de homens livres e 

de carácter, assim como por todos os que revelam alguma honestidade, continua: 

 divitis hic servo claudit latus ingenuorum 

 filius; alter enim quantum in legione tribuni 

 accipiunt donat Calvinae vel Catienae 

 ut semel aut iterum super illam palpitet; at tu, 

cum tibi vestiti facies scorti placet, haeres 

et dubias alta Chionen deducere sella. (S. 3.131-136)   

  

Embora o homem de nascimento livre cerre o flanco ao escravo do homem rico, no 

sentido de lhe impedir a sua passagem1764, na verdade (enim) este último possui o 

suficiente para presentar e, mais de uma vez, se agitar em cima de Calvina ou de Catiena 

(super illam palpitet), e assim se candidatar à sua herança. Quanto ao cliente ou ao homem 

de nascimento livre1765, esse nem sequer consegue tirar proveito de uma meretrix como 

                                                        
1764 A tradução da expressão claudit latus torna-se um pouco dúbia. Pois ainda que a interpretação mais 
comum conflua na escolta que o homem de nascimento livre faz ao escravo (cf. edição da Loeb, RAMSAY 
(1996[1918]) 43; GÉRARD (1976) 126), com certeza atendendo à riqueza que este último possui, pensamos 
ser possível fazer uma leitura diferente, senão da real intenção do homem livre, pelo menos de Juvenal. Pois, 
se este homem fosse realmente filius ingenuorum, ou seja, descendente de alguém de nascimento livre, o 
correcto seria que cerrasse a passagem do escravo numa tentativa de impedir que avançasse na investida 
pretendida, o que a avaliar pelo uso do advérbio enim não terá valido a pena, já que o escravo do rico terá 
mesmo conseguido chegar primeiro. Contudo, quer admitindo a ideia de impedimento quer o 
acompanhamento por parte do homem livre, parece-nos que Juvenal joga com estas duas leituras numa 
tentativa de simultaneamente criticar a hipocrisia de um e a riqueza de outro. 
1765 A utilização do pronome pessoal tu poderá ter como referência anafórica o togatus (cf. S. 3.127), ou o 
filius ingenuorum (cf. S. 3.131-132), ou por uma extensão de sentido o próprio interlocutor de Umbrício, 
Juvenal, e todos aqueles que se identificarem com tal situação.    
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Quione, revelando dúvidas no momento de a fazer baixar da sua alta sela (alta Qhionen 

deducere sella ).  

Para além da vantagem que o escravo de um homem rico leva sobre o filius 

ingenuorum, por força do dinheiro que possui, a passagem coloca-nos diante de uma 

salutatio com propósitos bastante diferentes daqueles que seriam esperados, já que terá 

implicado a prestação de serviços sexuais, com certeza desejados por ambas as partes 

envolvidas. Além disso, acentua-se o rebaixamento do cliente ou do homem de nascimento 

livre, pelo facto de o escravo conseguir dominar sexualmente mulheres de nascimento 

nobre e, por isso, de condição social bastante diferente do salutator, enquanto o outro não 

ser capaz nem sequer de apear uma simples prostituta da sua alta sela, ou seja, de lhe 

retirar a altivez que possui e, por conseguinte de a conseguir subjugar sexualmente1766. 

 Juvenal, pela voz de Umbrício, sem perder a oportunidade de transpor para esta 

relação de patrono-cliente e para a prática da salutatio o sempre avivado desejo sexual da 

mulher, que na sátira 6 é motivo de acérrimas críticas, conseguiu acentuar ainda mais o 

rebaixamento do cliente. Pois, além de o patrono a saudar ser uma mulher, ainda por cima 

rica e sem filhos, o cliente foi ultrapassado por um escravo e, particularmente, pelos novos 

interesses que movem a relação patrono-cliente, nomeadamente a riqueza e o prazer, neste 

caso a satisfação sexual1767. Desta forma, o cliente acabou por ser menosprezado por dois 

membros socialmente inferiores: o escravo e a mulher.   

 Numa sociedade em que se confere grande importância à posse de escravos1768, e na 

qual são os próprios clientes obrigados a pagar tributo e a contribuir para o aumento do 

                                                        
1766 As expressões super illa palpitet e alta Chionen deducere sela comportam uma conotação sexual que 
acaba por ser pouco explícita, ou pelo menos não tão explícita como habitualmente acontece em Marcial, de 
resto, conforme convém à linguagem comedida de Juvenal. A primeira pressupõe uma situação de domínio 
por parte do escravo, enquanto a segunda por parte da mulher.  
 Ainda que o termo sella esteja atestado no vocabulário sexual latino pela relação que tem com o 
termo adsellor e, por isso, segundo ADAMS, J. (1982) 241 esteja ligado ao “vocabulary relating to bodily 
functions”, consideramos que o termo, além de evidenciar a atitude de superioridade da prostituta no plano 
social e supostamente moral também, sugere o domínio sexual desta, já que a acepção de ‘assento’ sugere 
uma posição elevada, no acto sexual. 
1767 Recorde-se que na sátira 6 as mulheres ricas e sem filhos gozavam de uma atitude despótica e tirana que 
lhes permitia tornar os seus maridos ou amantes submissos e subordinados aos seus desejos.  
1768 A avaliação da respeitabilidade de cada um é feita em função do número de escravos que possui (cf. S. 
3.141: quot pascit servos?). Contudo, os ricos preferem escravos vindos de fora. E por isso é que na ceia 
oferecida por Juvenal a Pérsico, o anfitrião faz questão de dizer que entre os seus criados não há nenhum 
escravo vindo da Frígia ou da Lícia (cf. S. 11.147-148: non Phryx aut Lycius, non a mangone petitus / 
quisquam erit et magno), pois os filhos são apenas do seu pastor ou vaqueiro (cf. S. 11.151: pastoris durit hic 
filius, ille bubulci.). 
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pecúlio dos escravos ricos1769, a figura do serviçal conseguiu contribuir para um maior 

aviltamento do cliente na sociedade imperial: quer nas passagens enunciadas, quer na sátira 

5, onde, apesar de o cliente Trébio ser responsabilizado pela humilhação a que foi sujeito, a 

arrogância e o desrespeito dos escravos fora, para com o cliente esfomeado, um forte 

aliado da ignomínia a que o patrono desejou sujeitar o cliente. Todavia, também neste 

contexto, à semelhança dos exemplos anteriores, mais do que enfatizar a evolução do 

estado servil na sociedade imperial e a mobilidade social que essa evolução poderia 

provocar, o propósito de Juvenal é evidenciar um topos comum da sua moralidade: a 

crítica ao luxo.  

Sem ainda adivinhar o minguado e desprezível repasto que lhe viria a ser oferecido, 

o cliente Trébio sofre a humilhação de ser servido por um cursor / Gaeticulus aut nigri 

manus ossea Mauri1770 semelhante a um fantasma que aquele poderia ter o desprivilégio de 

ver durante a noite, enquanto ao senhor, pelo contrário, serve o flos Asiae, pretio maiore 

paratus/quam Tulli census pugnacis et Anci/ et,... Romanorum omnia regum/ frivola1771. 

Diferentes pela origem e pelo preço, já que o escravo que serve o patrono é capaz de 

superar a própria fortuna dos belicosos reis da antiga Roma e até mesmo todas as 

frivolidades dos reis romanos, estes escravos tornam-se ainda mais arrogantes em relação 

aos pobres convidados e aos próprios companheiros que foram comprados por muito 

menos dinheiro, já que a sua formosura e a sua juventude assim lho permitem: 

   nescit tot milibus emptus 

pauperibus miscere puer: set forma, set aetas 

digna supercilio.                        (S. 5.60-62).  

 

E não se pense que esta arrogância é apenas visível em casa de Trébio, pois a falta 

de simplicidade e a pretensão destes escravos parece ser frequente em todas as casas ricas, 

pelo menos a avaliar pela afirmação de Juvenal: maxima quaeque domus servis est plena 

superbis1772. 

 

                                                        
1769 cf. S. 3.188: ... Praestare tributa clientes / cogimur et cultis augere peculia servis. 
1770 cf. S. 5.52-53.  
1771 cf. S. 5.56-58.  
1772 cf. S. 5.66.  
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Ainda na sátira 5, na cena oferecida por Virrão ao seu cliente Trébio, os comensais, 

depois de lhes ser servido um pão que não admite dentadas1773, de serem olhados com 

desprezo pelo escravo que, com orgulho, eleva bem alto o prato de lagosta que transporta 

nas mãos1774, têm de assistir ao espectáculo da pretensiosa gesticulação exibida pelo 

escravo cozinheiro durante a preparação dos alimentos1775. E como se tudo isto não 

bastasse, caso ouse o cliente mostrar-se algo atrevido, de imediato não faltará quem se 

apronte a mostrar-lhe o lugar que lhe cabe naquela cena1776. 

 Agradado o patrono e os convivas ricos com a prestação destes escravos, distintos 

pela beleza e por outros dotes atractivos, de facto, o cliente não encontrará razões para 

estar satisfeito com tais escravos que contribuíram para a sua maior ridicularização. Porém, 

se os servi conseguiram ocupar nesta cena um lugar de destaque e terem tido uma 

prestação tão activa nesta humilhação do cliente foi só porque assim o permitiram os novos 

gostos e hábitos dos ricos patronos, nomeadamente o gosto pela exibição de caras e 

exóticas aquisições. E desta forma, desejoso o cliente de usufruir do requintado banquete 

que lhe foi prometido, razões terá dado para voltar a ser de novo rebaixado pelo arrogante 

escravo estrangeiro.  

  

Mas se os escravos contribuíram directa ou indirectamente para o rebaixamento 

social dos clientes, parece ter sido particularmente a figura dos Gregos que maior 

indignação provoca no satírico, e particularmente no cliente Umbrício. E isto porque estes 

terão conseguido afastar os clientes da sua actividade e perverter os verdadeiros valores 

que regiam a antiga relação patrono-cliente.  

 Depois de Juvenal ter já referenciado, na sátira 1, como causa da sua indignação a 

presença dos Gregos em Roma, é na sátira 3, pela voz de Umbrício, que se declara este 

povo como um claro rival dos clientes, criticando-se o poder persuasivo que aqueles 

desempenham junto dos patronos, já que estes facilmente se deixam convencer da 

inutilidade de um cliente velho e das vantagens económicas que terão em desembaraçar-se 

                                                        
1773 cf. S. 5.67-69. 
1774 cf. S. 5.80-83. 
1775 cf. S. 5.120-124. 
1776 cf. S. 5.72-75: … finge tamen te / inprobulum, superst illic qui ponere cogat:/“vis tu consuetis, audax 
conviva, canistris/ impleri panisque tui novisse colorem?”. Nesta passagem entendemos que quem profere a 
advertência humilhante ao cliente (qui), ainda que possam ser os restantes convivas que ali se encontrem, 
serão antes os próprios escravos, aqueles mesmos que no verso 66 são denominados de soberbos e que 
figuram em todas as casas ilustres.  
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de um cliente1777. Porém, na perspectiva de Juvenal, os Gregos vão mais longe e, para além 

de ocuparem o lugar que aos clientes romanos pertence, conferem uma natureza 

demasiadamente bajuladora à relação entre patrono-cliente, sendo capazes de tudo para 

alcançar os favores do patrono:  

non sumus ergo pares: melhor, qui semper et omni 

nocte dieque potest aliena sumere vultum 

a facie, iactare manus, laudare paratus, 

si bene ructavit, si rectum minxit amicus, 

si trulla inverso crepitum dedit aurea fundo. (S. 3.104-108)  

  

Umbrício, demarcando-se da imagem dos Gregos, não só porque moralmente não 

se identifica com estes, mas também porque não possui a habilidade destes, gente hábil na 

arte adulatória - adulandi gens prudentissima1778- e mestres na arte de representar, encontra 

neste povo estrangeiro uma das razões que impossibilitaram a sua permanência em Roma e 

tornaram inútil a correria a que se submetia o cliente para receber a sportula. É que, afinal, 

mais do que correr muito, é preciso saber fazer discorrer pela vista e pelos ouvidos de 

todos, o que mais interessa, para daí se poder tirar o máximo de proveito: 

         …rides, maiore cachinno 

 concutitur; fiet, si lacrimas conspexit amici, 

nec dolet; …                   (S. 3.100-102) 

 

“praeterea sanctum nihil est neque ab inguine tutum, 

non matrona laris, non filius  ante pubicus; 

horum si mihi est, aviam resupinat  amici. 

[scire volunt secreta domus atque inde timeri.] (S. 3.109-113) 

 

Capazes de chorar e de rir sempre que assim for proveitoso, conhecedores de todos 

os segredos da casa e, por isso, temidos por todos, os Gregos tornaram-se fortes rivais 

directos dos clientes, suplantando-os nos seus direitos e contribuindo para o afrouxamento 

dos valores ético-morais que deverão assistir às relações interpessoais, entre patrono e 

cliente. Além disso, ainda se revelaram causa importante no rebaixamento dos valores 
                                                        
1777 cf. S. 3.121-125.  
1778 cf. S. 3.86. 
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romanos, já que, para eles, nada há de sagrado, ou seja, digno de respeito, nem nada está a 

salvo do seu inguen ‘virilha’. A redução do domínio exercido pelos Gregos aos seus 

genitais não só confere uma dimensão burlesca à passagem como torna ainda mais 

aviltante a submissão dos Romanos a este povo, já que se deixam dominar pelo simples 

prazer sexual.  

 

 Em Juvenal, a relação que as diferentes classes sociais estabelecem entre si e 

particularmente o lugar que os clientes ocupam na hierarquia social tem merecido variadas 

reflexões entre os teóricos. Constituindo uma das conclusões mais partilhadas a crítica e a 

indignação do poeta face à mobilidade social operada na época imperial1779, sobressai do 

vasto leque de estudos sobre a realidade social em Juvenal a opinião de René Marache que 

considera que as palavras do poeta têm como propósito a reivindicação do afastamento dos 

Gregos e a valorização do paternalismo1780.  

 Não obstante as opiniões destes autores, a reflexão que temos vindo a fazer, ainda 

que circunscrita apenas ao lugar que está destinado aos clientes na sociedade imperial, 

pretende corroborar a tese de que o primordial interesse social de Juvenal é censurar o 

facto de os antigos valores, inerentes às diferentes classes, terem agora sido substituídos 

por um único e princípio comum: o desejo de posse. E neste sentido, ainda que seja 

possível apreciar em Juvenal uma crítica à mobilidade social vivida em Roma, a verdade é 

que a ênfase do satírico é colocada primordialmente nos motivos que originaram essa 

mudança e não tanto na importância que aquela possa ter na hierarquia social romana. E 

nesta perspectiva, a própria crítica que Juvenal faz aos estrangeiros não se circunscreve 

particularmente aos Gregos em específico, mas a qualquer povo cujas influências terão 

contribuído para o afastamento dos Romanos dos seus antigos ideais. 

 No caso particular dos clientes o rebaixamento a que estes homens são votados, 

quer pelos escravos, quer pelos Gregos, sem deixar de ser justificado pelos 

condicionalismos político-culturais e sociais da época que impulsionaram a evolução do 

estado servil e a entrada constante de povos estrangeiros em Roma, por força das 

conquistas romanas, encontra a sua maior razão de ser nos valores e preceitos que 

                                                        
1779 Veja-se, por exemplo, REEKMANS (1971) 117-61, cujo estudo se orienta pela visão de um Juvenal 
reaccionário e indignado com a evolução dos costumes - laudator temporis acti -, assim como a edição de 
FERGUSON (1979) introd. XXII - XXIII) que elogia e analisa o artigo de Reekmans.  
1780 cf. MARACHE (1961b) 65. 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
  

 

 581

medeiam as relações sociais e humanas na época imperial, nomeadamente a importância 

dada à riqueza e à posse de bens e a reciprocidade interesseira de serviços ou ofertas.  

 É evidente que a entrada dos Gregos em Roma constituiu um elemento bastante 

pernicioso na relação patrono-cliente. Contudo, a alusão ao estrangeiro, no lamento de 

Umbrício, surge no seguimento da apresentação de um vasto elenco de pessoas sem 

escrúpulos que dominam Roma, e com as quais o cliente honesto não se consegue 

identificar1781. Os Gregos causam indignação a Umbrício, sobretudo, na medida em que a 

sua presença deixa sem lugar todos os Romanos1782. Porém, a crítica a estes estrangeiros 

não deixa de estar assente numa realidade mais abrangente e que se prende com as 

dificuldades que o pobre cliente encontra no meio de uma sociedade que, valorizando 

apenas o dinheiro, não concede o mérito necessário aos seus préstimos. E de novo, tal 

como no exemplo do liberto, na sátira 1, parece-nos que a questão da crítica à mobilidade 

social é suplantada pela censura aos novos valores que regem e orientam todos os 

elementos da sociedade imperial. 

 Quanto aos escravos, e à arrogância que estes manifestam na relação com os 

clientes, também não se manifestou Juvenal muito interessado no lugar que estes possam 

ocupar na sociedade, mas antes se mostra mais preocupado com as razões inerentes a essa 

mudança. E a confirmar essa secundarização da mobilidade social em Juvenal está o facto 

de na sátira 7 o poeta considerar que a verdadeira nobreza deriva da virtus e não do 

nascimento1783. Assim se compreende que Juvenal, apesar de manifestar indignação pela 

arrogância do liberto endinheirado ou do escravo estrangeiro, se preocupe com a própria 

situação destes homens, censurando inclusive os donos que maltratam os seus servos1784. E 

que o exemplo de um certo escravo, Vindício, que denunciou a conjuração planeada pelos 

filhos do cônsul Bruto, figure entre os exempla de homens ilustres cuja fama é reconhecida 

pelo mérito pessoal1785.  

                                                        
1781 Umbrício confessa que em Roma não há lugar para si, dado que não tem apetência para ser astrólogo, 
engenhoso na preparação de venenos, adúltero, ladrão ou acompanhante bajulador do seu senhor (cf. S. 3.43-
50).  
1782 cf. S. 3.119-120: non est Romano cuiquam locus hic, ubi regnat  / Protogenes aliquis vel Diphilus aut 
Hermarchus, … 
1783 cf. S. 7.68-70.  
1784 Juvenal não pretende, porém, pôr em causa o sistema de escravatura ou reivindicar a abolição deste 
sistema. O seu único propósito é apelar aos valores que assistem a todos os homens (cf. OGILVIE (1980) 
240). 
1785 cf. S. 8.261-268. 
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Juvenal orienta assim a sua crítica para a conduta de todos os homens sem distinção 

de classe social, pois o seu objectivo é o de consciencializar o leitor para a falta de respeito 

e de honestidade dos Homens, assim como para a subversão dos direitos e deveres que lhes 

assistem, fruto da importância que determinados valores materiais passaram a ter na 

sociedade romana e que afectam todos os que não possuam a virtus suficiente.  

 

 Em suma, na óptica de Juvenal, o lugar que o cliente ocupa na hierarquia social 

interessa acima de tudo pelos mecanismos que o conduziram a esse mesmo lugar e não 

tanto pelas consequências negativas que daí possam advir. E neste sentido, o satírico 

mostra-se menos interessado em apontar os verdadeiros responsáveis pelo rebaixamento do 

cliente, pelas vãs obrigações a que se entrega ou pelas intermináveis correrias a que se vê 

obrigado, do que Marcial. Além disso, se neste último a mobilidade social verificada em 

Roma interessa na medida em que os diferentes intervenientes deixaram de cumprir e de se 

dedicar exclusivamente ao papel que desempenhavam na sociedade, em Juvenal essa 

mesma mobilidade social importa apenas enquanto resultado de um rebaixamento de 

valores e preceitos que é visível em todas as relações interpessoais. Desta forma, de novo é 

possível reiterarmos a ideia de que a Marcial interessam essencialmente as consequências 

materiais, físicas e sociais da problemática social que domina Roma, enquanto Juvenal está 

particularmente interessado nos motivos que impulsionaram essa mesma problemática. 

Aos dois autores assiste, porém, uma mesma ideia: não deixam os clientes de ter 

responsabilidade no rebaixamento a que são submetidos.  

 

 

3.2. O papel do patrono e a sua relação com o cliente 

 Ambos os autores se queixam dos patronos a quem falta generosidade e sobra 

orgulho e dureza de trato. E comum aos dois é também a apresentação do cliente como um 

homem miserável, sempre pronto a cumprir as obrigações exigidas, que vive da sportula e 

do jantar negado, ou humilhantemente oferecido por um patrono que não respeita nem 

cumpre com os seus deveres. Porém, se em Marcial a avareza do patrono parece ser, na 

perspectiva do poeta e dos restantes clientes, efectivamente, uma das principais causas da 

miserável e humilhante vida desta classe, em Juvenal, se o pode ser na óptica de alguns 

clientes, raramente o é na do satírico: Se Umbrício, na sátira 3, se afasta de Roma é 
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principalmente porque não há nesta cidade nenhum lugar para as artibus honestis1786, nem 

pagamento para os trabalhos1787, mas também porque a presença dos Gregos em Roma 

adulteram a relação entre patrono e cliente e lhe incutiram uma dimensão inteiramente 

interesseira e bajuladora; Se, na sátira 5, Trébio é submetido a uma humilhante e 

degradante refeição em casa de Virrão, esta situação não deve ser atribuída apenas à 

avareza do patrono, que, nas palavras do poeta, não deseja fazer economias, mas antes à 

gula desvairada do cliente; E, finalmente, ainda que Névolo denomine o seu patrono de 

mollis avarus1788 e o acuse de não pagar justamente os serviços recebidos1789, a conhecida 

aversão de Juvenal pelos sodomitas e pederastas, visivelmente patente na sátira 2, não 

permite atribuir ao patrono a total responsabilidade que Névolo reclama, já que comunga o 

cliente dos mesmos hábitos, gostos e vícios do patrono. Além disso, o patrono de Névolo 

não deixa de assumir a responsabilidade que lhe cabe no pagamento que deve fazer, mas 

apenas se recusa a ceder aos descarados e intermináveis pedidos do cliente1790.  

 É indiscutível que Juvenal não deixa de evidenciar a sua indignação pelo patrono 

avaro que devora grandes riquezas enquanto o seu cliente se vê obrigado a receber uma 

sportula minguada e a renunciar aos seus desejos1791. Todavia, a Juvenal não interessa a 

simples e jocosa descrição da realidade, mas antes a censura, a denúncia e a moralização 

de um tempo que deve retomar os antigos valores como padrões da sua conduta. E nesta 

perspectiva, mais do que o resultado ou as consequências de uma desequilibrada relação 

entre o pagamento e os serviços prestados, ao satírico importará revelar as reais causas que 

movem o procedimento dos intervenientes nesta relação e os novos valores e costumes que 

regem todas as relações humanas.  

 Desta forma, sendo em muito menor número os pormenores e as situações alusivas 

aos patronos, o tratamento desta realidade coloca-se, em Juvenal, intencionalmente ao 

serviço da moralização da viciosa sociedade imperial, para quem a ambição e a depravação 

dos costumes domina todos os Romanos sem excepção. Todavia, contrariamente a outras 

temáticas, o satírico revelou um notável afastamento da indignada voz que soou no 
                                                        
1786 cf. S. 3.21.  
1787 cf. S. 3.22: nulla emolumenta laborum. 
1788 cf. S. 9.38.  
1789 cf. S. 9.43-46: an facile et pronum est agere intra viscera penem / legitimum atque illic hesternae 
occurrere cenae? / servus erit minus ille miser qui foderit agrum, / quam dominum. 
 A pergunta de Névolo e a comparação com o escravo que cava a terra sugere precisamente a 
necessidade de um pagamento correspondente ao exigente e difícil serviço a que se presta. 
1790 cf. S. 9.39: “haec tribui, deinde illa dedi, mox plura tulisti.”. 
1791 cf. S. 1.132-136.  
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tratamento de outras realidades, nomeadamente dos comportamentos depravados das 

mulheres ou dos homens efeminados. Pois evidenciou, como em nenhum outro momento, 

a sua capacidade para tirar proveito da perspectiva cómica do desdém e para incutir à 

moralização da sociedade uma faceta marcadamente jocosa e burlesca. Juvenal conseguira 

inegavelmente criar um quadro cómico e até mesmo burlesco em torno da cena partilhada 

pelo patrono Virrão e pelo cliente Trébio, na sátira 5, ou do indignado lamento do cliente 

Névolo que não vê recompensados os seus serviços sexuais, na sátira 9. E em ambas as 

passagens, o satírico revelou, de uma forma clara, a sua habilidade em tirar proveito de 

situações ridículas e incongruentes e de conseguir fazer rir o seu leitor. Mais próximo do 

que nunca de Marcial pelo recurso ao jogo linguístico, onde crítica, riso e ironia se 

conjugam num quadro, no qual uma só palavra ou objecto vale mais do que muitos 

indignados versos, a voz de Juvenal adquiriu no tratamento da relação patrono-cliente um 

tom menos indignado e mais jocoso, ainda que nunca se deixe de avistar  no seu horizonte 

poético a censura e a moralização de uma sociedade que vive dominada pelo vício. 

 E contrariamente ao que é habitual, é agora Marcial que, sem jamais renunciar a sua 

veia cómica, presenteia o leitor com uma voz mais indignada, mais revoltada, mas também 

mais amarga, com certeza motivado pela sua dolorosa vivência pessoal que nunca lhe 

permitiu uma entrega despreocupada à escrita. E assim, em nenhum outro momento 

estivera a persona poetica tão próxima do juízo pessoal do seu autor.  

Marcial centra insistentemente o seu olhar sobre a figura do cliente que sofre o peso 

da avareza do patrono, que continuamente se recusa a pagar os serviços que lhe são 

prestados, sobre as exigências contínuas daqueles patronos que hipocritamente desejam ser 

denominados de amigos ou ainda sobre os descarados patronos empobrecidos que, debaixo 

da designação de rex et dominus se entregam à salutatio, ao mesmo tempo que no átrio das 

suas casas recebem um sem número de clientes. Globalmente subdivididos os patronos em 

três classes, muito melhor seria a vida dos clientes se os seus patronos tivessem 

efectivamente uma postura e um tratamento humano diferentes. Por conseguinte, muito 

mais frutífera seria a entrega pessoal de Marcial à escrita, porque mais despreocupado 

estaria com as questões de sobrevivência. Quanto a Juvenal, mais sã seria a sociedade 

imperial se não vivessem os seus constituintes dominados por novos e depravados valores, 

em nada semelhantes aos do passado.   
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 3.2.1. Avaros, falsos amigos, hipócritas patronos... assim são os patronos de 

Marcial. 

 Repetidas vezes se indigna Marcial com o rico avaro que não retribui a pequena 

lembrança que lhe deu o cliente na festa de Saturno1792; com os patronos que às amantes 

oferecem o que deveria ser dado aos clientes1793; com os que recusam a cena ou, pior 

ainda, que contemplam o cliente com um ordinário e exíguo alimento, quando na mesma 

mesa saboreiam os patronos pratos deliciosos e caros. Queixa-se também de os clientes não 

receberem as merecidas recompensas pelos trabalhos e favores a que se prestam1794, ou de 

serem presenteados com presentes insignificantes ou inadequados.  

 Comportando todas estas referências uma nítida crítica aos patronos avarentos que 

não retribuem os serviços prestados pelos clientes, importa deixar bem claro que as 

palavras de Marcial estão longe de pretenderem reclamar para esta relação social a mera 

troca material de serviços e pagamento. O jogo do dar e receber, do prometer e não dar, 

assim como os objectos e a troca interesseira de serviços e recompensas tornam-se 

efectivamente bastante propícios à criação de quadros burlescos e caricaturais, assim como 

ao jogo linguístico. No entanto, a reiterada alusão à faceta material da relação deve ser 

entendida, antes de mais, como um intencional propósito de tornar poeticamente literária a 

burlesca e cómica dimensão da sociedade da época.  

 De acordo com o juízo crítico de Marcial, o patronato do seu tempo está 

virtualmente morto, porque reduzido ao materialismo1795. E assim se compreende que o 

poeta, considerando Labulo o optimus malorum ou o ultimus bonorum, reclame a 

devolução dos patronos do passado, nomeadamente dos Pisones Senecasque Memmiosque 

/ et Crispos1796. Sendo certo que as figuras evocadas, patronos do tempo de Nero e 

protectores literários, justificarão a preferência de Marcial pelos patronos do passado, dada 

a contínua protecção que reclama para os seus livros, a verdade é que a  preferência por 

estes sugere o recuo à relação de amicitia que unia patronos e clientes no passado e que 

estava longe de passar apenas pela simples troca material. E assim, sem desejar 

propriamente que os modelos do passado sejam tomados como protótipos a seguir, como 
                                                        
1792 cf. 4.88.4. 
1793 cf. 9.2. e 10.29.4. 
1794 cf. 12.40. Este epigrama constitui um bom registo das muitas obrigações a que se presta o cliente sem 
nada receber em troca do seu patrono. Diante deste panorama só pode Marcial indignadamente pronunciar: 
nil volo, sed morere. (v.6) 
1795 cf. KLEIJWEGT (1999) 111.  
1796 cf. 12.36. 
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algumas vezes fizera Juvenal, mas tão-só que as relações entre patrono e cliente se 

orientem por aquilo que é a sua concepção pessoal de “Amizade Social”, Marcial propõe 

um patronato mais humano e amigável. Desta forma, poder-se-á dizer que o poeta se serve 

da sua própria concepção de amizade e relações humanas para reclamar ou pelo menos 

alertar a consciência do leitor para a necessária “clareza semântica” que deve assistir às 

enganosas e vácuas afinidades que existem entre amicus e patronus e que os patronos 

reclamam para apregoar a sua generosidade. Como acontece, por exemplo com Cândido 

que, com ênfase, apregoa noite e dia a proverbial expressão grega @Koina; fivlwn. No 

entanto, como palavras leva-as o vento e o resto é nada, vazia de sentido é a expressão que 

se apregoa, ainda por cima em língua estrangeira, e o significado do termo fivlwn.  

 Sem uma clara manifestação de indignação, o poeta recorreu neste exemplo a um 

dos meios mais simples e eficazes - o da confrontação - para desmistificar a avareza que a 

linguagem da amizade consegue esconder:  

 @Koina; fivlwn. haec sunt tua, Candide, koina;, 

     quae tu magnilocus nocte dieque sonas? 

(…) 

ex opibus tantis veteri fidoque sodali 

    das mihi et dicis, Candide,  koina; fivlwn!? (2.43.1-2, 15-16). 

 

A expressão que abre o epigrama e que Marcial questiona ser a que Cândido apregoa noite 

e dia de forma grandíloqua, será depois a mesma que encerra (em posição final de verso 

para lhe dar mais destaque) o epigrama. Mas que agora é posta em causa dada a relação de 

oposição que existe entre a declaração de amizade proferida e as reais atitudes de avareza 

de Cândido. A pergunta formulada inicialmente terá tido a sua resposta com outra 

pergunta, para a qual o leitor sabe claramente a resposta. Desta forma, nem Marcial, nem o 

seu próprio interlocutor, Cândido, tiveram de se manifestar directamente sobre a falsidade 

e hipocrisia da declaração proferida.   

 De facto, a “amizade” (apenas no sentido linguístico) e a troca material tornam-se 

de tal forma sinónimos na sociedade imperial que assim se compreende que a designação 

de amicus sterilis, atribuída, por exemplo a Mário, como vimos anteriormente1797, seja a 

expressão mais adequada na sistematização do materialismo e do jogo interesseiro que rege 

                                                        
1797 cf. 10.19(18)3. 
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a relação entre patrono e cliente. Pois tendo em conta que o adjectivo sterilis atesta a 

vacuidade de sentido do termo amicus, este acaba por se afastar inteiramente de qualquer 

acepção semântica relacionada com ‘ser favorável’, ou ‘benevolente’e passa a ser 

entendido apenas como ‘aquele que dá’, no sentido único e exclusivamente material1798.  

 Cliente pela precariedade económica que lhe assiste, Marcial não comunga, porém, 

da hipócrita subserviência da classe. Por isso, da mesma forma que jocosamente denuncia 

a ambígua afinidade entre a linguagem da amicitia e do patronato, também não deixa de 

desvendar a real condição de alguns homens que, apesar de clientes, exibem a 

denominação de dominus et rex. E manifestando o poeta uma profunda indignação em 

relação a estes falsos patronos, recusa-se a designá-los dominus ou rex, como convinha a 

um cliente, mas tão-só aceita denominá-los pelo seu nome próprio1799.  

 Colocados no cimo da pirâmide social, porque assim lhes permite o seu estatuto 

social ou o seu nascimento “aristocrático”, estes falsos patronos ocupam, na realidade, a 

base dessa mesma pirâmide, por força das atitudes servis que tomam. E por isso, não 

podendo Marcial pactuar com a hipocrisia de uma pirâmide social onde todos sem 

excepção estão dependentes de outrem, a sua voz nutre-se de um timbre que em nenhum 

outro momento nos parece ser tão indignado e censurador: 

esse sat est servum, iam nolo vicarius esse. 

     qui rex est regem, Maxime, non habeat. (2.18.7-8) 

 

     sit liber, dominus qui volet esse meus. (2.32.8) 

 

 ne me dixeris esse contumacem: 

 totis pillea sarcinis redemi. 

 (…) 

 servum si potes, Ole, non habere, 

 et regem potes, Ole, non habere. (2.68.3-4, 8-9) 

 

                                                        
1798 Segundo Marcial, a amizade não precisa de recomendações (cf. 5.5.11-12), já que o amigo verdadeiro, 
apercebendo-se naturalmente das necessidades do outro, oferece com gentileza a sua casa (cf. 4.64). 
1799 Há em Marcial um grande número de epigramas que se centrar em torno dos patronos que 
simultaneamente cumprem as obrigações de patrono e de cliente (por ex.: 2.68; 4.83.5; 10.10.5; 12.60.14) e 
em relação aos quais o poeta nutre um visível sentimento de indignação (por.ex.: 2.18; 2.32).  
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 As passagens citadas, constituindo o remate de diferentes epigramas, estão todas 

elas envoltas num jogo linguístico que lhes confere alguma jocosidade1800 e comportam um 

pendor bastante irónico e crítico que visa a consciencialização do leitor para uma situação 

que se torna ridícula na hierarquização romana, mas também indigna para a própria 

condição humana. Em poucas situações as palavras de Marcial tomaram a proporção de um 

ataque tão directo e pessoal como aconteceu nestes versos. Provavelmente porque a sua 

condição de cliente e de cidadão romano não lhe permitiram admitir tal afronta por parte 

daqueles que, supostamente, deveriam proteger os mais pobres.  

O uso da primeira pessoa do singular e as formas verbais com valor imperativo 

acentuam o entendimento pessoal de Marcial em relação a esta realidade, e pretendem 

atestar o seu lugar de superioridade em relação à turba que, por ignorância ou por ambição, 

não deixa de seguir quem outro senhor também segue, e que, por conseguinte, contribuem 

para o enriquecimento fundado no vício da falsidade.   

  

Mas se os avaros e falsos patronos indignam Marcial, há porém, entre o grande 

número de patronos que povoam a sua obra poética, alguns, ainda que poucos, que, como 

já referimos anteriormente, merecem o esforço do cliente e o apreço do poeta.  

 Pois se, por exemplo, Marcial envia o seu livrinho à mansão rica de Fóculo, homem 

dado às letras, para que dê cumprimento à salutatio, será porque sabe que não há porta 

mais aberta do que a deste patrono1801. Conhecedora a atitude de Marcial dos proveitos que 

o seu livro poderá alcançar com este patrono, o apreço do poeta por Próculo não deixa de 

ser revelador de alguma esperança pelo menos em relação a patronos que manifestam 

alguma sensibilidade para as artes da escrita, já que pelo menos estes, certamente, estarão 

mais abstraídos do “materialismo serviçal” que rege as relações entre patrono e cliente. 

Além disso, conhecerão melhor a realidade da protecção literária e da disponibilidade que 

a entrega à escrita exige.   

                                                        
1800 A ironia e o jogo linguístico, tão característicos de Marcial, estão assegurados sobretudo no epigrama 
2.18 pela repetição do refrão (iam sumus ergo pares vv.2,4,6), que se repete apenas nos versos pares, para 
acentuar ainda mais a paridade falsa da expressão, e no epigrama 2.32 pelo contínuo confronto dos pronomes 
pessoais eu / tu. Em ambos os epigramas Marcial diverte-se com o jogo do igual que se torna diferente e do 
diferente que se torna igual, resultando daqui, evidentemente, um quadro que, centrado em torno do que 
poderíamos designar de burlesco linguístico, sempre consegue amenizar a indignação do poeta, por mais 
forte que ela seja. No epigrama 2.68 é o remate com duas proposições paralelas que contribui para a crítica 
jocosa à duplicidade de Olo.  
1801 cf. 1.70.14: nulla magis toto ianua poste patet. 
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 Sem que a abordagem do papel do patrono na poesia de Marcial possa cingir-se aos 

parcos exemplos que explorámos, rege-se o nosso estudo pelo propósito de sermos 

orientados apenas por aquilo que melhor consegue singularizar o tratamento de uma 

mesma realidade nos dois autores. E neste sentido, consideramos que os exemplos 

abordados terão conseguido atestar a preocupação de Marcial em retratar todos os ângulos 

do patronato no mais diversificado número de situações. Interveniente directo na maior 

parte dos contextos explorados, o poeta conseguiu, no entanto, manter o afastamento e a 

imparcialidade que a sua jocosidade linguística lhe exige. Ainda que, na nossa perspectiva, 

em nenhum outro assunto as suas palavras estivessem tão imbuídas de juízos e preceitos 

pessoais, fruto da vivência e sobrevivência que lhe assiste.  

 

 

 3.2.2. Reflexo dos novos valores e vícios que dominam a sociedade... assim são 

os patronos de Juvenal 

 Restringidas as críticas de Juvenal quase exclusivamente a dois patronos que 

partilham um mesmo nome, Virrão, o satírico não deixa de dar cumprimento aos seus 

propósitos satírico-moralizadores, e de condensar na figura destes, não só a avareza e a 

hipocrisia que Marcial revela assistir a um grande número de patronos, mas acima de tudo 

de reflectir neles alguns dos valores e vícios que contribuíram para a decadência da 

sociedade, e que não são exclusivos dos ricos patronos. 

 Conforme já foi referido anteriormente, a cena descrita na sátira 5 é de facto uma 

das que melhor põe em evidência os valores que regem a relação entre patrono e cliente e 

atestam as causas da arrogância e luxúria do patrono, assim como também da humilhação 

do cliente. Embora tenham sido dadas, logo no início, as pistas para que o cliente se tivesse 

apercebido da humilhação que iria sofrer1802, a verdade é que o patrono tivera a 

oportunidade de testar a capacidade de resistência do cliente e a gula do seu estômago, sem 

que este mostrasse resistência. No entanto, também o patrono não se livrara de sofrer o 

castigo apropriado à sua ruindade e vaidade exibicionista. Pois vejamos1803: 

                                                        
1802 Para além de se dever convencer (fige) que o convite feito corresponde ao salário inteiro de vetera officia, 
ou seja, de trabalhos prestados noutros tempos, deverá ter em conta que a sua presença servirá apenas para 
compor o triclinium (cf. S. 5.12-17) 
1803 A exposição que se segue toma como objecto de análise a seguinte passagem textual: S. 5.67-160 e 
retoma uma comunicação proferida e publicada por nós (cf. BAPTISTA (2001) 71-78).  
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Enquanto um belo jovem serve um pedaço de pão branco e mole ao senhor, ao 

cliente é oferecido um pão intragável de cor escura; se ao senhor se serve uma lagosta 

rodeada de espargos servida num majestoso prato, ao cliente dá-se-lhe apenas um 

camarãozito próprio para uma ceia funerária, ou seja, bem apropriado à natureza fúnebre 

vivida no momento; ao senhor é servida uma moreia pescada no alto mar com redes de 

linho, enquanto ao cliente uma enguia pescada no rio, ou seja, um peixe esguio e 

engordado com excrementos dos esgotos que, para além de não dever ser saboroso, ainda 

se esquivaria por entre os dedos. Mas a lista de alimentos continua, e o azeite que é servido 

ao cliente também não será melhor do que os alimentos anteriores, pois é próprio para 

acender candeias e bom para imunizar contra o veneno das serpentes, certamente aquilo 

que o cliente precisaria para se aperceber do veneno que a oferta de Virrão continha. 

Segue-se o desfile de pratos e vêm depois as carnes, nomeadamente o fígado de um 

enorme pato, frango assado não menor do que um ganso e um javali cozido, digno do ferro 

de Meléagro, que curiosamente ainda espuma, como se tivesse acabado de ser caçado e, 

por isso, ainda estivesse meio cru e não pudesse ser comido, mas apenas admirado. Por 

fim, servem-se os cogumelos e a fruta da época, cuja carga simbólica permitirá a inversão 

da humilhação sofrida pelo cliente, mas também a confirmação de que a atitude de 

submissão deste terá proporcionado a todos uma animada comédia. Pois se aos hóspedes 

terão sido servidos cogumelos duvidosos, ancipes fungi, foi, no entanto, o de Virrão que se 

mostrou mais suspeito, já que lhe foi servido um boletus igual aos que comia o imperador 

Cláudio, cuja morte lhe terá advindo precisamente de um cogumelo envenenado. Vem 

finalmente fruta da época. E depois de parecer que a humilhação do cliente tinha sido 

vingada, eis que tudo de novo, se inverte:  

Virro sibi et reliquis Virronibus illa iubebit 

poma dari, quorum solo pascaris odore, … (S. 5.149-150) 

 

O uso da forma verbal pasco, que significa ‘alimentar’, mas que num primeiro 

sentido significa também ‘apascentar’, ‘levar a pastar’ sugere a humilhação do cliente, 

pois, além de não poder comer tal fruta, ainda é tratado como um animal que apenas tem 

direito a sentir-lhe o cheiro. E a confirmação deste tratamento do cliente como um animal 

está nos versos imediatamente a seguir: 

tu scabie frueris mali, quod in aggere rodit 
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qui tegitur parma et galea metuensque flagelli 

discit ab hirsuta iaculum torquere capella. (S. 5.153-155) 

 

Ao cliente está ainda destinada uma maçã rude como aquela que rói na calçada um 

macaco amestrado e que, aprendendo a montar numa cabra, dispara sobre um javali, para 

animar os que passavam. A imagem perfeita para ilustrar o espectáculo hilariante que 

acabara de ser oferecido por Virrão que tudo fez para que o cliente sofresse, consciente de 

que a gula deste lhe permitira aguentar tudo isto: 

forsitan inpensae Virronem parcere credas. 

hoc agit ut doleas, nam quae comoedia, mimus 

quis melhor plorante gula? (S. 5.156-158) 

 

 Atestadas nos alimentos servidos, nos recipientes usados, nos escravos que servem 

e no tratamento que estes concedem aos convidados, as profundas desigualdades sociais e 

económicas que assistem à relação entre patrono e cliente, Virrão traduz a imagem do 

típico Romano rico a quem agradam os prazeres da mesa, os belos escravos e cozinheiros 

estrangeiros comprados a um alto preço. Enquanto o cliente Trébio reflecte a imagem do 

pobretana que aspira satisfazer o seu estômago com as ricas iguarias da moda e que, por 

isso, recebe o castigo merecido. E desta forma, Juvenal censura em simultâneo a hipocrisia 

e a mesquinhez do patrono que não trata com respeito o seu convidado, mas antes lhe 

oferece uma comida pior do que a que recebem os cães à soleira da porta, assim como a 

sonsice e a falta de respeito do cliente por si próprio que, conscientemente, pactua com a 

humilhação que lhe é feita.  

 Trébio, levado pela gula, deixou-se submeter à humilhação e diante desta realidade 

Juvenal confronta-o com a sua própria responsabilidade. Pois se perdera a sua condição de 

homem livre foi apenas porque se deixou seduzir pelo odor da cozinha do patrono: 

 tu tibi liber homo et regis convivia videris: 

 captum te nidore suae putat ille culinae. (S. 5.161-162) 

  

Afinal se os criados se manifestam arrogantes e Virrão pode sarcasticamente gozar 

com o cliente, foi porque este deixou que o desejo manifestado pelo seu estômago 

dominasse os princípios de respeito e dignidade que deveriam assistir ao cliente honesto. E 
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assim se compreende que Juvenal conclua esta sátira, com a certeza de que se o cliente 

pôde aguentar tudo aquilo terá sido porque o mereceu: 

  … omnia ferre 

si potes, et debes. (S. 5.170-171) 

 

Assim como com a perspectiva de que o cliente, não tendo ainda aprendido a lição, com 

certeza por força da sua imperiosa ambição, no futuro, se possa voltar a submeter a golpes 

semelhantes a estes. E nessa altura, será digno de partilhar um banquete como este e com 

um amigo talvez como Virrão. Pois, submetendo-se consciente e repetidamente a esta 

cena, entenderá perfeitamente de que forma é que a amizade e a partilha de alimentos se 

tornaram vocábulos ocos, privados do seu real sentido semântico: 

   … pulsandum vertice raso 

 praebebis quandoque caput, nec dura timebis 

flaga pati, his epulis et tali dignus amico. (S. 5.171-173) 

 

 Na sátira 9, Juvenal consola o cliente Névolo, que se insurge contra o seu avarento 

e efeminado patrono, Virrão, que não recompensa merecidamente os seus serviços e se 

mostra indiferente quando já pode dispensar os serviços do cliente. Virrão é de novo o 

nome atribuído a este patrono que agora acrescenta à imagem do típico Romano rico mais 

alguns vícios e prazeres que sucintamente Névolo condensa na questão: quod tamen 

ulterius monstrum quam mollis avarus?1804. 

 Como vimos nos capítulos 4 e 5 a propósito da (a)masculinidade romana e da 

condição feminina, o uso do termo monstrum na obra de Juvenal encerra em si uma 

profunda carga negativa e traduz a indignação do poeta perante realidades que são 

inteiramente contrárias aos antigos valores patriarcais, nomeadamente a efeminação de 

homens livres e respeitáveis. O que desde logo nos coloca diante de um quadro que, à 

semelhança da sátira 5, não se confinará à particular censura do patrono avaro, responsável 

pela miserável vida do cliente, como reiteradamente acontece em Marcial, mas antes se 

estende à crítica aos novos valores que assistem à sociedade romana. E que, afectando 

ricos e pobres, nobres ou escravos, são apreciados quer pelo patrono, quer pelo cliente. Por 

isso, a inclusão do diálogo ou discussão entre o cliente Névolo e o seu patrono, Virrão, no 

                                                        
1804 cf. S. 9.37.  
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próprio diálogo travado entre Juvenal e Névolo, proporcinou ao leitor um quadro completo 

das causas e dos princípios que orientam o procedimento de ambas as partes.  

 O rico patrono entregou-se a prazeres nada dignificantes para a máscula tradição 

romana e o seu vício proporcionou o adultério cometido pela mulher. Contudo, a atitude de 

Névolo não fora menos digna (pelo menos moralmente) e, por isso, mereceu o mau 

pagamento a que foi sujeito. Afinal, além de se ter entregado a uma actividade humilhante 

e nada conveniente para um homem honesto e de nascimento livre, também se tornou 

cúmplice de situações vergonhosas e degradantes, como é a efeminação, a 

homossexualidade passiva e o adultério.  

 Parece evidente que Juvenal está empenhado em mostrar as duas faces de uma 

mesma realidade e, por isso, longe de se limitar a acusar a atitude avarenta e despótica dos 

patronos, enfatiza também a responsabilidade que cabe ao cliente no humilhante 

tratamento de que é vítima. E isto porque o que efectivamente move o pensamento de 

Juvenal são os motivos e as causas que estão por detrás das atitudes desonestas e indignas e 

comportamentos dos protagonistas desta relação social e de todos os Romanos no geral. 

Nesta perspectiva, os patronos são criticados não só pela avareza que não lhes permite 

recompensar devidamente os seus clientes, mas acima de tudo pela nobreza que não 

possuem, ainda que sejam nobres, na acepção social de palavra.  

 Para o satírico a nobreza de um homem nada tem a ver com nascimento, poder ou 

posição social, mas antes com a honestidade e a dignidade que lhe assiste1805. Por isso, são 

os homens que vivem dominados pelo dinheiro e pelo poder que merecem as acusações de 

Juvenal, porque são estes que, perdendo o direito ao respeito, deixaram de saber respeitar.

    

 Longe de se restringir à directa acusação do patrono, a forma como Juvenal 

organizou as ideias e formulou as críticas, nestas duas sátiras, colocaram claramente o 

leitor diante de uma sociedade globalmente degradante, que foi muito mais além da 

concreta realidade da atribulada vida do cliente, ou do não cumprimento das obrigações 

dos patronos. E sem pretendermos reduzir a interpretação da global realidade da sociedade 

ao contexto da relação social de patrono-cliente, consideramos que é possível ver reflectida 

                                                        
1805 Esta preocupação de Juvenal levou MARACHE (1961b) 59 a considerar que o poeta se terá consagrado à 
conversão dos nobres, ou seja, ao seu melhoramento moral. Interpretação que nos parece demasiadamente 
pretensiosa, já que Juvenal visa o homem em si e a sua virtus em particular, independentemente da classe a 
que pertence.  
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na figura do cliente e do patrono a imagem dos Romanos que paulatinamente vão perdendo 

o direito e a dignidade que tinham nos tempos idos, por força dos gostos e hábitos que se 

impõem. Transparecendo, inicialmente, nas sátiras 1 e 3, a ideia de serem quase 

exclusivamente os ricos patronos ou até mesmo os estrangeiros responsáveis pelo 

desrespeito social e pela vida miserável dos clientes pobres e honestos, as sátiras 5 e 9 

denunciam o facto de terem sido também os próprios clientes responsáveis máximos pela 

humilhação a que continuamente são sujeitos e igualmente cúmplices da degradação e 

depravação que caracteriza a sociedade imperial.   

 

 

 Em suma, partilham os poetas a consciência do incumprimento /cumprimento dos 

deveres e obrigações exigidas aos protagonistas da relação patrono-cliente. Contudo, a 

Marcial assiste o propósito de evidenciar o mais pormenorizadamente possível todas as 

situações que contribuam para o constante aviltamento social e económico dos clientes e 

que, em simultâneo, denunciem a desfragmentação de uma realidade que supostamente 

deveria constituir o cerne das relações sociais na época imperial. Desta forma atiça-se no 

leitor a consciência para uma problemática mais global: as consequências sociais dos 

valores e interesses, demasiadamente materiais, que regem as relações humanas e sociais 

em Roma, assim como o lugar que ninguém manifesta intenção de ocupar, ainda que todos 

o ocupem, por força de interesses. Além disso, adquirindo o tratamento da relação patrono-

cliente uma natureza mais crítica e mais indignada, porque mais impregnada de motivos e 

juízos pessoais, são sobretudo as atitudes e comportamentos desadequados de todos os que 

circulam no mesmo espaço dos clientes que melhor reflectem o olhar de Marcial sobre a 

mobilidade social da sociedade imperial.  

 Quanto a Juvenal, menos pormenorizado e diversificado no tratamento da relação 

patrono-cliente, provavelmente porque menos emaranhado com a turba de clientes do que 

Marcial, a sua voz satírica manifesta o propósito directo e intencional de censurar os 

valores e os princípios que, sendo cultivados pelos clientes e patronos, se tornam 

extensíveis a todos os Romanos, sem excepção, e que são responsáveis pela decadência da 

sociedade romana.  

 Indignado com o facto de os Romanos serem suplantados na sua própria terra pelos 

estrangeiros, de os nobres perderem o direito ao respeito que lhes assistia nos tempos 
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antigos, e sobretudo de os homens, pobres e ricos, viverem dominados pelo desejo do 

dinheiro, as palavras de Juvenal não nos parecem constituir um propositado protesto contra 

a mudança social operada em Roma. Mas antes contra os motivos que terão estado na 

origem dessa mesma mudança: a ambição de poder e a posse de dinheiro. E desta forma, se 

o patrono avarento e vicioso é merecedor de críticas, também a ambiciosa pobreza do 

cliente, satiricamente condensada na expressão ambitiosa paupertas1806 o será. Pois a 

ambos assiste uma similar falta de respeito pelos antigos valores, e acima de tudo uma 

mesma falta de dignidade pessoal.  

 

  

4. Apresentação e vivência do cliente  

4.1. Assim se veste e é denominado o cliente 

 A toga, introduzida, segundo Marcial, por Rómulo1807, começou por ser o vestuário 

típico de todos os Romanos que desfrutavam do direito de cidadania: homens e mulheres, 

nobres e plebeus, ricos e pobres, sendo o termo togatus o equivalente de Romano, ou 

pessoa que usufruía da condição civil, e não militar. 

 Contudo, se a toga foi a vestimenta diária do Romano, depressa se tornou incómodo 

o seu uso, passando a ser utilizada apenas quando o homem estava no exercício das suas 

funções públicas ou actos oficiais1808.    

 Na época republicana a toga conservara-se como um traço distintivo do cidadão em 

exercício dos seus deveres. Porém, na época imperial a toga foi definitivamente substituída 

por vestimentas mais práticas, ficando o seu uso obrigatório confinado, quase 

exclusivamente, aos clientes, quando iam saudar o patrono ou o acompanhavam ao fórum. 

E por isso, em diversos momentos Marcial usa a expressão opera  togata para se referir 

precisamente às actividades e obrigações do cliente1809. 

 Sem ser nosso propósito fazer uma exaustiva abordagem de todas as passagens em 

que ambos os autores se referem à veste pobre e gasta do cliente, pretende a presente 

reflexão incidir sobre o papel desempenhado pela indumentária do cliente na apresentação 
                                                        
1806 cf. S. 3.182.  
1807 cf. 14.124. 
1808 cf. GUILLÉN (1981) I. 274- 280.  
 A toga fora inicialmente tomada como sinal do cidadão no exercício dos seus deveres e direitos e os 
seus portadores eram merecedores da protecção dos deuses: na Eneida, Júpiter promete a Vénus que Juno 
protegerá, tal como ele, as pessoas que vestirem a toga (cf. Verg. A. 1.282). 
1809 cf. 3.46.1; 9.100.5; 7.2.8.  
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da classe e na intenção de cada autor. Assim como também sobre a riqueza semântica de 

expressões como turba togata, opera togata ou greges togati,  que, longe de se confinarem 

à realidade imperial dos clientes, se estendem à critica e à moralização de todos os 

Romanos, cuja cidadania romana lhes confere a designação de togati.  

 

 

 4.1.1. Marcial: ... pallens toga mortui tribulis ...(9.57.8)  

 Uniforme do miserável cliente, a toga é o próprio bilhete de apresentação daquele 

que a veste e sinal do seu respectivo (des)reconhecimento social. E assim se compreende 

que a referência à toga seja reiteradamente usada por Marcial e Juvenal para designar o 

cliente e particularmente a sua miserável e degradante condição social Ainda que na obra 

de Marcial seja notório o registo de um maior número de ocorrências da veste do cliente, 

comparativamente a Juvenal, justificadas desde logo, em nosso entender, pelas 

potencialidades linguístico-semânticas que o vocábulo comporta e que Marcial não deixa 

de ter em conta na sua obra. Se o Romano veste a toga no exercício das suas funções 

sociais e oficiais1810, com essa mesma se envolve a mulher adúltera1811 ou o eunuco1812. O 

que significa que, com facilidade, se converte esta veste, simultaneamente, em símbolo de 

distinção e reconhecimento social, mas também de degradação moral ou até mesmo de 

“transparente” licenciosidade1813.   

 Comportando efectivamente o vocábulo uma carga bastante propícia aos tão 

apreciados jogos aguilhoantes de Marcial, é o próprio poeta que reconhece o peso que a 

toga tem na sua obra e o agrado que a sua alusão causa junto do leitor: 

 Haec est illa meis multum cantata libellis, 

     quam meus edidicit lector amatque togam. (9.49.1-2) 

 

                                                        
1810 cf.1.49. Longe de Roma, Liciniano não precisará de usar a toga, nem roupas tingidas de púrpura, porque 
estará longe das funções oficiais.  
1811 É com ironia que Marcial declara que a famosa moecha é merecedora (meruit) de uma toga e não de 
outros vestidos (cf. 2.39), já que tal vestimenta será per si o próprio rótulo do seu flagrante delito.  
1812 A toga que o eunuco Télis usa fá-lo ser confundido com uma mulher adúltera (cf. 10.52). 
1813 A propósito da sua própria obra Marcial confessa: … rem facere ridiculam et in toga saltantis inducere 
personam. (2.pref. 8-9). Sem que a toga, símbolo de dignidade, possa cobrir com palavras recatadas a 
licenciosidade das páginas de Marcial, de igual forma não conseguirá a toga esconder a efeminação daquele 
que, em público, se expõe com danças femininas, ou da atitude da matrona cujas vestimentas se mostram 
contrárias à sua atitude de adúltera.  



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
  

 

 597

 Parecendo-nos que esta peremptória afirmação revela alguma afinidade com os 

ensinamentos de Quintiliano sobre a forma como o orador deve colocar a toga antes do seu 

discurso, para que se possa servir dela como expressão mímica1814, de facto, teremos de 

admitir que Marcial terá conseguido tirar o máximo proveito da toga. Talvez bastante 

melhor do que qualquer orador. E isto porque espelhou na imagem da toga, mais ou menos 

esfarrapada, amarelada ou inadequada à estação, a crítica à avareza dos patronos1815, a 

denúncia da miserável e fatigante vida a que está sujeito o cliente e até mesmo a insinuação 

da falsa condição social e económica daquele que a veste1816. Desta forma, ainda que os 

termos toga, turba togata ou opera  togata estejam praticamente confinados à realidade da 

clientela e das suas precárias condições económicas, a vestimenta dos clientes não deixa de 

desvendar e deixar transparecer a real condição de muitos “ricos pobretanas” ou de alguns 

“pobres endinheirados” e, por conseguinte, de proporcionar a crítica de alguns hábitos e 

modas dos Romanos.   

 É, no entanto, a si próprio que Marcial mais vezes associa a imagem da toga. 

Considerando-se o beta entre os que usam esta vestimenta, o termo serve para aludir à sua 

condição de homem dependente1817, privado de muitas coisas, que se viu obrigado a sair de 

Roma, dada a vida insignificante e nada lucrativa que a vana toga lhe proporcionava1818. 

 Para si reclamara, reiteradas vezes, uma toga nova ou uma toga que se apropriasse à 

estação em que se encontrava, como dádiva1819, já que as intermináveis funções a que se 

presta não lhe permitem conservar a brancura e a impecabilidade da sua toga. Sobretudo 

quando o mau estado das estradas deixa a toga enlameada e rota, e pior ainda, quando a 

                                                        
1814 cf. Quint. Inst. 11.3.139-149.  
1815 Marcial, recorrendo à técnica da confrontação, contrapõe a toga lavada e branca de Cândido com a sua 
toga maltratada, no sentido de criticar a avareza do patrono que não se importa com o amigo (cf. 2.43.3-6). 
Outras vezes, a avareza do patrono é tão grande que nem mesmo a si concede uma toga lavada e nova. Assim 
acontece, por exemplo, com Cévola: quando era pobre, a sua toga era suja, mas agora que se tornou rico, 
ficou de tal forma avarento que a toga que veste consegue andar muito mais suja do que a anterior: sordidior 
multo post hoc toga, paenula peior (cf. 1.103.5). 
1816 A brancura da toga do escravo não conseguira ser suficiente para dissimular, por completo, as suas 
marcas do ferro (cf. 2.29.4), nem a toga enlameada de Cina suficientemente comprida para esconder a 
brancura dos sapatos importados (cf. 7.33.1). 
1817 A designação de beta...togatorum surge por oposição à expressão toga...paenulatorum atribuída a Cordo, 
nos epigramas 2.57 e 5.26, e sugere a situação de dependência dos clientes, já que, numa posição secundária 
no abecedário, o beta está subordinado ao alfa.   
1818 cf. 3.4.6. 
1819 Crispo enviara a Marcial uma brevis toga em pleno rigor do Inverno (cf. 10.15(14)7), e por isso o poeta 
considera que Crispo é um amigo de palavra, mas não de feitos. Noutro epigrama, diante dos infrutíferos 
resultados obtidos, Marcial diz contentar-se mesmo com a oferta de uma rara toga ‘toga transparente’, ainda 
que seja Inverno (cf. 2.85).  
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recusa da sportula por parte do patrono ou a troca dos cem quadrantes da sportula pelo 

convite para o jantar não permitem a aquisição de uma nova veste.  

 Porém, quase sempre o patrono se mostra surdo aos pedidos do cliente, e, por isso, 

o poeta veste uma toga visivelmente degradada, que, apesar do desagradar, não deixa de 

ser orgulhosamente apresentada como reflexo da sua condição de homem livre, ou seja, 

não sujeito à bajuladora cortesia que se submete a todas as humilhações, incluindo a 

‘vassalagem’ a falsos patronos que são clientes de outros patronos. E assim se compreende 

que Marcial, quando proclama não ser fácil ser-se livre em Roma, refira que ser liber 

implica, entre várias privações, contentar-se em usar uma toga velha e pobre:  

liber eris, cenare foris si, Maxime, nolis, 

    Veientana tuam si domat uva sitim, 

si ridere potes miseri chrysendeta Cinnae, 

    contentus nostra si potes esse toga, ...  (2.53.3-6) 

 

Sem deixar o poeta de pretender aludir à precária e atribulada vida de todos os 

clientes, a referência à toga degradada que usa está contextualizada num epigrama que faz 

a apologia da independência espiritual e da vida mediana do próprio poeta, e de todos os 

que desejarem ser livres. E assim, a referência à toga não só traduz o estado degradado da 

sua vestimenta, e por conseguinte da sua vida miserável, como também pretende mostrar 

ao seu interlocutor, Máximo, que este só conseguirá ser verdadeiramente livre se se 

contentar (contentus) com uma vida moderada e modesta, como a de Marcial, que é capaz 

de aceitar apenas aquilo que está ao seu alcance e que é quase nada.     

 Contudo, a avaliar pela forma como Marcial remata o epigrama, será preciso que 

Máximo tenha uma grande força de vontade para conseguir alcançar a liberdade: 

haec tibi si vis est, si mentis tanta potestas, 

liberior Partho vivere rege potes. (2.53.9-10)   

 

O que a avaliar pela afirmação pronunciada logo no primeiro verso, se adivinha que não 

terá: 

 Vis fieri liber? mentiris, Maxime, non vis (2.53.1) 
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E assim se compreende que não seja fácil ser-se liber em Roma, e muito menos quando 

tem de se usar a toga. A sujeição a esta implica desde logo a submissão a penosas e 

doentias obrigações e a privação de uma vida tranquila favorável à escrita1820. Ainda que 

Marcial vista todos os clientes do seu tempo com o olhar vidrado na sua própria vestimenta 

de cliente, o que efectivamente se destaca no tratamento desta realidade é particularmente a 

dimensão pictural e também pitoresca que a simbologia da vestimenta consegue adquirir. 

Geralmente apresentada como sendo uma pequena toga (togula)1821ou uma toga amarelada 

(pallens toga)1822, a vestimenta que o cliente usa, enfatizando a miserável condição 

económica de um grupo que é cada vez mais numeroso e heterogéneo, presta-se 

essencialmente à criação de uma “poética de objecto”1823. Além disso, assume-se como um 

código desmistificador da real condição do cliente na sociedade imperial, proporcionando 

jogos de associações semânticas, entre diferentes epigramas ou dentro do próprio 

epigrama.  

Por exemplo, quando Marcial agradece a Estela as telhas recebidas para cobrir a sua 

casa, que já nadava em águas invernais, a pergunta final do epigrama e particularmente a 

raiz do verbo tegere ‘cobrir’ sugerem o desejo de receber um outro presente. O qual não 

será difícil de adivinhar. Pois tendo o vocábulo toga a mesma raiz do verbo e o poeta um 

vasto número de poemas alusivos à necessidade de ter uma toga nova, só pode o poeta 

desejar receber o que apenas sugeriu, mas não referiu: uma toga1824. 

 A toga é pois um indicador da situação e das necessidades daquele que a veste, e 

por isso, se amarelada é a cor da vestimenta não será apenas porque velha e gasta está, mas 

porque reflecte o empalidecimento daquele que morto de fome está: … vix tres aut quatuor 

ista / res aluit, pallet cetera turba fame1825. A cor fornece o argumento para atestar a 

miserável condição do cliente e traduz uma dupla necessidade: matar a fome e o frio.     

  

 

 

  
                                                        
1820 Marcial designou as actividades do cliente de opera togata (cf. 3.46.1) e a elas se referiu várias vezes, 
sempre num tom de desalento (cf. por, ex.: 10.10 ou 10.19(18).  
1821 cf. 9.100.5. 
1822 cf. 9.57.8. 
1823 A designação já fora referida anteriormente e pertence a SALEMME (1976). 
1824 cf. 7.36.6: Stella, tegis villam, non tegis agricolam? 
1825 cf. 3.38.12.  
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 4.1.2. Juvenal: ... sportula primo / limine parva sedet turbae rapienda togatae (S. 

1.96) 

 Sem reconhecer explicitamente Juvenal que a toga é a vestimenta que usa, e sem 

nunca reclamar para si a oferta de uma nova veste, o satírico não deixa de reconhecer o 

prazer e a tranquilidade que causa a ausência daquela: 

nostra bibat vernum contracta cuticula solem  

effugiatque togam.                       (S. 11.203-204).  

Entendida a rejeição da toga como a recusa de Juvenal em assistir aos espectáculos 

que naqueles dias levavam Roma inteira a meter-se dentro de um circo1826, o facto de esta 

declaração constituir o remate de uma sátira que coloca em oposição as frivolidades, as 

preocupações e os excessos dos Romanos com a moderação, a frugalidade e total 

despreocupação partilhada por Juvenal e Pérsico, leva-nos a considerar que a abstenção da 

toga substancia também o afastamento, de ambos, das obrigações e preocupações sociais 

do cliente. Assim como das ambições que, em outras ocasiões, a designação togatus ou 

turba togata, por metonímia, traduziu.  

 É como turba ou plebe togata que Juvenal se refere aos clientes, que à soleira da 

porta se aprontam para arrebatar a sportula, que durante a noite correm a casa de senhoras 

ricas e sem filhos1827, e que seguem para todo o lado um prepotente e convencido senhor 

que pensa ser eloquente1828. Mas é também como plebe togata que Juvenal designa aqueles 

de onde alguém ousa sair para se aventurar a desatar os nós do direito e resolver os 

enigmas da lei1829. 

 Porém, ainda que a designação turba togata referencie em qualquer uma destas 

passagens o grupo dos clientes no exercício das suas funções, a verdade é que o facto da 

expressão togatus ter sido inicialmente equivalente a Romano, e por isso aplicável a todos 

                                                        
1826 cf. S. 11.197: totam hodie Romam circus capit. Em Roma todos punham a toga para assistir aos 
espectáculos.  
 O comentador FERGUSON (1979) 287 considera que a rejeição de Juvenal em usar a toga “is 
ironical in view of the traditionalism in this satire”. Porém, entendemos que é precisamente o tradicionalismo 
de Juvenal que justifica a rejeição sincera e directa de uma veste que merecera ser adjectivada de nociturna, 
na sátira 10, dada a sua ligação aos cargos políticos ou às próprias campanhas militares. No entanto, o facto 
de esta adjectivação da toga estar inserida numa sátira que se centra em torno das vanidades humanas leva-
nos a estender esta designação como extensível a todos os que a usam, sem excepção. E assim se compreende 
que Juvenal recuse esta “toga viciosa” do presente, já que não se assemelha em nada à “toga de cidadania do 
passado”.  
1827 cf. S. 3.127.  
1828 cf. S. 7.142. 
1829 cf. S. 8.49.  
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os homens que desfrutavam do direito de cidadania1830, terá, em nosso entender, 

proporcionado a Juvenal o pretexto para alicerçar na alusão à toga do cliente a crítica aos 

novos valores e vícios que dominam a sociedade imperial. E assim, tornando-se  as 

designações usadas nas passagens acima referidas extensíveis a todos os cidadãos romanos, 

outros propósitos se escondem, ou menos visivelmente transparecem, por detrás de uma 

vestimenta que cobre o cliente, mas também os novos hábitos e os gostos de todos os 

Romanos sem excepção.  

 Naquela que foi considerada por muitos estudiosos como a sátira programática de 

Juvenal, o poeta, depois de ter interpelado o leitor sobre a (im)possibilidade de ter existido 

numa outra época tão grande abundância de vícios1831, declara: 

... nunc sportula primo 

limine parva sedet turbae rapienda togatae; (S. 1.95-96). 

 

 Enfatizando o advérbio temporal nunc a actualidade do vício a que se assiste, a 

personificação da parva sportula, colocada à entrada do vestíbulo (primum limen), traduz a 

insignificante realidade do dinheiro que atrai a si uma voraz e desenfreada turba  rapienda 

togata. Noutros tempos, a sportula era a merecida recompensa dos clientes que se 

prestavam à salutatio matinal e ao cumprimento de outras obrigações, como, por exemplo, 

o acompanhamento do patrono. E assim, era aquela cestinha um fim a alcançar por força 

da entrega a uma actividade. Mas agora a sportula fora convertida na génese de toda a 

movimentação do cidadão romano. E por isso, deve o senhor examinar com cuidado a cara 

dos que diante dele se apresentam, para que nenhum impostor reclame debaixo de um 

nome falso: 

ille tamen faciem prius inspicit et trepidat ne 

suppositus venias ac falso nomine poscas … (S. 1.97-98).  

 

E para que o patrono possa realmente controlar a inquieta gente que abana a porta1832 

ordena ao arauto que chame os clientes segundo determinada ordem, ou seja, que aos 

                                                        
1830 Nesta acepção Juvenal usa o termo togatus na sátira 16 quando se refere às vantagens da condição de 
homem militar em relação à civil. No verso 8, togatus é sinónimo de ‘civil’, ‘homem com cidadania romana’. 
1831 cf. S. 1.87: et quando uberior vitiorum copia? 
1832 cf. S.1.100: vexant limen… 
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descendentes dos companheiros de Eneias (Troiugenas) primeiro seja distribuída a 

sportula.  

 Parecendo-nos reduzir Juvenal, inicialmente, a turba togata a uma mera força 

inquietante que, desejosa de arrebatar a sportula, abana a porta numa tentativa desesperada 

de ocupar o primeiro lugar, a desconfiança do patrono confere um rosto a este turbilhão de 

gente. Porém, melhor seria que sem rosto ficasse esta turba, já que falso e enganador 

parece ser, a avaliar pelo receio (trepitare) do patrono.  

 E, de facto, razões tem o patrono para desconfiar e querer fazer o reconhecimento 

dos clientes, não só porque o desejo de reclamar mais do que aquilo que efectivamente lhes 

cabe por direito é uma realidade, mas sobretudo porque o mérito e a recompensa do cliente 

deixara de ser dada em função dos serviços prestados. E assim se compreende que no 

momento em que o patrono grita ao arauto que dê primeiro ao pretor e depois ao tribuno 

um liberto se insurja exigindo o primeiro lugar na distribuição da sportula, advogando 

meras razões de natureza económica.  

 Justificado está o receio do patrono em se enganar e a certeza de que novos valores 

regem a actuação da turba togata:  

… expectent ergo tribuni, / vincant divitiae... (S. 1.109-110).  

  

Esta declaração de Juvenal completa o quadro que se começou a delinear no verso 

95 e que pretendia mostrar de que forma é feita a entrega da sportula na sociedade romana: 

movendo-se inquietamente a turba togata pelo aceno do dinheiro (representado na 

sportula) é precisamente a posse de dinheiro (já que o liberto é possuidor de centum 

quadrantes) que permitiu a um deles alcançar aquilo que estimulou o seu comportamento, 

ou seja, o dinheiro. Nos dias de hoje, poderíamos reduzir o raciocínio de Juvenal tão 

simplesmente à trivial expressão “ o dinheiro faz dinheiro”1833.  

 Ausente desta realidade estão as obrigações do cliente. Sem uma alusão, pelo 

menos directa, à salutatio ou a qualquer outra actividade, esta gente togada parece ter 

poucas afinidades com os clientes que são obrigados a prestarem tributo e a aumentarem o 

pecúlio dos escravos ricos1834 ou que, apresentando-se num estado miserável, usam uma 

                                                        
1833 Segundo Juvenal o dinheiro resulta em mais dinheiro enquanto a pobreza só consegue gerar mais 
pobreza: cf. S. 3.23-24; S. 7.124-128, 139-143.  
1834 cf. S. 3.188-189. 
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toga sordidula que lhes confere uma natureza ridícula1835, já que a pobreza faz os homens 

ridículos: 

 nil habet infelix paupertas durius in se, 

 quam quod ridiculos homines facit. (S. 3.152-153) 

 

 E mais afastada ainda está esta turba togata da imagem de Umbrício, cliente 

honesto que confessa não haver lugar em Roma para as ocupações honestas, nem 

gratificação para o trabalho1836. Assim, longe de estar a expressão circunscrita à classe dos 

clientes e de actuar como mera identificação de um grupo, a designação comporta uma 

acepção mais generalizada sobre o incansável desejo de ambição que, não sendo estranho 

ao cliente, é familiar a todos os Romanos que tomam a toga como marca da sua cidadania 

romana.    

A propósito da ambição que está associada a todo aquele que usa a toga, importa 

retomar uma passagem já analisada anteriormente, sobre o togatus que, embora corra 

durante toda a noite, é ultrapassado pelo pretor que empurra o seu lictor para chegar 

primeiro a casa das senhoras ricas e sem filhos1837. Sendo certo que o cliente parece ter 

ficado numa situação de desvantagem e possa ser entendido como vítima da ambição do 

pretor, a verdade é que, caso o pretor não se intrometesse no caminho do cliente, 

certamente seria este que alcançaria em primeiro lugar as tais senhoras ricas e sem filhos, 

ou seja, a sua herança, em vez da habitual sportula como seria de esperar. E assim sendo, 

continuará a designação de togatus a estar associada a uma imagem de ambição 

desenfreada que a todos atinge, por força dos novos valores dominantes:  

 quantum quisque sua nummorum servat in arca,  

 tantum habet et fidei. (S. 3.143-144) 

 

 À semelhança do episódio da distribuição da sportula, na sátira 1, em que Juvenal 

declara a vitória da riqueza sobre a condição social1838, agora é o galanteio interesseiro que 

altera a própria concepção da salutatio e torna a sportula numa recompensa bastante 

proveitosa, pelo menos para aqueles que a conseguiram alcançar: o pretor (por meio do seu 

                                                        
1835 cf. S. 3.147-151. 
1836 cf. S. 3.21-22. 
1837 cf. S. 3.128-130: cum praetor impellat et ire / praecipitem iubeat dudum vigilantibus orbis / ne prior 
Albinam et Modiam collega salutet? 
1838 cf. S. 1.109-110:… expectent ergo tribuni, / vincant divitiae... 
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lictor), que levou vantagem sobre o cliente e o servus divitis que não conseguiu ser 

impedido pelo filius ingenorum1839.  

 A associação do termo togatus e da correria que o cliente tem de empreender, para 

dar cumprimento à salutatio, a uma situação de conveniência, ou quase de “caça ao 

dinheiro alheio”, estende a designação, habitualmente atribuída ao cliente, à realidade dos 

vícios que dominam a sociedade. E desta forma perdera o termo o mérito e a complacência 

que seria esperada, porque, deixando de se cingir à miserável vida do cliente, se tornou 

extensível à viciosa realidade social que sempre está sujeita ao olhar censurador e 

indignado do poeta.  

 E se colocarmos em confronto duas passagens que, de igual modo, aludem a outra 

actividade praticada pelo cliente, nomeadamente a do acompanhamento do patrono, é 

possível verificar que, de novo, o termo togatus se associa a uma atitude interesseira, e por 

isso, familiar a toda a sociedade romana.  

 Quando na sátira 1 Juvenal aponta algumas das situações que provocam nele uma 

ira e um furor capaz de lhe queimar a bílis, alude à suposta opressão a que estão sujeitos 

aqueles que, como um rebanho de animais, acompanham um spoliator: 

 quid referam quanta siccum iecur ardeat ira, 

 cum populum gregibus comitum premit hic spoliator 

 pupilli prostantis et hic damnatus inani 

iudicio?                                           (S. 1.45-48) 

 

 A escolha do termo grex, para designar a instituição da clientela, e a forma verbal 

premit, para classificar a atitude que o patrono tem em relação àqueles que o seguem, 

parecem querer sugerir a complacência do poeta para com a actividade do cliente e a 

indignação para com a despótica atitude do spoliator pupilli prostantis que terá sido 

condenado a um iudicium inane. Porém, quando na sátira 7 o poeta parece manifestar uma 

similar condescendência pelos togati que acompanham o eloquente patrono, na verdade, as 

suas palavras deixam transparecer alguma crítica e censura a esta gente: 

     Fidimus eloquio? Ciceroni nemo ducentos 

 nunc dederit nummos, nisi fulserit anulus ingens. 

 respicit haec primum qui litigat, an tibi servi 

                                                        
1839 cf. S. 3.131-136. Uma vez que esta passagem já foi anteriormente analisada, limitamo-nos a citá-la. 
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 octo, decem comites, an post te sella, togati 

 ante pedes.  ideo conducta Paulus agebat 

 sardonyche, atque ideo pluris quam Gallus agebat, 

 quam Basilus.                                               (S. 7.139-145)  

 

 Estes togati revelam ser, de facto, cumpridores da sua obrigação social. Todavia, o 

facto de esta turba se colocar ante pedes, para além de sugerir uma submissão mais 

voluntária do que aquela que comportava a designação grex, denuncia a ambição e o 

desejo desta gente em conseguir tirar proveito de uma figura cuja aparência, e sobretudo 

eloquência, os teria certamente convencido das vantagens de tal acompanhamento. E 

assim, se na passagem anterior o leitor poderia ter ficado a pensar que a ira de Juvenal era 

apenas motivada pela submissão a que o spoliator submetia os clientes, desumanamente 

tratados como animais, a verdade é que agora se levanta a dúvida sobre a verdadeira razão 

que indigna Juvenal: se apenas a atitude despótica do patrono ou se também a atitude de 

resignação do cliente. Pois afinal, não terá sido esta a crítica feita aos clientes em muitas 

outras situações já citadas, como na cena oferecida por Virrão, ou na sátira 9, pela figura 

de Névolo?  

 

 

4.1.3. Turba togata, opera togata, ou simplesmente Romano que faz uso da 

toga?  

Tratados como turba togata ou como grex togatus, os clientes merecem uma crítica 

similar na perspectiva de Juvenal e Marcial. No entanto, Juvenal está particularmente 

interessado em associar a figura do togatus a todo aquele que, usufruindo da condição 

civil, corre movido pelo desejo de ambição e de riqueza, reservando a designação de grex 

togatus particularmente para se referir ao tratamento bestial que o rico avaro, tranquilo e 

impune pela lei, dá aos clientes. Enquanto Marcial, atribuindo às expressões uma dimensão 

mais humorística, mas também mais crítica, aproveita a realidade dos togados para criticar 

a moda de jantar fora de casa e o desejo de comer. 

Marcial também faz uso da designação de turba togata e a ela se refere por 

exemplo, para designar aqueles que, embora pareçam estar a aclamar o poeta Pompónio 
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estão na verdade a aplaudir a sua diserta cena1840, já que assim o obriga o novo tipo de 

sportula instituída por Domiciano. Contudo, quando a apresentação dos clientes se 

entremeia de crítica e ironia, Marcial prefere a designação de grex togatus. A expressão é 

usada para se referir àqueles que prestam “vassalagem” a um ser indolente, como Cordo, 

que, apesar da sua aparência exuberante terá vendido o seu próprio anel (símbolo de 

dignidade equestre) para poder jantar1841, assim como igualmente aos que rodeiam Saufeio 

e contribuem para que este mantenha as aparências de grandeza e de poder1842. O termo 

grex traduz, na perspectiva de Marcial, a subordinação e a submissão a que o uso da toga 

sujeita os homens, e simultaneamente permite a crítica ao contributo que essa mesma 

submissão concede à hipocrisia e vaidade dos ricos. Além disso, se tivermos em conta que 

o cliente de Marcial corre quase sempre atrás de um jantar, já que esta é a única forma de 

alcançar a sportula, então significa que quando os clientes seguem o seu patrono, como se 

fossem um rebanho, não são movidos apenas pelo desejo de darem cumprimento às suas 

obrigações de acompanhamento, mas sobretudo pelo desejo de comer1843. Um desejo que, 

inibindo muitas vezes o discernimento deste não lhe permite ver que o patrono que segue é 

tão pobre quanto ele e, por isso, demasiadamente insípido o alimento que provavelmente 

nem sequer irá comer. E esta interpretação acrescenta à crítica que Marcial faz 

simultaneamente à avareza do patrono e à submissão do cliente uma carga muito mais 

humorística e irónica, já que os clientes se movem pelo faro de um pasto verdejante, que 

para além de não ser verde, nem sequer existe, já que nada tem o falso e pobre patrono para 

oferecer.   

 Ainda que Marcial entenda o desejo de comer como a única forma que o cliente 

tem de ver pagos os seus serviços e de conseguir sobreviver em Roma, a verdade é que o 

hábito de não comer em casa - “cenare non domi”1844 - deixou de ser apenas uma 

necessidade do cliente e passou a ser uma moda da sociedade. E assim se compreende que 

Marcial profira a seguinte sententia: si vir es, ecce, nega1845. Se o cliente não consegue 

negar um só jantar e se, como um verdadeiro parasita, a tudo se sujeita para conseguir 

comer, não pode merecer a designação de vir, o que lhe permite facilmente suportar o 
                                                        
1840 cf. 6.48.  
1841 cf. 2.57.5.  
1842 cf. 2.74.  
1843 cf. 2.57.7.8;  
1844 Em Roma ninguém consegue recusar um convite para jantar fora, nem mesmo o rico e excêntrico autor 
do livro de receitas De re coquinaria. 
1845 cf. 2.69.8. 
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termo grex1846. E assim, se a turba togata ou o togatus de Juvenal são movidos pelo desejo 

de posse, aos greges togati de Marcial move-os o desejo de comer bem, mas também a 

ilusão de que a aparente riqueza e poder do patrono lhes trará proveitos.  

A diferença entre Marcial e Juvenal reside, no entanto, no facto de Juvenal não 

cingir a realidade da toga ao cliente, mas a todos os cidadãos romanos, que por direito 

usam esta vestimenta. E a confirmação de que os termos usados por Juvenal para designar 

a turba de clientes comportam um duplo sentido, estará na sátira 8: 

                  ...tamen ima plebe Quiritem 

facundum invenies: solet hic defendere causas 

nobilis indocti; veniet de plebe togata 

qui iuris nodos et legum aenigmata solvat; (S. 8.47-50) 

 

 Interessado em mostrar que o nascimento nobre não é suficiente para a formação de 

um carácter nobre e eloquente, Juvenal considera poder existir entre a plebe mais baixa de 

Roma, onde se incluem os clientes (plebes togata) quem possua o dom da palavra. Ainda 

que possa haver nas suas palavras alguma crítica aos que aspiram a algo para o qual não 

estão preparados, o que nos interessa evidenciar é a identificação que Juvenal acaba por 

fazer entre os verdadeiros Quirites e a plebes togata. O que efectivamente valida a 

interpretação que o termo togatus se torna extensível a todos os que se submetem à 

humilhante resignação e que, tal como os clientes, correm dominados pela ambição.  

Em suma, consideramos que a alusão à vestimenta do cliente adquiriu na obra de 

Marcial e Juvenal dimensões e intenções, de alguma forma, díspares. É certo que Juvenal 

não deixa de aludir ao mau estado da toga usada pelo cliente, como forma de atestar a sua 

mísera e precária vida1847, de sugerir a dificuldade que o cliente tem em adquirir uma nova 

veste1848 ou até mesmo de, pela voz do cliente Névolo, insinuar a oferta de uma nova 

vestimenta por parte do patrono1849. Contudo, não está interessado nos sinais físicos e 

exteriores do cliente ou nas consequências materiais que a avareza dos patronos 

                                                        
1846 No epigrama 5.44, a propósito de Dentão que recusara o parco jantar que Marcial lhe oferecera porque 
foi atraído pelo cheiro de um jantar mais farto, o poeta usa a expressão popina dives (v.10) ‘manjedoura rica’, 
para se referir ao sítio onde agora deseja comer Dentão, e que confirma efectivamente esta similitude entre o 
cliente-parasita e a besta. 
1847 cf. S. 3.149-150; 3.254; 5.130-131.  
1848 cf. S. 1.119-120.  
1849 cf. S. 9.28-29. Névolo queixa-se de aliquando receber do patrono uma capa grosseira para colocar por 
cima da toga.  
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proporciona aos seus súbditos. Mas antes se rege pelo propósito de esmiuçar o que se 

esconde por detrás do que é visível aos olhos de todos. E é com este intuito que a veste do 

cliente, em tempos obrigatória a todos os cidadãos romanos, dá cobertura a alguns dos 

vícios e hábitos que são comuns a todos os elementos da sociedade. Desta forma, togatus 

não é apenas o Romano que no exercício das suas funções sociais ou oficiais usa a toga, 

mas todo aquele que se comporta como um togatus.  

 Quanto a Marcial, face ao declarado propósito de a sua página ter sabor a homem, 

não poderia a figura do cliente aparecer despida da veste que lhe é obrigatória no exercício 

das suas funções. Sem toga, não pode o cliente cumprir os seus deveres e por conseguinte 

receber a merecida sportula. O que significa que não ficaria a representação do cliente, 

enquanto homo, completa se não fosse apresentado com o que anteriormente considerámos 

ser uma marca ou sinal do seu (des) reconhecimento social em Roma. Assim sendo, 

assumindo-se a toga, na obra de Marcial, como uma realidade inerente à condição de 

cliente, é nela que é possível ver reflectida a real condição social e económica do seu 

portador, mas também o próprio contexto situacional ou até mesmo moral que envolve o 

cliente. 

 E neste sentido, podemos dizer que enquanto Juvenal está interessado nos motivos 

que deram origem ao degradado estado da vestimenta dos clientes, a Marcial interessa 

expor a toga do cliente tal e qual como a veste, ou não veste. As referências que este faz ao 

estado da vestimenta do cliente permitem aludir à problemática social do incumprimento 

dos deveres dos patronos: fruto da avareza que os domina; da mobilidade social que se faz 

sentir em Roma onde todos podem ser clientes; ou até mesmo dos valores e gostos que 

dominam a sociedade, nada afins com os preceitos que nos tempos idos regiam a relação 

patrono-cliente. Todavia, a crítica aos novos valores da sociedade não constitui um 

propósito intencional, ou pelo menos declaradamente explícito por parte de Marcial. Pois é 

ao leitor que cabe (sob muitas sugestões do poeta, é evidente!) fazer a leitura do que 

efectivamente se esconde por detrás de tão amarelada e inadequada toga.  
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4.2. Atribulada vida de cliente 

 Como já foi reiteradamente sugerido ao longo deste capítulo, a vida de cliente não é 

fácil. E se o cidadão romano pensa que a clientela é a forma mais honrosa de ganhar a vida 

engana-se, pois vivência mais humilhante e vergonhosa não poderia o cliente encontrar. 

Menos livre do que os escravos, porque sujeito a obrigações e a senhores muito mais 

exigentes, é o cliente diariamente humilhado pela mesquinhez e avareza dos patronos, que 

já não bastava não recompensarem os seus clientes, ainda teimam em lhes usurpar o lugar 

na corrida à salutatio e na distribuição da sportula. Sem meios económicos para adquirem 

novas vestimentas, substituírem o roto calçado e muito menos para poderem usufruir de 

uma refeição requintada e abundante na tranquilidade do seu lar, os clientes empreendem 

longas e cansativas caminhadas para casa dos patronos, quase sempre para nada receberem. 

 Sem tempo para dormir, é muito cedo que, nas palavras de Marcial, o matutinus 

cliens1850 se entrega ao cumprimento das suas obrigações, nomeadamente a saudação 

matinal, o acompanhamento ao fórum ou às termas e o apoio incondicional nos discursos 

em actos judiciais ou na aprovação das péssimas aptidões poéticas do patrono1851.  

 Não são novas as obrigações do cliente, mas a avaliar, sobretudo pelas palavras de 

Marcial, mais árdua e cansativa se tem vindo a tornar esta prática. Exigências com certeza 

das novas estruturas económicas e políticas e do crescente número de clientes que 

incutiram à relação uma dimensão mais serviçal, mais exigente e competitiva. E por isso, 

não raras vezes sofre o cliente, segundo Marcial, de uma palidez que resulta não só do 

cumprimento das suas obrigações, mas também de muitos outros contratempos: os que 

impõem ao trajecto percorrido, os que se adivinham aquando da chegada a casa do senhor 

e, pior ainda, os que lhe estão reservados à partida. Entendidos como verdadeiras “torturas” 

por Marcial1852, não perde porém a ocasião para tirar proveito da atribulada e quase sempre 

infrutífera correria a que se entrega o cliente.  

 Mas se o caminho a percorrer é difícil até casa do patrono, não menos fácil parece 

ser o assento no átrio do senhor, pois impõe-se que o visitante consiga garantir o primeiro 

lugar no momento da distribuição da sportula1853.  

                                                        
1850 cf. 12.68.1. 
1851 Para uma possível listagem de todas as passagens que fazem alusão às obrigações do cliente em Marcial e 
Juvenal consulte-se GÉRARD (1976) 168, nª1,2 e 3.  
1852 cf. 10.82.6: per gemitus nostros ingenuasque cruces.  
1853 cf. 10.70, 74, 82. 
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 A Marcial não agrada a correria a que está sujeito e dela reclama várias vezes, 

negando-se a fazer algumas ou limitando-se a enviar o seu livro no seu lugar. Mas mais do 

que a corrida atribulada empreendida pelo cliente, o que efectivamente indigna Marcial é o 

facto de o patrono não o receber, ou porque ausente está, precisamente naquele momento, 

ou porque ausente diz estar1854  

 

 Em Juvenal, sem que o dia do cliente usufrua de algum tempo para o sono e para o 

descanso, está tudo de tal forma planeado e preenchido, que as obrigações dos clientes 

parecem estar distribuídas de acordo com uma ‘formosa ordem de coisas’:   

    Ipse dies pulchro distinguitur ordine rerum: 

 sportula, deinde forum iurisque peritus Apollo 

 atque triumphales, ...                     (S. 1.127-128) 

 

 No entanto, se tomarmos em conta o termo discursus, usado anteriormente por 

Juvenal, quando se refere à matéria das suas sátiras, e o entendermos como uma referência 

específica aos atribulados contratempos que antecedem a obrigação matinal dos clientes, 

teremos de admitir que também Juvenal, tal como Marcial, acaba por reduzir a ‘formosa 

ordem de coisas’ destinada aos clientes à simples ‘acção de correr por várias partes ou para 

várias partes’1855: 

quidquid agunt homines, votum, timor, ira, voluptas, 

gaudia, discursus, nostri farrago libelli est. (S. 1.85-86).  

  

Tenha-se no entanto em conta que este vai e vem a que se refere Juvenal faz parte 

da matéria das suas sátiras, o que significa que, mesmo que o termo possa ter como 

referente o cliente, este integra-se numa realidade mais abrangente e que visa o 

movimentado corrupio de todos os homens, entre os quais se insere o cliente.  

É certo que Juvenal alude particularmente ao mau estado dos sapatos dos 

clientes1856, sugerindo assim a dificuldade que estes teriam em se deslocarem até casa dos 

                                                        
1854 cf. 5.22.  
1855 Ainda que o termo semanticamente não deva ser reduzido à actividade do cliente, entendemos, no 
entanto, que, na enumeração de tudo aquilo que constituirá a matéria da sátira de Juvenal, o vocábulo 
discursus será o que melhor representa a temática da clientela e, por conseguinte, um dos visados da crítica 
juvenalina.  
1856 cf. S. 3.149: rupta calceus. 
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patronos. Porém, segundo entendemos, o pormenor tem fundamentalmente o propósito de 

mostrar quão ridícula é a pobreza, numa sociedade que vive dominada pela riqueza e pelo 

luxo. É também notório que o satírico faz referência à correria que o homem togado faz 

durante a noite1857. Todavia, longe de querer aludir às parcas horas de sono exigidas pela 

salutatio, ou propriamente à necessidade que obriga o cliente a não perder o seu lugar na 

distribuição da sportula, a referência surge com o propósito de evidenciar a falta de mérito 

que a correria comporta, seja ela feita pelo cliente ou pelo lictor empurrado pelo pretor 

para conseguir caçar a herança de mulheres ricas e sem filhos. E assim, esboçada a 

salutatio deste pretor, ou apenas do seu escravo, como uma ‘cortês saudação’, a corrida do 

cliente perdeu toda a dimensão comovente que poderia conter e adquiriu antes uma 

natureza patética e até mesmo desajustada.  

 De uma forma bastante mais implícita, a alusão à corrida matinal e ao cumprimento 

da salutatio logo ao romper da luz volta a surgir na sátira 6, mas também aqui a referência 

não pretende enfatizar a atribulada realidade dos clientes. Depois de Juvenal ter 

evidenciado a depravação a que se entregam as mulheres durante a noite em locais 

públicos, nomeadamente no velho altar da Castidade, o poeta confronta o próprio marido 

destas mulheres com a possibilidade de pisarem a urina das suas esposas, quando de manhã 

se põem em marcha para visitarem os seus amigos importantes1858. Com o propósito 

primordial de fazer referência à humilhação a que as devassas mulheres votam os seus 

maridos, a alusão à honesta actividade matinal dos homens apenas serviu de contraponto à 

devassa actividade nocturna das mulheres1859. 

  

 Desde logo, quantitativamente desigual é o quadro traçado por Marcial e Juvenal 

em torno da correria e das atribulações a que o cliente está sujeito, para poder cumprir as 

suas obrigações. Em Juvenal, são escassas as referências a esta realidade, ainda que, em 

nosso entender, imbuídas de um profundo espírito reflexivo que se estendem muito para 

além da alusão à atribulada correria matinal a que se entrega o cliente. Se corre o cliente é 

porque o move um interesse mais proveitoso do que a simples sportula, e que não é mais 

do que um interesse comum a todos os Romanos: o desejo de posse ou de prazer. Enquanto 

                                                        
1857 cf. S. 3.127-128.  
1858 cf. S. 6.312-313: ....tu calcas luce reversa / coniugis urinam magnos visurus amicos.  
1859 Ainda que haja nas sátiras de Juvenal outras passagens que aludam à corrida a que se entregam os 
clientes para dar cumprimento à salutatio, nomeadamente em S. 3.126-128 ou S. 5.19-23, 76-79, Juvenal não 
manifesta a intenção de evidenciar ou criticar a dureza da vivência do cliente.  
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em Marcial bem diferente é a realidade apresentada. Pois vivendo a sua obra quase 

exclusivamente da movimentada, colorida e tão odorífera urbe, o poeta não poderia 

encontrar na vida ridícula e atribulada do cliente melhor fonte de matéria. Nos seus versos, 

abundam as referências pormenorizadas às correrias empreendidas pelos clientes, ao estado 

enlameado e esburacado das ruas que danificam o miserável calçado do cliente e 

emporcalham as já sujas, amarelas e gastas togas que sempre o cliente tem de vestir no 

cumprimento das suas obrigações. Às ultrapassagens perigosas, não de carros, mas de 

clientes, aos atropelamentos ocorridos entre aqueles que quase se batem pelo primeiro 

lugar e até mesmo aos mais ínfimos lugares de Roma por onde passam os clientes até 

chegarem a casa do patrono não deixa também Marcial de fazer referência.  

 A não ser a insistência na necessidade de conceder ao cliente uma vida mais 

tranquila ou pelo menos não tão infrutífera, estas correrias valem pela vida que comportam 

e pelo realismo que deve existir no género epigramático. E ainda que possa haver em 

algum epigrama alusão a outros vícios ou comportamentos da sociedade, entendemos que 

Marcial não visa uma reflexão mais séria sobre os valores e hábitos que orientam a 

sociedade.  

 

     

4.3. Os beneficia do Cliente 

 Na obra de Juvenal e Marcial os serviços dos clientes podem, dependendo dos 

condicionalismos políticos em vigor, ser restituídos de três formas. Os clientes podem 

receber presentes, nomeadamente uma toga nova, sempre tão necessária ao seu trabalho, 

ser convidados para uma cena em casa do patrono ou receber uma sportula de cem 

quadrantes, que, apesar de representar um mísero salário, é sempre a preferida pelos 

clientes. Porém, pelas constantes reclamações dos clientes nenhuma destas formas parece 

corresponder a um salário justo e ajustado aos serviços prestados, sendo especialmente o 

convite para jantar que mais se propicia à humilhação do cliente e ao seu insípido 

pagamento.  

  

 Os presentes representam uma das marcas mais antigas da relação entre patrono e 

cliente e a troca voluntária de presentes era habitualmente feita por ambas as partes em 

festas diversas, constituindo as Saturnais uma destas ocasiões. 
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 Na obra de Marcial, com alguma insistência, a concessão de presentes em géneros 

ou em dinheiro ao cliens foi mencionada como uma significativa forma de beneficium. 

Ainda que, para desagrado do cliente, nem sempre consiga este beneficium ser inteiramente 

generoso: porque não corresponde às reais necessidades do cliente1860; porque deveria ser 

completado com outra oferta1861; porque deixou de ter continuidade,1862 ou simplesmente 

porque sempre se limitou a ser uma mera promessa1863. E por isso, algumas vezes, Marcial 

manifesta ser preferível nada receber o cliente.  

  

 A realidade dos presentes reclamados pelos clientes ou concedidos pelo patrono foi 

muito pouco mencionada por Juvenal. Confinado o desinteressado e sincero beneficium  

das prendas apenas aos patronos do passado, que alcançavam com a dádiva o que os 

patronos do presente só conseguem alcançar por força da autoridade e do poder, é 

sobretudo Névolo que, na sátira 9, mais reclama presentes como paga merecida dos 

serviços prestados. Reconhecendo ter recebido alguns presentes, que de maneira nenhuma 

corresponderam às suas necessidades ou à sua condição de bom prestador de serviços1864, é 

na qualidade de acompanhante do seu patrono e de praticante da salutatio que Névolo 

pede, ao patrono, um sombrinha verde ou bolas grandes de âmbar, a receber por ocasião 

dos Matronalia1865.  

 Para além de os presentes reclamados já denunciarem a pouca masculinidade deste 

cliente, a altura escolhida confirma a natureza efeminada dos dois protagonistas desta 

relação. E desta forma, não merece a exigência de presentes, ou mais especificamente, 

destas oferendas em concreto, a indignação de Juvenal, mas tão-só a constatação de uma 

queixa feita por Névolo ao seu patrono, em discurso directo. 

 Mas se estes presentes podem constituir apenas pontuais dádivas concedidas ao 

cliente, é na perspectiva de a sua actividade ser assalariada que Névolo se atreve a pedir ao 

                                                        
1860 A toga oferecida é desapropriada à estação em que se encontra (cf. 10.15 (14) ou 12.36).  
1861 Tendo as telhas para a casa, Marcial pede depois uma toga para o dono da casa (cf. 7.36) e quando já tem 
uma toga nova e distinta, para não destoar, pede que também lhe seja oferecida uma nova lacerna (cf. 
8.28.22).  
1862 Assente a construção do epigrama 8.71 numa gradação decrescente são as quatro libras que o seu patrono 
Postumiano lhe tinha oferecido de presente agora reduzidas a uma insignificante dádiva. E por isso Marcial 
reclama que volte o patrono à fase inicial.   
1863 cf. 5.82; 7.92 e 10.17(16).  
1864 cf. S. 9.28-31 e 141.   
1865 cf. S. 9.50-53. 
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patrono outras dádivas, nomeadamente escravos, uma terra e uma família rústica1866. 

Exigências justificadas pelos difíceis serviços sexuais que prestou ao seu patrono e que, 

segundo o cliente, valeram àquele não só a satisfação pessoal, mas também a salvação do 

seu casamento e da sua reputação de homem respeitável. A voz consoladora de Juvenal 

não toma o partido de Névolo, limitando-se a reconhecer o deplorável estado físico em que 

se encontra este cliente e a consolá-lo com o facto de em todas as partes poder encontrar 

um pathicus amicus. 

 Contudo, o patrono não está interessado em satisfazer as exigências do seu cliente, 

pois, conforme confessa, considera desmedido e descarado o salário reclamado por 

Névolo: 

‘improbus es cum poscis’ ait. (S. 9.63).  

 

De facto, podem parecer impertinentes as exigências feitas para quem não faz 

tenções de pagar merecidamente os serviços que recebe. No entanto, na intenção de 

Juvenal, o salário exigido será provavelmente tão improbus quanto o acto efeminado e 

adúltero praticado pelo cliente. Desta forma, a oportunidade concedida ao patrono para se 

defender das acusações acaba por suscitar no leitor algumas questões pertinentes, relativas 

à conduta do cliente e ao reclamado pagamento: Ainda que Névolo tenha prestado todos os 

serviços exigidos, merecerá aos olhos dos antigos valores romanos o seu devido salário? 

Pois afinal além de se entregar o cliente a uma actividade humilhante e nada conveniente a 

um homem honesto e de nascimento livre, também não se tornou ele cúmplice de uma 

situação vergonhosa e degradante, como é a efeminação e a homossexualidade passiva ou 

o adultério?  

 O aceno afirmativo do leitor a estas questões que, quanto a nós, são sugeridas na 

leitura da sátira 9, leva-nos a concluir que a alusão que o satírico faz ao salário exigido 

pelo cliente em muito se afasta da voz indignada e revoltada de Marcial que não pode 

suportar o infrutífero trabalho a que incansavelmente se entrega o cliente e que na ausência 

da sportula reclama pelo menos algumas oferendas.   

 Juvenal não está interessado em reclamar presentes para clientes que, cúmplices dos 

vícios dos seus patronos, encontram na satisfação sexual o seu melhor pagamento. E assim 

                                                        
1866 cf. S. 9.59-62.  
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se compreende que na consolação final que o poeta dirige ao cliente lhe diga que em toda a 

parte não faltarão amigos efeminados, e não patronos honestos e justos. 

 Como tem sido habitual nesta temática, Juvenal nunca perde a oportunidade para 

estender a realidade de situações concretas a uma reflexão, ou pelo menos a uma sugestão 

mais crítica dos diversos vícios que lhe causam indignação. E que, no caso de Névolo, terá 

sido a efeminação e a sua cumplicidade no derrubamento da instituição matrimonial.   

 Quanto a Marcial, que vê nas dádivas desinteressadas uma forma de amicitia, nas 

festividades das Saturnais, um momento obrigatório de trocas materiais entre patrono e 

cliente, e nas ofertas dos patronos uma justa forma de recompensar os serviços do cliente, 

as várias referências aos presentes acrescentam argumentos à imagem dos clientes que têm 

de pedinchar incansavelmente o que nunca é dado de livre vontade pelo patrono.  

 

 

 Mas se os presentes constituem apenas formas pontuais de retribuição, recebidas ou 

apenas exigidas pelos clientes, assiste-se na época imperial a mudanças modificações no 

que respeita ao pagamento efectivo dos serviços prestados pelos clientes. E se a estas 

modificações não alude explicitamente Juvenal, porque a sua escrita está centrada num 

tempo político específico, tais mudanças constituem reiteradas vezes matéria de análise nos 

epigramas de Marcial, fruto da transição política que vivenciou o poeta e à qual a sua 

natureza adulatória não podia ficar indiferente.  

 

 Na época de Nero, a sportula, que começara por ser uma cena dada ao cliens, fora 

substituída pelo salário de cem quadrantes, insignificante gratificação, conforme atesta a 

justaposição do diminutivo miselli a centum, logo no primeiro verso de um epigrama de 

Marcial:  

Centum miselli iam valete quadrantes 

anteambulonis congiarium lassi, 

quos dividebat balneator elixus. 

quid cogitatis, o fames amicorum?  

regis superbi sportulae recesserunt. 

‘nihil stropharum est: iam salarium dandum est.’ (3.7) 
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Contudo, não obstante a indignação manifestada pela miserável quantia instituída 

por um rex superbus, Nero, que nem sequer dará para pagar um só banho na luxuosa zona 

balnear de Baias1867, a verdade é que, diante das mudanças operadas por Domiciano, que 

abolira a sportula em dinheiro pela oferta de uma cena aos clientes, preferível será a 

restituição do anterior salário, já que a nova medida deixa com fome os clientes: o fames 

amicorum!  

A sportularum fabula1868, como se referiu Marcial a estas contínuas mudanças 

levadas a cabo por Nero e depois por Domiciano, terá provocado um sentimento de revolta 

e de indignação no poeta. Pois quer o cliente receba uma sportula no valor de cem 

quadrantes, quer fique sujeito à oferta de um jantar, por dia, nunca receberá um salário 

digno do cansaço e do desgaste a que se sujeita. E, por isso, é com indignação que remata o 

epigrama exigindo que se ponham de lado tais ‘artifícios’ ou ‘manhas’ (strophae) e que 

seja dado já (iam) um salarium, ou seja, um pagamento adequado1869.   

 A sportula concedida ao cliente é de facto, bastante exígua, e, por isso, Juvenal a 

caracteriza como parva1870, enquanto Marcial não hesita em designá-la de sportula 

arida1871, como se os cem quadrantes fossem mera areia que se escapa por entre os dedos 

das mãos. E se areia não é, a verdade é que esta tem nas mãos do cliente o mesmo peso da 

areia, já que se torna demasiadamente leve e insignificante para matar a fome ou pagar um 

banho.   

 Exigida como merecida recompensa por parte do cliente, a sportula é, como já 

referimos repetidas vezes, uma moeda de troca que quase reduz a relação patrono-cliente a 

uma mera transacção comercial. E se foi com o propósito de mostrar o jogo de interesses 

que caracteriza a relação social que, na sátira 1, Juvenal, personificadamente, apresentou a 

sportula à soleira da porta, pronta a ser arrebatada, foi com esse mesmo propósito que, na 

sátira 13, o poeta reduziu a voz dos clientes ao único fim que os move, a sportula:    

                                                        
1867 cf. 1.59.  
1868 cf. 3.14.3. Segundo Marcial, quando o faminto Túcio ouviu falar da sportularum fabula, logo regressou a 
Hispânia, pois para além de não conseguir comer nada da cena supostamente oferecida pelo patrono, ficara 
sem dinheiro para fazer face a qualquer outra despesa.  
1869 SALANITRO (1991-92) 287 considera que desespero, indignação e rebelião são a nota dominante deste 
epigrama. E acrescenta a autora que o desespero é sublinhado na comicidade do epigrama 14 do livro 3 e 
reforçado em 3.30, onde a abolição da sportula é considerada como a abolição da própria vida. E no último 
poema sobre este mesmo argumento, 3.60, o poeta evidencia, com amarga comicidade, a crueldade do 
decreto do Imperador, mostrando como o convite para o jantar em vez da sportula pode conduzir à exclusão 
da refeição. Mais tarde a determinação de Domiciano foi revogada e voltou-se à distribuição de dinheiro.  
1870 cf. S. 1.96. 
1871 cf. 2.75. 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
  

 

 617

nos hominum divumque fidem clamore ciemus 

 quando Faesidium laudat vocalis agentem 

 sportula.        (S. 13.31-33) 

  

 Assim olha Juvenal, já perto do final da sua obra, para uma das realidades que se 

integra numa época que, nos versos imediatamente anteriores a estes, se considerara ser 

pior do que a dos tempos da Idade do Ferro1872. E de novo aproveita o poeta para evocar 

uma outra realidade igualmente merecedora da sua crítica: as solicitações feitas aos deuses, 

e que nesta passagem encontram afinidades com o louvor fervoroso dos clientes à actuação 

do seu patrono, na esperança de receberem a sportula. O que significa que, quer se trate de 

uma invocação religiosa, ou apenas de uma obrigação social, sempre se assiste à actuação 

interesseira e negocial do Homem.  

 Também Marcial interpretou a realidade da sportula como um negócio. E ainda que 

repetidas vezes a sua precária condição económica lhe exija reclamar este merecido 

“salário”, é com vigor que denuncia a falsidade dos patronos que desejam esconder o 

materialismo que os move com a capa da amicitia. 

 non est sportula quae negotiatur;  

 pascis munera, Sexte, non amicos. (7.86.9-10) 

  

 Próximos pelo propósito de mostrar a natureza interesseira e materialista da relação 

entre patrono e cliente, Marcial e Juvenal afastam-se, no entanto, na medida em que o 

primeiro coloca a tónica do materialismo na avareza dos patronos, que indevidamente 

fazem uso da terminologia da amicitia, enquanto Juvenal, na ambição desmedida que 

domina todos os homens em todas as ocasiões. É certo que as palavras de Marcial não 

deixam de atirar setas certeiras contra os clientes, que, indirectamente tomados como um 

rebanho de animais, são apascentados (pascere) por Sexto. No entanto, a sua própria 

condição de cliente leva-o a enfatizar e a criticar com maior veemência a atitude dos que 

dominam do que a dos que são dominados. Quanto a Juvenal, menos familiar com os jogos 

linguísticos jocosos e ambíguos, porque não tão eficazes para o seu espírito satírico, 

conseguiu, no entanto, condensar em algumas imagens toda a indignação que os vícios da 

sociedade lhe provocam. E mesmo quando afirma serem os outros a encontrarem motivo 

                                                        
1872 cf. S. 13.28-30. 
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para se rirem ou se admirarem com as depravações da sociedade romana, como acontece 

no caso do filósofo Demócrito, as suas palavras não deixam de pôr a nu o que alguém tenta 

esconder nos bolsitos:  

   … hinc praecedentia longi 

 agminis officia et niveos ad frena Quirites,  

 defossa in loculos quos sportula fecit amicos. (S. 10.44-46).  

  

 

Mas se parca é a sportula de cem quadrantes instituída por Nero, bem pior terá sido 

a determinação de Domiciano de substituir o dinheiro por um convite para a cena.  

 Nos tempos mais remotos, os ricos tinham mesas postas e alimentavam todos os 

clientes que ali se apresentavam. E o convite para jantar era entendido como um meio 

tradicional de prestar auxílio ao cliente. Contudo, com Domiciano ter-se-á encontrado um 

meio de conciliar a economia com a ostentação, reservando-se o menu apenas a alguns 

convidados, enquanto aos clientes, comidas e vinhos de segunda qualidade1873.  

 O convite para jantar como pagamento a ser feito pelo patrono ao cliente terá 

proporcionado aos patronos avaros uma excelente forma de escaparem às suas obrigações 

ou pelo menos de as concretizarem sem qualquer respeito para com o cliente, já que a 

desigual refeição “partilhada” só consegue suscitar a inveja do cliente e tornar o convite 

para jantar ainda mais desvantajoso para ele, como sucintamente refere Marcial no 

seguinte monodístico: 

 Invitas centum quadrantibus et bene cenas. 

     ut cenem invitor, Sexte, an ut invideam? (4.68) 

 

 O tema da procura da cena fornecera à comédia, à sátira e também ao epigrama a 

imagem do parasita. Porém, com a produção poética de Marcial é visível que, no tempo da 

dinastia dos Flávios, esta procura se encontra perfeitamente associada à clientela. Não só 

porque é tradutora de uma baixa e degradante condição social, mas também porque a 

conversão da sportula num convite para jantar motivou a insistente procura da cena por 

parte do cliente, já que a avareza do patrono se manteve inalterável.  

                                                        
1873 Juvenal testemunha o facto de a realidade da cena estar ligada à política de Domiciano, quando declara 
que tudo isto aconteceu, ou seja, a humilhação do pobre na cena e a arrogância do rico, quando Domiciano 
sucedera ao calvo Nero. (cf. S. 4.37-38). 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
  

 

 619

 Na obra de Marcial o tema da procura de um jantar ocupa de facto um grande 

número de epigramas, dando o epigrama 11 do livro segundo início a um ciclo de 

epigramas sobre o parasita Sélio que desenvolve uma série de estratégias para conseguir 

nunca jantar em casa, ou simplesmente jantar. Além disso, existe também um vasto 

número de epigramas dedicados aos reiterados pedidos do cliente e às contínuas recusas 

por parte do patrono, assim como à descrição de cenae desiguais, onde janta o patrono 

opíparas refeições, enquanto se limita o cliente a beber a própria água que lhe cresce na 

boca, motivado pelo desejo1874.  

E tão vasto é o número de referências a esta realidade que quase nos atreveríamos a 

dizer, um pouco motivados pela linguagem metafórica e irónica de Marcial, que o tema da 

procura da cena constitui o “miolo da carcaça” que é o tema do clientelismo/patronato. 

Não que todos os passos do cliente se fundam na corrida à cena, nem que apenas este 

assunto mereça a atenção do poeta, porém só os epigramas centrados na procura do jantar 

seriam suficientes para esboçar um quadro esclarecedor da degradante condição social e 

humana do cliente, da avareza do patrono e de toda a realidade cultural que envolve e 

proporciona a relação entre patrono e cliente do tempo de Marcial.  

 

 Depois de Juvenal ter, na sátira 1, evidenciado a decepção dos velhos cansados que, 

sem esperança de serem convidados para jantar, se retiram do local1875, é na sátira 5, em 

torno da cena oferecida pelo patrono Virrão ao cliente Trébio que melhor se ilustra a 

realidade desvantajosa do convite para jantar como forma de pagamento pelos serviços 

prestados pelo cliente.  

 No entanto, tenha-se em conta que o poeta não dá início à descrição da cena 

partilhada por Trébio e Virrão sem antes recordar e deixar bem fincado na mente do 

conviva (e também do leitor) que o convite formulado pelo patrono corresponde 

precisamente ao tão reclamado pagamento dos serviços prestados pelo cliente e que, 

                                                        
1874 O epigrama 3.60 constitui, de facto,  um excelente exemplo das desigualdades sociais que o convite para 
jantar, em vez da sportula em dinheiro,  proporcionou. E por isso Marcial considera que janta sem o patrono, 
ainda que à mesma mesa jantem os dois.  
 Mas é particularmente a descrição do banquete oferecido por Zoilo aos convidados, onde também se 
inclui Marcial, que com mais realismo e comicidade se retrata a insolente postura do patrono diante de 
convidados e o qual tem muitas parecenças com a reles prostituta (cf. 3.82). Vale este quadro pela atitude 
despótica a que os clientes são submetidos, mas acima de tudo pelos decadentes pormenores a que se sujeita 
o patrono. 
1875 cf. S. 1.132-134. 
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conforme convém à ideia de amizade, supostamente intrínseca à relação entre patrono e 

cliente, o convite é fruto da amizade que os une: 

      Primo fige loco, quod tu discumbere iussus 

 mercedem solidam veterum capis officiorum.  

 fructus amicitiae magnae cibus; inputat hunc rex, 

 et quamvis rarum tamen inputat. (S. 5.12-15)1876   

 

 A forma imperativa fige pode efectivamente enfatizar a exuberância do patrono que 

deseja ver publicado e visivelmente assente o acto nobre que pratica. Mas a verdade é que 

o patrono, concedendo ao cliente um salário inteiro (mercedem solidam) por serviços 

antigos (veterum officiorum), atesta a sua própria avareza, pois tardio é o pagamento que 

faz. O que só por si deveria constituir um entendimento bem claro para o cliente sobre a 

humilhação que o espera. Além disso, a insistência na forma verbal inputat, no princípio e 

no fim da frase, a enfatizar a ideia de que o patrono tem consciência de que o banquete é 

fruto de uma grande amizade, parece querer mostrar que o patrono está interessado em 

satisfazer as tão reclamadas reivindicações do cliente. Porém, embora o patrono cumpra 

(ou pareça cumprir) as exigências de salário do cliente Trébio, diferentes são na verdade as 

razões que movem o convite feito. Até porque, depois de se ter esquecido do cliente, 

durante cerca dois meses1877, o convite terá surgido, na verdade, com a intenção primordial 

de ver preenchido todo o leito do seu triclínio. Quanto ao cliente, movido apenas pela 

exigência de pagamento (imperativos, certamente, do seu estômago!) imutável é a 

interpretação que o cliente Trébio faz dos propósitos reais do patrono e suficiente é apenas 

o convite formulado. E, por isso, indiferente a todas as insinuações feitas, acredita na 

promessa feita pela própria voz de Virrão: “una sumus”. 

 Não conseguindo a exclamação de Juvenal pronunciada imediatamente a seguir -  

votorum summa!1878- esconder a hipocrisia contida na voz de quem pronuncia a promessa e 

a estupidez inerente à mente de quem a interpreta, a pergunta-resposta que se segue reúne o 

principal elemento interpretativo de toda a humilhante cena a que se submeterá o cliente: 

 

                                                        
1876 A repetição da passagem já citada em momentos anteriores justifica-se apenas pelo facto de tornar mais 
presente um texto que se considera ser essencial na abordagem da temática do clientelismo e do patronato em 
Juvenal. 
1877 cf. S. 5.15-16: …ergo duos post / si libuit menses neglectum adhibere clientem,… 
1878 cf. S. 5.18.  
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       quid ultra  

 quaeris? habet Trebius propter quod rumpere somnum 

debeat et ligulas dimittere…                    (S. 5.18-20) 

  

 Para Trébio, é suficiente o convite formulado e a promessa de partilha de alimentos 

para que os seus serviços estejam devidamente pagos. E desta forma, a exigência de um 

salário por parte do cliente foi satisfeita, assim como também o foi o não muito habitual 

cumprimento de uma obrigação por parte do patrono. 

 Todavia, a cena entre Virrão e Trébio, longe de constituir uma simples alusão às 

exigências dos clientes, acaba por se tornar extensível à crítica que pode ser feita à gula e à 

a falta de respeito e de dignidade a que se submetem os homens na satisfação dos prazeres. 

O que significa que aquilo que em Marcial se apresentou como uma divertida caça à cena, 

propícia à criação de quadros realistas e humorísticos, em Juvenal converteu-se numa 

realidade que se estende para além do simples convite de jantar do patrono ao cliente. E 

isto porque Juvenal está muito mais interessado na averiguação do aviltamento que a 

partilha de uma cena entre patrono e cliente pode comportar do que propriamente nas 

desenfreadas estratégias do cliente para sempre jantar fora de casa, ou nas desculpas 

encontradas pelo patrono para recusar o convite. Neste sentido, Juvenal não critica apenas 

a despótica atitude do patrono, mas também a perda de valores e dignidade que outrora 

assistia ao homem pobre e humilde e que agora é responsável pela humilhação do 

cliente1879. O que significa que, se Virrão não tratou com respeito os seus convidados e 

muito menos os trata como seus concidadãos, foi sobretudo porque o desejo de comer bem 

permitiu a Trébio sujeitar-se à humilhação, perdendo, assim, justamente o cliente o direito 

de ser livre e merecedor do banquete e do amigo que tivera.. 

 Porém, se a voracidade, os gostos caros e extravagantes ou a falta de dignidade 

constituem os principais alvos de crítica de Juvenal, a sua voz não tem, nesta cena, um tom 

tão indignado e censurador. Construída sobre um jogo de contínuos paralelos onde tudo o 

que é servido ao patrono apenas vê passar altivamente o cliente, a sátira 5 é convertida 

num pitoresco divertimento literário que, praticamente situado no plano da verdadeira 

                                                        
1879 MORFORD (1977) 219-245 considera que igual é a culpa dos dois protagonistas da relação patrono-
cliente. E CLOUD (1989) 212 afirmara que o Virrão de Juvenal não é apenas um patrono avarento, mas 
também um sádico que sabe que Trébio sairá prejudicado na sua honra no jantar com ele.  
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comédia1880, ultrapassa a simples realidade da clientela e, com bastante realismo, 

representa os gostos e hábitos sociais da época.. 

 A oferta de uma cena ao cliente como forma de pagamento pelos serviços prestados 

tornou-se de facto propícia à avareza do patrono, mas desfavorável ao cliente que sempre 

fica sem comer, mesmo quando não está o seu prato vazio. E neste plano a cena retratada 

por Juvenal revela grandes afinidades com vários epigramas de Marcial, nos quais se  

evidencia o grande hiato social que o convite para jantar revelou na relação entre patrono e 

cliente. 

 Tenha-se, porém, em conta que comer fora de casa constitui antes de mais uma 

moda imperial a que todos desejam aderir. O que significa que o convite para jantar, apesar 

de tudo, terá permitido ao pobre cliente estar na moda e assim conseguir esconder o seu 

faminto desejo de comer. E esta realidade, longe de ter sido esquecida pelos autores, serviu 

de propósito à própria forma como trataram a realidade da caça ao jantar por parte do 

cliente, mais especificamente no caso de Marcial, e da partilha da cena, em ambos os 

poetas.  

 Para Marcial, não conseguir comer fora de casa significa, simplesmente, nada 

comer, e por isso, não deixa de se misturar na turba que reclama o seu direito a jantar. 

Sobretudo quando este constitui o único pagamento concedido aos clientes. Porém, na 

perspectiva do poeta, comer fora de casa significa não ser livre. E se livre não é o cliente 

pelas atribuladas obrigações que se lhe impõem, menos livre será quando não é capaz de 

renunciar à humilhante cena oferecida pelo patrono e à moda de querer jantar fora. Assim 

se depreende das palavras de Marcial e assim se lê na sátira 5 de Juvenal, construída 

precisamente sob a mesma estrutura moral e social que assiste ao epigrama 2.53 de 

Marcial1881: humilhante e humilhada pode ser a natureza humana sempre que se deixa 

enredar nas malhas da dependência.  

 Em suma, e numa leitura menos restrita à realidade da relação patrono-cliente,  não 

podemos deixar de ter presente que as cenae, apresentadas por ambos os poetas, para além 

de atestarem as profundas desigualdades sociais que caracterizam a sociedade imperial, 

permitem também a inclusão do leitor dentro do contexto geral das relações sociais e dos 

                                                        
1880 cf. S. 5.156-158. Semelhante a um espectáculo mímico ou a uma batalha militar consegue ser a cena 
partilhada entre cliente e patrono.  
1881 Este epigrama, já citado anteriormente, refere-se às condições necessárias para se ser livre e as quais 
terão tido por interlocutor Máximo.  
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gostos da sociedade imperial.Pois se a descrição do repasto lhe permitiu perceber que o 

conceito de amicitia não se coaduna com o cumprimento de obrigações, a humilhação a 

que se sujeita o cliente suscitou-lhe a reflexão e o entendimento sobre a moda de nunca se 

querer comer em casa e os imperativos imposto pela gula.   

 

 

5. Conclusão  

 Considerado por alguns estudiosos como um poeta que não conseguiu ser 

moralmente sério ou edificante1882, a verdade é que Marcial não deixa de construir os seus 

epigramas, mesmo os que aparentam assentar apenas na reclamação de trocas materiais, 

num conjunto de valores e preceitos ético-morais. Sendo que a quase redução da relação 

social patrono-cliente a uma dimensão material é antes de tudo o reflexo daquilo em que a 

própria sociedade romana transformou todas as relações sociais e humanas.  

 Sem que os epigramas de Marcial devam ser reduzidos à condição de poemas 

ocasionais, privados de todo e qualquer sentido moral, excessivo nos parece também 

atribuir a designação de “sofisticados diálogos morais”1883 a alguns poemas que assentam 

numa máxima sentenciosa ou comportam um fundo moralizador. Dado que isso implicaria 

um intencional propósito moralizador por parte do poeta, o que, segundo nós, não existe. 

Desta forma, o que a obra poética de Marcial consegue fazer é desencadear a reflexão e a 

consciência social do leitor e implicitamente sugerir a imperiosa necessidade de mudança 

social. E para alcançar este fim terá convertido os seus poemas em pistas orientadoras: 

Marcial reclama o merecido e justo apoio dado pelos patronos aos clientes, mas quando tal 

não é possível, procura, pelo menos para si, a solução na mudança de espaço, ou seja, na 

tranquilidade provinciana. Aos restantes, àqueles que pensam que a vida de cliente em 

Roma é proveitosa e, por isso, desejam vir para a Urbe, dá-lhes apenas o conselho de que 

não vale a pena o esforço.  

Além disso, quando Marcial põe em confronto as vestimentas de púrpura, os 

objectos de luxo ou os caros alimentos do rico patrono com os insignificantes e 

praticamente inexistentes meios materiais do pobre, o que está a fazer é converter a 

                                                        
1882 BRAMBLE (1989[1982]) 656 afirmou: …Marcial nunca se hace el loco y nunca nos ace pensar. A 
expensas de outros es sucinto, jamás com una reflexión moral. Nunca está implicado, está protegido por los 
gustos de su lecto. E KENNEY e CLAUSEN (1989[1982) 34, nª69, nesta mesma edição, acrescentaram que 
a obra de Marcial era “ligera, ocasional, de moda”.  
1883 cf. SPISAK (1998) 243. 
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realidade física dos patronos e clientes num visível símbolo de distanciação e desigualdade 

social vivida pelos protagonistas, e por conseguinte esboçar a pintura global dos valores e 

hábitos que orientam a sociedade imperial do seu tempo. 

 Orientadoras de uma consciência séria, é, porém, da jocosidade linguística ou 

situacional que as “pegadas” de Marcial emergem. E, de facto, a realidade dos clientes, 

dominada por um jogo de interesses inerentes à cortesia, à humilhação e ao cumprimento e 

satisfação de todos os desejos dos patronos, não poderia tornar-se mais proveitosa para 

Marcial. Poeta que usa as palavras e a literatura em si como forma de desvendar 

poeticamente os vícios do seu tempo e, por conseguinte, de conseguir fazer rir o leitor. 

Podem, por exemplo, os sinais exteriores daquele que se senta nas primeiras fileiras e se 

veste ou se comporta como um homem ilustre esconder a sua real condição de escravo. 

Porém, a sua servil natureza acaba sempre por ser desvendada pelo simples jogo 

linguístico-semântico inerente a um simples vocábulo que, estrategicamente, é colocado no 

final do epigrama, e repetido nos seus dois últimos versos: 

et numerosa linunt stellantem splenia frontem  

    ignoras quid sit? splenia tolle, leges. (2.29.9-10) 

 

Reservada para o último verso do epigrama a denúncia do escravo, é este homem 

desmascarado não pela voz de um poeta satírico, crítico e preocupado com os novos 

valores vigentes na sociedade, como habitualmente acontece em Juvenal, mas sim pela voz 

literária.  

 Outros versos comportam, porém, um juízo de valor explicitamente mais definido, 

e as palavras de Marcial adquirem uma natureza mais censuradora e indignada, sobretudo, 

quando: alude aos tempos virtuosos do patronato, preferíveis aos presentes; atesta a 

avareza dos falsos ou hipócritas amigos ou patrono ou coloca em oposição a ociosa e 

tranquila vida do campo com as conturbadas obrigações da vida urbana. E Marcial também 

não esconde a sua aversão a uma realidade que não oferece o mínimo de condições a quem 

a precária condição económica ditou a prática da clientela como a forma mais honrosa de 

ganhar a vida. Contudo, mesmo nestas situações, a séria reflexão sobre os valores e 

preceitos vigentes na sociedade fora envolta numa “membrana de riso” resultante dos 

quadros caricaturais, repletos de agitação e movimento, em que se movem clientes e os 

patrões. Pois não esqueçamos que a poesia de Marcial é particularmente centrada numa 
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realidade que prima pela valorização dos comportamentos e objectos tangíveis que 

identificam ou que simbolizam determinados indivíduos ou classes, atitudes ou vícios. E, 

como tal, será sempre neste sentido que, de uma forma intencionalmente mais ou menos 

censuradora ou até mesmo moralizadora, deve ser entendida a insistência na correria pela 

sportula, no convite para jantar, na oferta de presentes ou na descrição da indumentária 

desejada, conseguida ou nunca alcançada.  

 Se o leitor no final fica com a noção de que, em muitos poemas, as relações sociais 

da época imperial não passavam de meras transacções comerciais, fruto da ênfase colocada 

nos objectos e serviços que medeiam esta afinidade, a verdade é que as palavras de Marcial 

lhe suscitaram também a reflexão sobre a degradante obsessão da sociedade imperial, pelo 

domínio e pela posse.  

 A realidade concedeu o mote ao poeta, e este de imediato se apercebeu das 

potencialidades que as referências materiais lhe ofereciam. E desta forma, nenhum outro 

tema poderia ter sido mais favorável à concretização do emblema do poeta de Biílbilis - 

hominem pagina nostra sapit -. Movendo-se por entre a agitada turba da paisagem 

humana, é nos versos que retratam o dia-a-dia dos clientes que melhor se consegue assistir 

ao pulsar do coração de Roma. E no meio deste intenso pulsar humano, foi Marcial um 

“intérprete privilegiado”1884 da realidade dos clientes, na compreensão e identificação dos 

que, tal como ele, pertencem a uma classe que acabou por sofrer as consequências das 

mudanças sócio-políticas e culturais. 

 Fruto de uma real e sofrida vivência por parte do autor ou de uma estratégia mais 

propícia à crítica e à denúncia, a inclusão da primeira pessoa no tratamento da relação 

patrono-cliente foi suficiente para dar singularidade ao tema, e, acima de tudo, para lhe 

conferir uma dimensão mais humana, mais séria, mas também mais satírica, porque 

verdadeiramente mais indignada e revoltada com a hipocrisia e a avareza observada na 

sociedade do seu tempo. Afastado da sátira pela brevidade dos seus epigramas e sobretudo 

pela ausência de um propósito censurador e moralizador, o vasto número de epigramas 

dedicados à realidade da clientela, além de transparecer uma vontade de criticar a 

sociedade, acabam por se assumir como uma extensa sátira de crítica aos costumes sociais. 

  

                                                        
1884 A denominação pertence à professora PIMENTEL (1993) 429, e ainda que não tenha sido pronunciada 
no contexto específico da temática do clientelismo / patronato, consideramos que se enquadra perfeitamente 
na realidade de Marcial, enquanto poeta e cliens de Roma. 
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Em Juvenal, no entanto, as considerações materialistas assinalam sobretudo a 

mudança dos tradicionais valores humanos do passado e as novas escolhas da relação 

patrono-cliente. Sem que o poeta deixe de aludir a algumas marcas ou consequências 

físicas desta relação, estas interessam apenas na medida em que exemplificam a inversão 

da standarizada moral1885, ou seja, a substituição dos valores de protecção / dedicação pela 

ambição de poder, reconhecimento e aquisição de bens fáceis.  

 A avareza do patrono ou a precariedade económica do cliente em si não terão sido 

motivo de forte indignação para Juvenal. Pois o que efectivamente o movera foram as 

causas ou os motivos que se escondem por detrás da avareza do rico e da miséria do pobre. 

O patrono rico interessa enquanto reflexo de uma sociedade que vive dominada por novos 

valores e hábitos e o pobre cliente sobretudo pela forma como pactua e contribui para o seu 

próprio aviltamento e para o rebaixamento da dignidade e respeito humano no geral. E 

neste sentido, o que efectivamente domina o propósito de Juvenal no tratamento da relação 

patronato-clientelismo é a apresentação e a censura de uma sociedade demasiadamente 

plutocrática, cuja divinização do dinheiro é responsável pela decadência das relações 

sociais, onde se inclui a de patrono-cliente, mas acima de tudo por todos os crimes e vícios 

vividos em Roma1886.   

 E assim, o que efectivamente realça no confronto entre Marcial e Juvenal é que 

enquanto o primeiro reclama para o pobre os bens a que tem direito, o segundo insurge-se 

contra a falta de dignidade desse mesmo pobre, seja por culpa sua, por culpa de outrem, 

nomeadamente dos estrangeiros, ou por culpa dos novos valores e hábitos que os Romanos 

passaram a venerar como deuses.  

  

 Em suma, assentando a realidade do clientelismo / patronato de ambos os poetas 

numa mesma justificação histórica1887, assegurado ficara o sucesso de Marcial pelo 

pitoresco que o tema proporciona, mas também pelo humanismo que o poeta lhe conseguiu 

incutir e que com certeza lhe advém da sua vivência pessoal. Juvenal, mais contido e muito 

menos pormenorizado no tratamento do tema, orientara, como sempre, o seu olhar para o 

horizonte dos novos valores que vigoram na sociedade romana. Embora  nos tenha 

                                                        
1885 cf. CLOUD (1989) 211. 
1886 cf. S. 1.75-76: criminibus debent hortos praetoria mensas, / argentum vetus et stantem extra poculo 
caprum.  
1887 O período histórico a que se reporta a matéria tratada é constituído por elementos heterogéneos e até 
mesmo discordantes que, de alguma forma, justificam a forma complexidade como aquela é tratada.  
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conseguido surpreender pelo humor e pela comicidade que conseguiu incutir em algumas 

descrições e que, orientados pela sarcástica e irónica censura, surgiram de um interessante 

jogo linguístico. E por isso, se Marcial, como sempre, não deixa de se destacar pela forma 

como joga e brinca com as palavras, Juvenal revelou ser capaz de criar cenas visuais 

bastante vivas com uma grande economia verbal. 

 Em última análise, comum aos dois autores é a conclusão de que só com sorte se 

pode viver em Roma. Porém é em Roma que os próprios poetas desejam permanecer: não 

partira Juvenal, apesar de reconhecer a validade das queixas e das razões apresentadas por 

Umbrício. E Marcial, ainda que tivesse desejado voltar a Bílbilis, e o tivesse conseguido, 

foi a Roma que depressa desejou voltar. Pois é na Urbe que está o pulsar emocionante da 

poesia de ambos os autores.  
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CONSIDERAÇÔES FINAIS  

ENTRE A POESIA DE CIRCUNSTÂNCIA E A POESIA UNIVERSAL 

 
 Agora que o nosso trabalho se aproxima do fim e é tempo de retomar os objectivos 

traçados na introdução, no sentido de comprovar se estes foram devidamente atingidos, 

ficam-nos as certezas de que as obras de Marcial e Juvenal comportam uma riqueza 

infindável, incapaz de se esgotar em qualquer estudo, por mais minucioso e completo que 

pretenda ser.  

Entre outros objectivos mais específicos que nos propusemos alcançar, era nossa 

pretensão fazer uma análise comparativa que nos permitisse reconstruir a visão que 

Marcial e Juvenal projectam da sociedade imperial do séc. I d.C., no sentido de demonstrar 

que, embora orientados por motivações e intenções diferentes, e recorrendo a estratégias 

discursivas e procedimentos estéticos divergentes, os autores encontram afinidades no 

alcance da denúncia da falta de valores e princípios que domina a sociedade de Roma (e 

particularmente de todos os homens que se deixam subjugar pela ambição e pelo prazer), 

mas também na cumplicidade que conseguem criar com o seu leitor. Para isso, começámos 

por recuar a um tempo muito anterior à teorização dos géneros literários escolhidos pelos 

autores, no sentido de encontrar na tradição cultural, social e religiosa greco-latina uma 

razão que justificasse a natureza mais burlesca dos Epigramas de Marcial ou mais satírica 

das Sátiras de Juvenal, mas, sobretudo, que nos permitisse encontrar uma afinidade entre 

as suas escritas.  

E de facto, essa relação de afastamento/proximidade entre os autores está, segundo 

entendemos, precisamente atestada no primitivo espírito romano que, tendo tido a sua 

primeira manifestação nos Fescennini e nos Carmina Triumphalia, combinava o 

divertimento, a festivitas, com a causticidade mordaz e censuradora, a dicacitas, que não 

permitia que os homens se esquecessem da sua condição de mortais. Sem possuir uma 

intenção moralizadora, mas apenas apotropaica, este espírito romano primitivo, com o 

desenvolvimento das manifestações pré-teatrais, caracterizou-se também por um gosto 

particular pelas cenas cómicas, quase sempre exageradas e ridículas, acompanhadas de 

música e dança, e por um espírito atento de observação visual, ao qual agradava 

ridicularizar os defeitos físicos e psicológicos dos outros, caricaturando-os, sem, no 

entanto, se pretender a ruína da vítima.  
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Posteriormente, esse espírito foi evoluindo no sentido de uma teorização de dois 

espíritos que, embora pertencentes a um mesmo espaço embrionário e, por isso, revelando 

algumas afinidades, se afastaram, sobretudo, em termos de intenção: o gosto pelo 

divertimento, enraizado na primitiva festivitas e depois teorizado no termo geloi'on, 

culminou naquilo que se entende ser o espírito burlesco e que, concretizado, 

particularmente, na criação de situações de incongruência ou de inadaptação, seja pela falta 

de decoro a nível linguístico, circunstancial ou situacional, predispõe o leitor/ouvinte para 

a aprendizagem ou pelo menos para a apreensão daquilo que está a ser exposto, através da 

instigação do riso; o gosto pela crítica mordaz, enraizada na causticidade da dicacitas, e 

revelando pontos de contacto com o termo grego yovgo"  (‘invectiva’), terá, no entanto, 

resultado naquilo que se definiu como espírito satírico, cuja intenção primordial é a de 

criticar e denunciar o que é contrário ao sistema de valores em que o autor acredita e que 

deverá coincidir com aquilo que é vigente na sociedade. As afinidades entre estes dois 

espíritos estão, pois, na exposição de uma realidade que motiva a ridicularização e a 

crítica, e que estará mais empenhada em tirar partido daquilo que suscitará um riso 

imediato e salutar - e por conseguinte menos comprometido com o propósito reformador e 

moralista -, ou um riso mais sério e responsabilizado com a mudança que urge ser feita. 

Por conseguinte, embora os processos usados nesta exposição devam ser diferentes, já que 

as intenções também o são, o fim alcançado pode ser, no entanto, o mesmo: a cumplicidade 

do leitor e o reconhecimento por parte deste de que a realidade exposta é merecedora da 

ridicularização ou das críticas a que está sujeita.  

E é precisamente nesta perspectiva que se entende que a obra de Marcial e Juvenal 

se aproximam, ultrapassando as peculiaridades dos géneros cultivados ou as circunstâncias 

históricas, sociais e até mesmo pessoais que motivaram a sua escrita. Até porque os 

próprios géneros literários escolhidos, nomeadamente o epigrama e a sátira, terão tido um 

mesmo berço embrionário: o primitivo espírito romano e o seu gosto particular pela 

festivitas e a dicacitas.   

No caso da sátira, embora esta tenha uma disposição maior para a crítica mordaz - 

comparável à da antiga comédia aristofânica e à poesia iâmbica -, e revele afinidades com 

a postura do censor ou do orador, nomeadamente no que concerne ao seu propósito 

didáctico-moralizador, mas também ao seu discurso retórico, a verdade é que a subtileza 

que lhe assiste na forma como censura os costumes e os vícios e que, por conseguinte, lhe 
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permite alcançar a cumplicidade do leitor, ter-lhe-á ficado do terreno primitivo em que 

germinou. Pois, se, por um lado, a zombaria mordaz do espírito primitivo romano nunca 

tivera o propósito de ridicularizar ou de provocar a dor da vítima, mas apenas de advertir, 

através da ridicularização e do cómico, por outro lado, a combinação harmoniosa do 

‘risível’, do ‘ridículo’ (geloi'on) com o ‘sério’ (spoudai'o") terá aliviado a intenção 

censuradora do espírito satírico, de forma a que mesmo as críticas mais indignadas não 

provocassem, no auditório, a total aversão pela figura do satírico. E assim, tal como nos 

cantos triunfais a vítima se ria das próprias críticas de que estava a ser alvo, também o 

leitor da sátira partilha das acusações que estão a ser feitas pelo satírico e, mais ainda, se 

responsabiliza pela sua própria permissividade e tolerância em relação aos vícios expostos.  

Esta consciência de que a censura mordaz deverá ter em conta o riso e o humor  

para que o propósito didáctico e moralizador seja mais eficaz, existe em Horácio, 

sistematizada na expressão latina ridentem dicere verum1888, mas sobretudo em Juvenal, já 

que terá sido este que, em nosso entender, melhor alcançou a cumplicidade do leitor, 

sobretudo, pela forma como soube  tirar partido da indignatio. Pois embora tenha 

declarado que as suas palavras seriam impelidas por este sentimento, o que poderia 

pressupor desde logo a existência de um certo ressentimento pessoal1889, a verdade é que 

foi pela boca de outros que essa indignação mais se fez notar: foi Larónia, na sátira 2, que 

tomou a palavra contra os falsos moralistas efeminados; terá sido o próprio Umbrício, na 

sátira 3, que justificou a sua partida de Roma com toda a hipocrisia, ambição, avareza e 

falta de condições que dominava Roma; na sátira 9, foi Névolo quem, abordado por 

Juvenal, se lançou contra os velhos efeminados ingratos, e ainda Calvino, na sátira 13, que, 

tendo sido alvo de uma razoável perda financeira, se insurgiu contra os falsos amigos e a 

ambição dos homens. Contudo, esta estratégia foi ainda mais longe, na medida em que as 

palavras indignadas de algumas destas vozes, como terá sido, particularmente, o caso de 

Larónia ou de Calvino, se converteram em auto-acusações e críticas, o que terá permitido a 

Juvenal, manter o distanciamento necessário do autor em relação ao alvo de ataque e 

garantir a autoridade moral que suas as palavras deverão comportar, já que as críticas não 

só pertencem a uma outra voz, que não a do satírico, como são a própria voz da vitima.     

                                                        
1888 cf. Hor. S. 1.1.24.  
1889 O facto de Juvenal confessar, logo na sátira primeira, a cólera que o domina diante da hipócrita 
dependência dos Homens (cf. S. 1.45-48: quid referam quanta siccum iecur ardeat ira, / cum populum 
gregibus comitum premit hic spoliator / pupilli prostantis et hic damnatus inani / iudicio?) poderá contribuir 
para atribuir à indignatio um carácter mais pessoal e também mais próximo dos ataques virulentos de Lucílio. 
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E assim quando ele próprio acaba por confirmar algumas das críticas ou auto-acusações 

feitas por essas vozes, as suas palavras são escutadas com maior atenção e as suas críticas 

mais bem apreendidas1890.  

Outras vezes, Juvenal tornou-se ainda mais hábil na forma como manipulou a sua 

indignatio e, aproximando-se de um recurso habitualmente usado pelo espírito burlesco, 

deixou que aquela se consubstanciasse na salutar ridicularização de situações de 

incongruência circunstancial ou até mesmo lexical, como aconteceu, por exemplo, na sátira 

2, quando o legislador e duro censor Crético proclamou as disposições das leis para as 

mulheres adúlteras, embora a transparência e o colorido das suas vestes, assim como o 

movimento do seu corpo denunciasse a sua condição de efeminado e a sua própria 

proximidade com a figura da mulher adúltera ou prostituta; também nesta mesma sátira 2, 

quando um sacerdote, rarum ac memorabile magni / gutturis exemplum conducendusque 

magister1891, presidiu às cerimónias em honra da Bona Dea, femininamente vestido, ou 

Graco contraíra matrimónio com um cornicen e se expusera na arena como gladiador, 

contrariamente à sua condição de homem nobre; na sátira 4, cuja paródia literária de 

marcado tom épico-burlesco evidenciou a glutonaria e a política tirânica do Imperador; na 

sátira 5, onde a submissão do cliente Trébio a uma cena oferecida pelo seu patrono, Virrão, 

expôs a resignação dos pobres e a avareza e exibicionismo dos ricos; na sátira 6, quando 

muitos homens se sujeitaram à depravação e insuportabilidade feminina em benefício dos 

proveitos materiais; ou na sátira 10, quando a exposição do pretor na pompa circensis se 

tornou em tudo menos elogiosa.  

Este aproveitamento de situações incongruentes, entre as quais os comportamentos 

dos homens se mostraram contrários à sua condição social, religiosa e até mesmo política, 

terá igualmente permitido garantir a autoridade moral das críticas de Juvenal, já que estas 

advêm da realidade exposta, mas também assegurar o divertimento e o humor necessários 

ao espírito satírico.  

                                                        
1890 Juvenal não só corrobora as críticas que Larónia faz em relação aos falsos moralistas (cf. S. 2. 3), aos 
efeminados socráticos (cf. S. 2.8-10) ou à própria postura e vestimenta de Crético (cf. S. 2.65-67), como, na 
sátira 6, é precisamente a explanação dos vícios e da depravação que dominam o sexo feminino que acabam 
por converter todos os argumentos que Larónia tinha usado, na sátira 2, em sua defesa, em auto-acusações.  

Em relação a Calvino, é o facto de a indignação deste, em relação à falsa amizade interesseira, 
contrastar com a pouco habitual urbanitas de Juvenal, que acaba por ridicularizar a voz do primeiro.  

Também a forma tranquila e bem-humorada como Juvenal reage às queixas do pervertido cliente 
pobre, Névolo, e o aconselha a não desesperar com a situação contribuem para a ridicularização da voz 
indignada de Névolo.    
1891 cf. S. 2.113-114. 
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E assim, foi pela forma como Juvenal tirou partido precisamente daquilo que 

servira de inspiração a um tipo de escrita que, segundo afirma, dificilmente não seria a 

sátira: …difficile est saturam non scribere1892, que o autor mais se aproxima do espírito 

burlesco e, por conseguinte, da obra de Marcial. Pois embora as palavras de Juvenal 

estejam frequentemente impregnadas de juízos sentenciosos e de interpelações 

retoricamente indignadas, e, por isso, a sua escrita resulte numa representação mais 

intelectualizada e moralmente mais comprometida, como convém ao espírito satírico, a 

verdade é que o poeta também recorre a procedimentos que visam a ridicularização das 

vítimas por meio das suas próprias acções incongruentes e inadequadas. Para garantir a 

autoridade moral das suas palavras, é certo, mas também para suscitar o riso do leitor e 

tornar as críticas menos dolorosas. Nesta perspectiva Juvenal aproxima-se de Marcial por 

força do instrumento usado na representação da sociedade, embora a sua intenção seja mais 

crítica e moralista do que a deste.  

 

Marcial, conforme convém ao espírito burlesco, não tem, de facto, uma intenção 

explícita de moralizar os costumes, mas antes de divertir e causar prazer ao leitor. E assim 

se compreende que associe os seus versos a diferentes formas de divertimento, 

nomeadamente a peças de jogo1893 ou a representações teatrais, em muito semelhantes aos 

Floralia1894, sobretudo pela licenciosidade e gracejos divertidos.   

No entanto, o autor não põe de lado a possibilidade de a sua escrita ter um fim mais 

sério. Pelo menos assim se pode deduzir das suas palavras, quando afirma que os 

epigramas têm o propósito de dicere de vitiis1895 e de permitir aos Homens o conhecimento 

dos seus costumes: tuos cognoscere mores, / te scire1896. Pois ainda que o conhecimento 

dos costumes não implique necessariamente uma crítica censuradora por parte do poeta, 

com o propósito de alcançar um fim didáctico e moralista, como convém ao espírito 

satírico, parece-nos claro que o reconhecimento dos costumes implica um confronto com a 

realidade que acabará por suscitar a apreciação e a ponderação do leitor. Além disso, o 

próprio ridículo a que os vícios, os comportamentos e os desejos sujeitam os Homens, e 
                                                        
1892 cf. S. 1.30. 
1893 cf. 13.1.7-8: haec mihi charta nuces, haec est mihi charta fritillus: / alea nec damnum nec facit ista 
lucrum. 
1894 cf. 1. pref. 16-18: … epigrammata illis / scribuntur qui solent spectare Florales. non intret / Cato 
theatrum meum,… 
1895 cf. 10.33.10. 
1896 cf. 10.4.11-12. 
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que Marcial tão bem soubera explorar, converte-se numa “força agressiva” capaz de 

espicaçar todos aqueles que o mereçam. E isto porque se projectam naquilo que está a ser 

exposto, ou porque os seus defeitos terão sido mesmo postos a descoberto, por força de um 

jogo de simples insinuações, de um trocadilho de palavras, de um boato ou de um elogio 

proclamado pela própria vítima. Assim acontece, por exemplo, em relação àqueles que, 

reclamando para si próprios a designação de homo bellus ou de urbanus, acabam por 

confirmar precisamente que são aquilo não queriam parecer. Além disso, a forma como os 

comportamentos, os gestos, as roupas e os objectos das pessoas expostas são rebaixados e 

ridicularizados alcançam um realismo tal que será quase impossível dissociar a 

representação literária da realidade. 

E é, de facto, neste jogo de contrastes entre as aparências e as evidências, onde 

quase sempre se exibe aquilo que não se tem, ou se proclama ser o que não se é, que 

melhor se expõe o espírito burlesco de Marcial, mas também a própria censura e crítica 

mordaz dos vícios, conforme convém ao espírito satírico. E isto porque a evidência das 

realidades expostas, quase sempre confirmadas pelos boatos (vozes de terceiros) ou pelas 

próprias palavras das vítimas, terá garantido a autoridade moral necessária à cumplicidade 

com o leitor. E assim, Marcial terá conseguido criticar os costumes dos homens apenas 

pela forma como os dera a conhecer, sem precisar de expor abertamente aquilo que pensa 

sobre a situação representada (embora haja sempre um termo, uma pergunta ou um remate 

que o insinue) ou de se justificar diante de uma eventual ofensa ou queixa, como fizera 

noutras circunstâncias.  

Embora a defesa da inocência dos seus versos se integre na tradição literária 

epigramática e pretenda alcançar a captatio benevolentiae, Marcial sabe que a 

ridicularização a que expõe as suas vítimas não deve ser, de forma alguma, confundida 

com bwmolociva (‘zombaria’), até porque isso produziria um quadro grotesco e 

desfigurativo da realidade, capaz de provocar a ruína da vítima e, por isso, desagradar ao 

leitor. E segundo afirma: … mihi de nullo fama rubore placet1897. 

E estas serão pois as razões porque Marcial, imediatamente no prefácio do seu livro 

1, faz questão de afirmar que espera ter seguido, nos seus livros, o comedimento necessário 

para que aqueles que façam um bom julgamento de si próprios não possam ter motivo para 

se queixarem, pois eles (os seus livros) gracejam de forma a salvaguardar o respeito por 

                                                        
1897 cf. 7.12.4. 
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todas as pessoas, mesmo as mais humildes, respeito esse que faltou aos autores antigos, 

que abusaram dos nomes verdadeiros e dos homens grandes: 

Spero me secutum in libellis meis tale temperamentum ut de illis queri non possit 

quisquis de se bene senserit, cum salva infimarum quoque personarum reverentia ludant; 

quae adeo antiquis auctoribus defuit ut nominibus non tantum veris abusi sint sed et 

magnis. (1. pref. 1-6)  

 

Distinguindo-se, de imediato, dos autores anteriores a si, provavelmente Lucílio 

(séc. II a.C) ou Catulo (I a.C.) que atacaram pessoas conhecidas e importantes, Marcial 

deixa bem clara a sua intenção de não pretender ofender nem sequer causar a ruína de 

ninguém. Nos livros seguintes faz questão de ir lembrando o cumprimento do seu 

propósito de não ofender ninguém1898. No entanto, mesmo que se possa descobrir alguma 

censura por entre os seus versos, segundo Marcial essa será tão inofensiva quanto aquela 

que possuíam os primitivos carmina triumphalia e que erão permitidos pelo próprio censor 

imperial1899. E com esta afirmação se recua ao primitivo espírito romano, onde se entende 

que estão as raízes do espírito burlesco e do espírito satírico, ou seja, um terreno onde o 

gosto pelo divertimento e pelo riso se combinava com a zombaria mordaz que não deixava 

nenhum homem impune, nem permitia que este se esquecesse da sua condição de mortal, 

já que a sua soberba provocaria a ira e o desagrado dos deuses.  

Assim sendo, com uma intenção mais moralizadora, como é a de Juvenal ou apenas 

mais apotropaica, como consideramos ser a de Marcial, ambos os poetas permitem o 

confronto do leitor (e possível visado) com uma realidade que se torna propícia ao ridículo 

e à crítica.  

O espírito que preside às primitivas manifestações culturais, sociais e religiosas do 

povo romano, e que, segundo entendemos, se prolonga para além da própria teorização dos 

géneros literários, terá constituído uma primeira base de fundamentação dos objectivos 

propostos, revelando-se importante na especificação daquilo que se considera serem as 

características essenciais do espírito burlesco e do espírito satírico, ou seja, daquilo que 

                                                        
1898 Num diálogo imaginário com Domiciano, Marcial mostra ao Imperador que aquele já é o quinto livro e 
que ainda ninguém, ofendido, se queixou dos seus gracejos (cf. 5.15.1-3). E depois, dirigindo-se 
particularmente a Faustino, um homem abastado, culto e amigo generoso de Marcial, retoma a ideia de que o 
seu livro não feriu nem sequer aqueles que seria justo odiar, já que não lhe agrada alcançar a fama com a 
vergonha dos outros. Pois, segundo salienta, ludimus innocui (cf. 7.12.3-4, 9). 
1899 cf. 1.4.7: innocuos censura potest permittere lusus. 



Considerações finais | Entre a poesia de circunstância e a poesia universal 

 636 

constituem as peculiaridade diferenciadoras dos géneros literários, mas também os pontos 

de contacto entre eles.  

Contudo, conscientes de que este recuo não constitui por si só uma base sólida de 

argumentação, passámos depois para a análise dos condicionalismos históricos, 

circunstanciais, morais, e literários, mas também pessoais, que presidiram às escolhas de 

Marcial e de Juvenal e que, por conseguinte, ditaram as suas principais linhas de 

orientação. Neste ponto, foram apenas seleccionados os aspectos que considerámos serem 

essenciais no cumprimento dos objectivos delineados e especificamente no entendimento 

daquilo que melhor aproxima e afasta as obras dos autores em causa.  

Marcial é um homem que sobrevive em Roma e um poeta que vive dessa mesma 

Roma, não só porque esta é a sua fonte de inspiração, mas também porque ela condiciona a 

sua escrita. É por causa dela, e particularmente do poder político, cultural e económico que 

a domina, que se justifica a reiterada adulatio ao Imperador e a todos os possíveis 

Mecenas, que se compreende a preocupação em não querer ofender ou dar motivo de 

queixa, que se entende o seu rancor manifestado em relação à temática dos falsos patronos 

e amigos e até mesmo a forma jocosa e licenciosa como aborda os vícios e os 

comportamentos dos Homens, já que assim será mais fácil agradar ao público do seu 

tempo. Roma é simultaneamente a cidade do homem e do poeta ao ponto de, algumas 

vezes, se tornar difícil distinguir, nos seus versos, a voz do autor - um Hispânico, 

convertido em cliente romano que se sujeita às obrigações exigidas por patronos 

indiferentes e avarentos - e a voz da persona poetica, que, seguindo os preceitos do género 

epigramático, toma os circunstancialismos da vida quotidiana romana como matéria, 

seleccionando os objectos, as situações e os comportamentos mais adequados à 

representação da Urbe1900.  

Além disso, para além desta proximidade entre o homem e o poeta em termos de 

voz1901, existe também a coincidência do tempo real da escrita com o tempo histórico, 

                                                        
1900 De uma mera inscrição sobre objectos, oferendas, sepulcros, monumentos ou edifícios públicos, o 
epigrama evoluiu depois para formas de poesia breve, cultivadas por autores como Safo, Alceu, Simónides, 
Anacreonte, Píndaro, entre muitos outros, tendo sido no séc. III a. C. que se terá instituído como género 
literário,  momento em que se verificara uma ampliação da sua temática, passando a incluir também temas de 
natureza satírica, literária e erótica . E progressivamente, seguindo as palavras de VERGER (1997) 21, “El 
epigrama se convierte en un ejercicio frío y el realismo acaba con el lirismo, como ocurre con Marcial. Pero, 
por otra parte, el epigrama se convierte en un elemento de la vida social, en el que se recoge el refinamiento 
mundano o la vida de los cortesanos”.  
1901 Esta proximidade não extingue de forma alguma a separação que deve ser feita ente o autor e a persona 
poetica.  
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capaz de conferir à matéria poética um realismo que não só ultrapassa o preceituado pelo 

género escolhido, como alcança uma representação autêntica da realidade. Ao ponto de 

permitir a própria identificação do leitor com a matéria representada ou pelo menos a 

consciência de que aquilo que está a ser exposto lhe é bastante próximo, senão mesmo 

familiar. É certo que a demasiada proximidade entre a figura social do autor e a voz 

literária do poeta poderiam, de alguma forma, condicionar a cumplicidade do leitor em 

relação à realidade representada, já que esta seria a visão particular e parcial de alguém que 

partilhara muitas das situações descritas. E a acrescentar a isto estaria também o facto de o 

leitor não ficar, provavelmente, indiferente ao propósito propagandístico da publicação do 

Liber Spectaculorum, para celebrar a inauguração do Anfiteatro dos Flávios, ou de os seus 

primeiros doze livros terem sido escritos sob o signo da adulatio, por força das 

circunstâncias políticas e sociais do momento.  

Os seus livros são, de facto, um documento histórico onde se ouvem os ecos das 

decisões e das mudanças políticas, onde se louvam as grandes construções e as vitórias 

militares, sem a menor intenção de se esconder a necessária adulatio. Todavia, a forma 

como Marcial soube tirar partido dos comportamentos, dos objectos e das situações em que 

também ele, muitas vezes, era protagonista, ridicularizando até mesmo aqueles que noutros 

momentos tinha adulado, marca a distância entre o autor e a voz poética e garante-lhe a 

autoridade necessária. Além disso, com excepção da temática do clientelismo e do hiato 

social entre patronos e clientes, na qual a sua indignação é mais visível, não se sente 

qualquer ressentimento pessoal nas suas palavras. E mesmo quando o seu tom é mais 

satírico e mordaz, e as suas sententiae mais invectivas, o que efectivamente predomina é a 

intenção de despertar o riso do leitor pela ridicularização a que expõe os seus objectos de 

análise. Marcial sabe que a matéria representada não se pode confundir com a sua própria 

vida de poeta, sobretudo quando se trata de costumes ou de licenciosidades mais atrevidas 

e, por isso, deixa bem claro que os seus livros não têm os seus costumes: mores non habet 

hic meos libellos1902.  

O poeta já tinha chamado a atenção do leitor, logo no livro 1, para a honestidade da 

sua vida, em oposição à lascívia da sua página1903,  o que, não obstante esta atitude se 

integrar na tradição literária do género epigramático, se torna num aspecto importante na 

distância necessária à leitura, mas também no alcance da cumplicidade do leitor e, por 
                                                        
1902 cf. 11.15.15.  
1903 cf. 1.4.8: lasciva est nobis pagina, vita proba. 
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conseguinte, na própria ridicularização e crítica dos comportamentos dos homens do seu 

tempo. Pois afinal, se os costumes e a lascívia representada nos seus versos não têm nada a 

ver com a sua vida, farão, com certeza, parte dos vícios e dos costumes que o poeta 

pretende dar a conhecer e que, não sendo os seus, conhece bem por força, sobretudo, da 

proximidade temporal. Assim, o leitor não terá dúvidas de que o retrato de Roma está fiel à 

sua real imagem, já que terá sido feito por alguém que tem legitimidade para o fazer.  

Quanto à escolha do género, além da incapacidade literária para cultivar outros 

géneros mais sublimes, ou da repulsa em relação a uma literatura já fora de moda, 

argumentos já atestados na tradição literária epigramática, terão sido, particularmente, as 

exigências e os gostos do público, a quem desagrada as enfadonhas recitationes, 

inteiramente desajustadas da realidade envolvente, as razões da opção do poeta. Além 

disso, como forma de atestar que a sua escolha parte de uma razão inteiramente exterior ao 

poeta, é o próprio deus Saturno quem aconselha o poeta a brincar com as nozes, ou seja, a 

entregar-se à poesia leve, em vez de escrever sobre locais próprios da tragédia e da 

épica1904. Assim como a Musa Talia que incita Marcial a continuar a escrever e a temperar 

os seus graciosos versos com o sal Romanus1905. E diante de tais condicionalismos, a 

escolha de Marcial recai sobre um género que tem tanto de lusus, como de maledictum, por 

força da popular acerbitas latina, e que, por isso, consegue divertir e agradar ao seu leitor ( 

sobretudo pelas fortes afinidades com a apreciada dramatização do seu tempo, o mimo), 

assim como obter dele o seu reconhecimento e, simultaneamente, garantir uma 

representação de tal forma viva e real dos costumes e vícios dos homines que nenhum 

leitor ficará indiferente.  

Também Juvenal assumiu desde logo não poder pactuar com a literatura em voga, 

aborrecida, estéril em conteúdo, e cada vez mais desajustada dos gostos e costumes da 

maioria dos Romanos, e, por isso, destinada a perecer. No entanto, contrariamente a 

Marcial, não serão as exigências do público que condicionarão a sua escolha pela sátira, 

mas antes a própria realidade que não lhe deixa outra alternativa senão a de se entregar a 

este tipo de escrita. Pois embora não se revele incapaz de se dedicar às recitationes do seu 

tempo, até porque possui formação retórica, será a impossibilidade de ficar indiferente à 

realidade envolvente e a capacidade que esta tem de lhe despertar a indignatio que o 

                                                        
1904 cf. 14.1.11-12. 
1905 cf. 8.3. 
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obrigam a escrever sátiras, mesmo que não possua os dotes naturais1906. E assim sendo, 

Juvenal entrega-se a um género literário que tende a tornar-se mais sério, mais acérrimo e 

capaz de comportar em si uma dimensão, senão mais reformadora, pelo menos, mais 

censuradora e mais moralista do que o escolhido por Marcial. Além disso, o propósito 

principal de Juvenal não passa por agradar ao leitor ou ir ao encontro daquilo que este 

gostaria de ouvir, mas antes de o confrontar com uma realidade que, embora não lhe 

pertença cronologicamente, lhe é apresentada como se fosse sua e, por isso, merece a sua 

análise crítica. E esta será, de facto, a razão que levou Juvenal a assumir a sua vontade de 

discorrer pelos mesmos caminhos por onde Lucílio - o criador do género que os Romanos 

reclama ser integralmente seu - terá conduzido os seus cavalos1907.  

Sem querer que as suas sátiras sejam confundidas com a virulência dos ataques 

demasiadamente pessoais de Lucílio, Juvenal pretende que o leitor tome consciência de 

que as situações sucintamente expostas nos versos seguintes serão motivadoras de ataques 

tão mordazes quanto foram os de Lucílio contra os vícios e os homens do seu tempo. No 

entanto, Juvenal sabe que a sua escrita não poderá ser associada a qualquer sentimento 

demasiadamente pessoal, nem desencadear reacções adversas, sob pena de não conseguir 

ser bem aceite pelo leitor. E, por isso, depois de mostrar a inevitabilidade de escrever 

sátiras e de incitar o leitor a não ser tolerante com algumas situações possíveis de serem 

criticadas1908, Juvenal remata o seu discurso retomando a figura de Lucílio, mas agora para 

evidenciar aquilo que o afastará do seu antecessor: os alvos dos seus ataques serão os 

mortos, de forma a evitar o confronto directo das sátiras do seu antecessor1909.  

Desta forma, o leitor respira aliviado, porque tudo aquilo que lhe foi apresentado, 

nos cerca de 165 versos anteriores, e que será objecto de ataque de Juvenal, não lhe diz 

respeito directamente. E, por isso, estará mais disponível e distante para julgar e partilhar 

da indignatio do satírico. Quanto a Juvenal, estará mais à vontade para concretizar o seu 

propósito denunciador e moralista, sem que os seus ataques ou o seu discurso sentencioso 

se torne demasiadamente incomodativo. E se a isto acrescentarmos ainda o humor que o 

                                                        
1906 cf. S. 1.79: si natura negat, facit indignatio versum. 
1907 cf. S. 1.19-21. 
1908 Sobretudo, nos primeiros cerca de oitenta versos da sátira 1, Juvenal intercala a enumeração das diversas 
situações merecedoras de crítica e denúncia (e que constituirão, nas sátiras seguintes, a matéria das suas 
críticas) com questões simples e directas que confrontam o leitor com a inevitabilidade da escolha do género 
satírico. O objectivo é o de garantir a aprovação do leitor, mas também de lhe espicaçar a vontade de se 
tornar cúmplice das denúncias que merecem ser feitas a certos comportamentos e vícios. 
1909 cf. S. 1.165-171. 
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satírico conseguiu incutir a alguns episódios, fruto do ridículo a que os vícios e os 

comportamentos humanos expõem os homens, mais predisposto estará o leitor para aceitar 

uma realidade que, sem saber (ou pelo menos sem ter a certeza) será a sua própria. Até 

porque o leitor do tempo de Juvenal também terá vivido no período histórico a que se 

reporta a matéria exposta e, por isso, sendo o fruto e o resultado desta mesma realidade, 

merecerá ser responsabilizado1910.  

Afastados em termos do género escolhido, cujas características incutem desde logo 

uma natureza poética diferente às obras de Marcial e Juvenal, a aproximação reside não só 

no facto de ambos alcançarem uma mesma autoridade moral para as suas palavras, capaz 

de garantir a cumplicidade do leitor, mas também porque a matéria poética base das suas 

obras é a mesma: a natureza humana por excelência, com a sua maneira de agir e de 

pensar. E que, embora esteja condicionada pelos circunstancialismos da época a que se 

reportam as obras e também pela própria visão literária e subjectiva dos poetas, se estende 

a um entendimento quase intemporal e universal. Pois afinal, é o Homem em si que 

importa aos poetas com tudo o que os seus valores e ambições podem comportar, seja o 

rebaixamento moral e social da sua condição, seja apenas o ridículo a que os seus 

comportamentos o expõem. Esta perspectiva pode ser atestada pela própria escolha do 

termo homo, em vez de vir Romanus, na especificação da matéria das suas obras: Marcial 

disse que a sua página tinha sabor a Homem: hominem pagina nostra sapit1911 e Juvenal 

afirmaou que tudo aquilo que conduz os homens constituirá a matéria, ou a farrago, como 

terá preferido chamar-lhe, da sua obra: quidquid agunt homines, votum timor, ira, voluptas 

gaudia, discursus, nostri farrago libelli est1912.  

Antes de mais, a ausência do gentílico Romanus, num momento crucial da 

explicitação da matéria que será tratada, parece-nos sugerir, desde logo, um alcance maior 

das situações e das figuras apresentadas pelos poetas, assim como do próprio tempo 

histórico. Ou seja, aqueles que estão a ser representados nas obras de Juvenal e Marcial 

não serão apenas os Romani do séc. I d.C., mas o Homem de qualquer espaço e tempo 

histórico. O que, de facto, se torna numa mais-valia para evitar a censura política ou a 

                                                        
1910 Sobre as intenções de Juvenal e a projecção que as referências políticas do passado, respeitantes ao tempo 
de Domiciano, podem ter no momento da escrita e, por conseguinte na época de Nerva e Trajano, veja-se 
GÉRARD (1976) 20-54. 
1911 cf. 10.4.10. 
1912 cf. S. 1.85-86. 
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queixa de ofensa por parte do possível visado1913. Além disso, a própria escolha do termo 

homo, no sentido de animal1914 e de genus hominum1915, indistinto do sexo, da categoria 

social e do próprio contexto histórico, em vez de vir, onde se inclui apenas o sexo 

masculino e a virilidade que lhe deve assistir, também contribui para que as palavras, as 

críticas e os ensinamentos alcancem uma realidade humana muito mais genérica e 

universal. Embora o objectivo primário dos poetas seja o alcance certeiro e eficaz da 

sociedade romana - podendo a generalidade do termo constituir apenas uma estratégia 

discursiva, para evitar as represálias imediatas, ou para alcançar uma maior cumplicidade 

por parte do leitor -, a verdade é que as suas sententiae acabam por permitir a 

intemporalidade das suas críticas, e por conseguinte, das suas obras1916.  

E para esta intemporalidade terão contribuído os cerca de vinte anos que afastaram 

o momento da escrita de Marcial da de Juvenal e que não terão sido suficientes para alterar 

a visão da sociedade romana da época de Domiciano e particularmente dos 

comportamentos que regem os Homens. Pois ambos descrevem Roma como uma cidade de 

grandes desigualdades sociais e económicas, onde a riqueza avarenta de uns contrasta com 

a pobreza resignada de outros, dominada pela ambição do dinheiro, do prazer e do poder, 

mesmo que isso implique o rebaixamento dos homens, a falta de valores ou a transgressão 

do mos maiorum. E esta será a principal razão pela qual é possível fazer uma análise 

comparativa das obras dos autores, enquanto visão global da sociedade e da vida 

quotidiana de Roma, no séc. 1 d. C., assim como também a abordagem específica de 

algumas temáticas comuns, como sejam: as distracções, os divertimentos ou os jogos; a 

falta de valores viris e a falsa moralidade; a condição feminina e o lugar que reclama 

ocupar na hierarquida da estrutura social e o hiato social que existe entre pobres e ricos, 

escravos e senhores, ou, mais especificamente entre clientes e patronos.  

Além disso, embora Marcial escreva impelido pelo fervor e dinamismo de quem 

vive no meio dos acontecimentos representados, e Juvenal tenha tido o tempo suficiente 

para, à distância, e, por isso, sem receios de uma possível censura, interpretar as mazelas 

                                                        
1913 Em relação a Juvenal esse receio faria menos sentido, já que passaram cerca de vinte anos sobre a 
realidade exposta na sua obra e, como ele próprio deixara bem claro, logo na sua sátira 1: Experiat quid 
concedatur in illos, / quorum Flaminia tegitur cinis atque Latina! (S. 1.170-171). 
1914 cf. Cic. Leg. 1.22: animal… quem vocamus hominem. 
1915 cf. Cic. de Or. 1.36. 
1916 No caso de Juvenal, o leitor assume como certo que a matéria representada já não se projecta no tempo 
presente e, por isso, estará mais receptivo às críticas que são feitas, mesmo que algumas ainda continuem 
actuais, embora passados cerca de vinte anos. 
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deixadas por um tempo que não lhe terá sido favorável, também os aproxima a forma como 

se dirigem ao receptor das suas palavras e, por conseguinte, como alcançam a sua 

cumplicidade. O que nos leva a entender que, se a matéria exposta poderá, de facto, ser 

contextualizada cronologicamente, o mesmo não se aplicará à reflexão e aos ensinamentos 

extraídos da representação que é feita, até porque ambos os poetas revelam uma 

proximidade muito semelhante com um interlocutor fictício, a quem tratam familiarmente 

por tu e que facilmente se confunde com o leitor que se deseja ter ou até mesmo atingir.   

A explanação das razões que justificam a escolha do género satírico por parte de 

Juvenal é antecedida pela interpelação directa a um tu que, se tiver tempo e estiver disposto 

a aceitar as justificações do satírico, será o ouvinte /leitor de tudo aquilo que o impele a 

escrever sátiras:  

… si vacat ac placidi  rationem admittitis, edam, (S. 1.21).  

 

E depois de se terem exposto algumas das situações que justificam a escolha feita e 

de se garantir que o género satírico é uma reacção às injustiças e aos vícios evidenciados, 

Juvenal volta a dirigir-se a este mesmo tu, mas agora por meio de uma interpelação 

bastante mais subtil e indirecta, até porque esta implicará o compromisso e a 

responsabilização do possível leitor nas situações expostas: 

             …nam quis iniquae 

tam patiens urbis, tam ferreus, ut teneat se,… (S. 1.30-31) 

 

A extensa pergunta de retórica de sete versos de Juvenal surge como um desafio 

lançado, provavelmente, ao mesmo tu a quem pedira tempo para escutar as suas razões, no 

sentido de este tomar uma posição perante aquilo que irá ser apresentado, que implica uma 

partilha da indignação do poeta, caso aquele não consiga ser tão tolerante e de ferro ao 

ponto de suportar as situações que se expõem, ou, caso contrário, uma identificação com os 

possíveis alvos de ataque das críticas do satírico.  

E imediatamente depois desta espécie de provocação, Juvenal volta a dirigir-se a 

um tu, mas agora confrontando-o mais directamente com a realidade criticada, como se lhe 

quisesse fazer sentir as próprias consequências de tais situações:  

cum te summoveant qui testamenta merentur  

noctibus, …(S. 1.37) 
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exul ab octava Marius bibit et fruitur dis 

iratis: at tu victrix provincia ploras. (S. 1.49-50)  

 

Integrada a primeira passagem na crítica que Juvenal faz aos caçadores de fortunas, 

que se tornam merecedores de testamentos ganhos durante a noite, por causa dos favores 

prestados à vesica1917 de uma velha endinheirada, o tu é confrontado com o facto de ser 

afastado ou excluído da herança. Um pouco à semelhança do que acontecera ao cliente 

Umbrício que fora deixado à soleira da porta, sem ser reconhecido pelo longo tempo de 

serviço prestado, por causa do venenum bajulador dos Gregos1918. Além disso, a escolha do 

verbo mereri, para se referir a um ganho obtido por favores sexuais (conforme sugere o 

termo vesica), além de comportar uma ironia igualmente semelhante a outras situações 

dignas da crítica e da indignação do leitor1919, pretende despertar no tu um certo desprezo 

por aqueles que não lhe permitem usufruir merecidamente daquilo a que teriam direito. E 

assim, sentir-se-á o tu vitimizado por esta alteração de valores e merecimentos.  

Na segunda passagem, o tu identifica-se com a própria província, vítima da 

crueldade e extorsão de Mário Prisco, e, por conseguinte, com todos aqueles que têm 

motivos para chorar por causa da ineficácia legislativa ou da falta de punição1920.  

Sendo certo que este tu se dirige, num primeiro plano, a um interlocutor fictício e 

não propriamente ao leitor, a verdade é que esta implicação directa na exposição de 

situações que são merecedoras da crítica e da denúncia do satírico é feita de tal forma que 

o leitor quase perde a noção da existência desse interlocutor fictício. E assim sendo, ou se 

concretiza na figura deste e partilha da indignação do satírico ou se toma no próprio alvo 

do ataque de Juvenal, sempre que, eventualmente, se identificar com o sujeito implicado 

nas perguntas de retórica:  

quid referam quanta siccum iecur ardeat ira, 

cum populum gregibus comitum premit hic spoliator 

                                                        
1917 cf. S. 1.39. 
1918 cf. S. 3.122-125. A similitude entre as situações é dada pelo uso do mesmo verbo submovere (ou 
summovere). 
1919 A propósito das proveitosas superstições das mulheres, Juvenal ironizou sobre aquilo que, para elas é, de 
facto, merecedor da principal e suprema honra (cf. S. 6.532: ergo hic praecipium summumque meretur 
honorem).  
1920 Apesar das extorsões cometidas, enquanto governador da província de África, Mário Prisco foi apenas 
exilado no ano 100, sem no entanto ter sido sujeito a julgamento ou lhe terem sido confiscado os bens. Diante 
da vida luxuosa que este continuava a ter no exílio, a província chorava desolada por saber que Mário não 
teria tido a condenação merecida.  
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pupilli prostantis et hic damnatus inani  

iudicio? quid enim salvis infamia nummis? (S. 1.45-48) 

 

E assim, se anteriormente o tu se podia sentir vítima das situações expostas, agora, 

dependendo da sua identificação, ou não, com aqueles que não se importam com a infâmia 

do dinheiro salvo, poderá converter-se no próprio alvo de ataque. Ou seja, no próprio 

representante de todos os que, como este spoliator, e muitas outras figuras que se irão 

seguir nas sátiras posteriores, não se importam da sua má reputação ou rebaixamento 

moral, em virtude do dinheiro ganho. E esta duplicidade em termos de identificação do tu, 

ora como vítima, ora como alvo de ataque, persiste nas restantes sátiras a propósito das 

diversas temáticas que vão sendo abordadas. Vejamos apenas alguns exemplos: 

frontis nulla fides; quis enim non vicus abundat 

tristibus obscenis? castigas turpia, cum sis 

inter Socraticos notissima fossa cinaedus? (S. 2.8-10) 

 

 Depois de aconselhar o tu a não confiar nas aparências, instigando-o a reconhecer o 

grande número de tristes obsceni que abundam pelas ruas, existe uma brusca mudança de 

tom e de interlocutor, já que Juvenal se dirige agora precisamente a um tu que, embora seja 

o mais conhecido entre os cinaedi socráticos, censura a indecência1921. Assim, de possível 

vítima do dolo dos falsos moralistas, o tu passou, sem aviso prévio de mudança discursiva, 

a ser o próprio doloso, a menos que esteja muito bem consciente de que a crítica de Juvenal 

não o afecta e, por isso, faça a necessária distinção em termos de interlocutor.  

 Na abertura da sátira 5, a ambiguidade também existe, já que Juvenal sugere ter 

receio de confiar no testemunho daquele tu que não se envergonhar dos seus actos, que 

desejar viver das migalhas alheias ou que for capaz de aguentar o que nem os bufões de 

Augusto e de Mecenas terão aguentado: 

    Si te propositi nondum pudet atque eadem est mens, 

ut Bona summa putes aliena vivere quadra, 

si potes illa pati quae nec Sarmentus iniquas 

Caesaris ad mensas nec vilis Gabba tulisset, 

quamvis iurato metuam tibi credere testi.  (S. 5.1-5)  
                                                        
1921 O passo continua com a descrição desta figura cujo aspecto, embora pretenda ser aterrador, é denunciado 
pelo diagnóstico médico (cf. S. 2.11-13). 
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Sendo certo que o interlocutor de Juvenal é o cliente Trébio, conforme se pode 

atestar pelo desenvolvimento da sátira, a verdade é que a referência concreta a este cliente, 

que aceitou o convite de Virrão para jantar só aparece no verso 19. E, mesmo assim, 

Juvenal não se refere a ele usando a 2ª pessoa do singular como fizera nas frases 

imediatamente anteriores, o que terá deixado o leitor na expectativa de saber a quem se 

dirigirá o satírico: 

    Primo fige loco, quod tu discumbere  iussus 

mercedem solidam veterum capis officiorum. 

(…) 

“una simus,” ait. votorum summa! quid ultra 

quaeris? habet Trebius propter quod rumpere somnum…  (S. 5.12-13, 18-19) 

 

O leitor, agora perfeitamente consciente de que Juvenal se referia a Trébio quando 

afirmara não poder confiar no testemunho daquele que suporta o que nem os bufões 

suportariam, tive, no entanto, tempo suficiente para interiorizar a crítica sobre a 

frugalidade do estômago1922 e sobre a capacidade que o alimento tem de garantir uma 

amizade importante1923, de forma a poder tomar consciência da sua própria circunstância. 

De facto, a ambiguidade das passagens citadas sugere-nos a existência de uma 

relação triádica interlocutor fictício – poeta – leitor que, segundo entendemos, deve ser 

vista como uma estratégia discursiva, capaz de alcançar a cumplicidade do leitor, mas 

também a sua responsabilização nas mudanças operadas em Roma. E por isso, sempre que 

Juvenal dirigir os seus conselhos ironicamente aguçados e contrários àquilo que constitui o 

seu próprio pensamento a este tu estará com certeza a experimentá-lo, pondo-lhe o dedo na 

ferida, no sentido de este sentir que foi e continua a ser parte integrante da depravação e 

dos vícios que assolam a condição humana, no geral, e da sociedade romana em particular. 

E se tivermos em conta um dos primeiros conselhos que Juvenal dirige a este tu, podemos 

mesmo dizer que só quem não for capaz de qualquer coisa merecedora de castigo poderá 

ficar fora do alvo de ataque de Juvenal, ainda que isto implique não ser nada numa 

sociedade dominada pela ambição, mas tão-só uma mera voz indignada como a de Juvenal:  

aude aliquid brevibus Gyaris et carcere dignum, 

si vis esse aliquid;                       (S. 1.73-74) 
                                                        
1922 cf. S. 5.6: venter nihil novi frugalius… 
1923 cf. S. 5.14: fructus amicitiae magnae cibus… 



Considerações finais | Entre a poesia de circunstância e a poesia universal 

 646 

No entanto, pela forma como o satírico orientará e fundamentará as suas críticas, 

nas quinze sátiras que se seguem, o leitor não parece ter outra escolha senão a de 

subscrever as suas palavras, sob pena de se tornar no próprio alvo de ataque, pelo menos 

sempre que a identificação do tu não for suficientemente explícita ou até mesmo quando as 

perguntas retóricas e as sententiae de Juvenal forem demasiadamente impessoais1924. 

Assim sendo, garantida estará sempre a cumplicidade do leitor, seja pela indignação que a 

realidade exposta lhe provoca, tal como a Juvenal, seja pelo próprio comprometimento dos 

seus actos e comportamentos.  

 

Em Marcial, a relação que se estabelece com o leitor e com o interlocutor é bastante 

mais simples e directa, embora não menos pretensiosa.  

O leitor é, segundo Marcial, um lector studiosus1925 que deu glória ao poeta, ainda 

em vida, que só raros poetas alcançam depois de mortos, e que tem os seus livros como 

companheiros das longas viagens. Mas isto, claro, desde que os compre: 

Qui tecum cupis esse meos ubicumque libellos 

     et comites longae quaeris habere viae, 

hos eme, quos artat brevibus membrana tabellis… (1.2.1-3)  

 

O uso do imperativo (eme) não deixa margem para dúvidas: a interpelação ao leitor 

é feita com o objectivo de publicitar os seus epigramas, mais até do que lhe agradecer a 

leitura dos livros anteriormente publicados ou dos poemas que circulavam entre os amigos 

pela cidade. E se nesta passagem o objectivo é aliciar o leitor a comprar, noutros será o de, 

por meio de uma perfeita “estratégia de marketing”, como lhe chamaríamos hoje, cativar e 

garantir a leitura dos seus livros por parte de alguns leitores em concreto, nomeadamente 

as mulheres. Pois sempre que Marcial alerta a matrona para o facto de não poder ler aquilo 

que se segue, devendo retirar-se, já que, a partir dali, os homens se vão despir e as palavras 

                                                        
1924 Nas sátiras em que a identificação do interlocutor é claramente assumida, a crítica de Juvenal torna-se 
mais direccionada e, por isso, menos susceptível de criar a ambiguidade. É o caso, por exemplo, de: 
Umbrício, na sátira 4; Póstumo, na sátira 6; Névolo, na sátira 9 (a única sátira com a forma de diálogo); 
Pérsico, na sátira 11, pelo menos a partir do verso 56, momento em que Juvenal descreve a refeição oferecida 
ao seu amigo, ou Calvino, na sátira 13. No entanto, mesmo assim, é sempre possível alargar as críticas de 
Juvenal a todos os Homens que partilham de comportamentos iguais aos dos interlocutores, e que, 
provavelmente, poderão ser os próprios leitores. 
1925 cf. 1.1.4. 
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usadas serão explícitas, o que se pretende é precisamente que a mulher leia todo o livro até 

ao fim: 

gymnasium, thermae, stadium est hac  parte: recede. 

    exuimur: nudos parce videre viros.  

(…)  

si bene te novi, longum iam lassa libellum 

    ponebas, totum nunc studiosa leges. (3.68.3-4, 11-12) 

 

Consciente de que a mulher já poderia estar a ficar cansada da leitura dos seus 

poemas, a recomendação de Marcial conseguiu alcançar precisamente o efeito contrário. 

Pois agora que lhe foi espicaçada a curiosidade, a mulher lerá todo o livro. E não terá sido 

a única, pois também a menina casta lerá precisamente aquela parte que não estaria 

destinada à mulher, com certeza motivada pelos avisos e advertências do poeta para que 

não a lesse.  

Ne legeres partem lascivi, casta, libelli, 

    praedixi et monui: tu tamen, ecce, legis. 

sed si Panniculum spectas et, casta, Latinum, - 

    non sunt haec mimis improbiora - lege.   (3.86) 

 

De facto, mais uma vez os avisos e as prevenções de Marcial surtiram o efeito 

desejado. No entanto, mesmo que o poeta estivesse a ser sincero no conselho dado e que, 

de facto, não quisesse que a mulher lesse determinados versos, as suas palavras seriam 

sempre infrutíferas diante de alguém que está habituado a assistir aos espectáculos de 

Panículo e de Latino. E que, por isso, não estranhará o conteúdo destes epigramas que não 

são, segundo Marcial, mais descarados do que os mimos. Assim sendo, a alusão a tais 

espectáculos terá servido, sobretudo, para recordar à menina as semelhanças entre os 

versos a ler e as representações a que gosta de assistir e, desta forma, despertar-lhe ainda 

mais a curiosidade e o gosto pela leitura. Esta técnica de usar a matéria indecorosa como 

forma de atrair o leitor mais adequado, ou pelo menos aquele que o poeta tem a certeza de 

que não lhe faltará, será retomada noutros epigramas, e particularmente no livro 11, sob o 

pretexto da inadequação dos seus versos à tradicional severidade de Catão1926. 

                                                        
1926 cf. 11.2,15,16. 
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Marcial conhece bem o gosto do público romano e, por isso, não só o usa como 

justificação das suas escolhas poéticas, mas também como estratégia para projectar a sua 

obra e angariar leitores.  

Contrariamente a Juvenal, onde a figura do leitor se confunde com a de interlocutor 

e vice-versa, em Marcial existe uma nítida distinção entre estes dois receptores, embora 

ambos se identifiquem com as pessoas concretas e reais do tempo do poeta. E, por isso, 

além de serem familiarmente tratados por tu, observam a realidade exposta como se 

estivessem ali mesmo ao lado do poeta a observar tudo o que este vai descrevendo. O uso 

frequente de expressões referenciais e, sobretudo, de determinantes e pronomes 

demonstrativos permite o confronto directo entre o leitor ou o interlocutor e a matéria 

exposta e facilitam a cumplicidade entre estes e Marcial. Mais facilmente se poderá 

comprovar a veracidade das suas palavras e, por conseguinte, se interiorizará a sugestão ou 

a insinuação de qualquer eventual crítica, quando se assiste de perto à matéria exposta. E 

como exemplo disto mesmo retomemos apenas alguns exemplos já analisados, a propósito 

da falsa moralidade e da efeminação de alguns homens: 

Aspicis incomptis illum, Deciane, capillis, 

    cuius et ipse times triste supercilium, … (1.24.1-2) 

 

Si non molestum est teque non piget, scazon, 

nostro rogamus pauca verba Materno 

dicas in aurem sic ut audiat solus. 

amator ille tristium lacernarum 

et baeticatus atque leucophaeatus,… (1.96.1-5) 

 

Ao apontar o dedo para aquele que está ali e que pode ser visto por Deciano, no 

primeiro epigrama, ou por Materno, no segundo, Marcial não só direcciona o olhar dos 

seus interlocutores, levando-os a comprovar com os seus próprios olhos a realidade 

apresentada, como também fornece indicações suficientes a qualquer leitor para reconstruir 

no seu imaginário a figura em causa, ou até mesmo para a reconhecer no universo histórico 

em que se insere. Isto porque os alvos de Marcial muito raramente aparecem referidos uma 

única vez, o que permite, numa leitura de conjunto, a identificação completa do visado. E 
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assim, garantida fica a cumplicidade do interlocutor e do próprio leitor, por força das 

evidências e da proximidade da matéria exposta.  

 Em Juvenal, ainda que a matéria não lhe permita direccionar o olhar do leitor para 

tipos ou situações reais e concretas do seu tempo, já que, supostamente, apenas se falará 

dos mortos, na verdade o recurso constante a advérbios de tempo, como nunc, ou à 

contínua oposição entre o pretérito imperfeito e o presente do indicativo quase fazem 

esquecer a distância que separa o momento da escrita do tempo cronológico e histórico a 

que se reporta a sua matéria. Desta forma, num confronto directo entre um passado bem 

longínquo, quase mítico e, por isso, sem representação cronológica específica, e um 

presente que praticamente se esquece que se reporta a um tempo histórico e político 

anterior ao da escrita e, por conseguinte, da leitura1927, tudo se passa como se se estivesse 

ali mesmo ao lado do satírico a assistir ao espectáculo exibido, tal como acontece com 

Marcial. E para isto terá contribuído bastante o facto de as referências específicas a 

Domiciano ou à sua actuação política serem parcas, ficando praticamente reduzidas a 

apontamentos pontuais, como seja a referência às relações ilícitas e abortivas que tive com 

a sua sobrinha Júlia1928 ou a cenas como a deliberação sobre a melhor forma de cozinhar 

um rodovalho, cuja paródia e humor asseguram mais depressa o riso do leitor do que 

propriamente a consciência de que a matéria exposta se afasta em cerca de vinte anos da 

sua própria realidade. Assim, ainda que Juvenal tenha, de facto, rematado a sua sátira 1 

com a promessa de que apenas atacará os mortos, ou seja, aqueles cujas cinzas já estão 

enterradas, a verdade é que o satírico não perde tempo a relembrar ao leitor este seu 

propósito, provavelmente como forma de permitir o prolongamento das críticas aos 

homens do seu tempo, ou de as tornar mais universais e intemporais. E esta última 

justificação é de facto um aspecto que consideramos importante e fundamental na obra de 

Juvenal, não só porque assegura a autoridade moral do satírico, mas também porque se 

torna num aspecto diferenciador da de Marcial.  

  

 

                                                        
1927 Os advérbios de tempo que remetem para o presente (por exemplo: hodie, nunc (cf. S. 11.56,120)) são 
postos várias vezes em contraste com outros advérbios ou expressões temporais que remetem para o passado 
como: Olim, quondam, illa … tempora (cf. S. 11.77, 83, 117-118) no sentido de o leitor ter bem presente as 
mudanças operadas entre estes dois tempos. 
1928 cf. S. 2.29-33. 
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O epigramista é um homem que vive no próprio meio e tempo que lhe serve de 

matéria poética e, por isso, dirige-se a pessoas concretas e reais que, partilhando com ele as 

mesmas circunstâncias, se tornam cúmplices da realidade exposta. Todas as palavras de 

Marcial são dirigidas a um interlocutor que está ali mesmo ao seu lado em cada rua e 

esquina e que, por isso, partilha de uma mesma visão. E nesta perspectiva, a poesia de 

Marcial torna-se mais circunstancial, não só porque representa breves instantes da vida 

quotidiana de Roma e, por isso, possui um importante valor enquanto documento histórico, 

mas também porque todos os ensinamentos que o leitor intemporal possa tirar das suas 

palavras tomam como matéria de fundo situações, comportamentos e tipos concretos, 

visivelmente circunscritos a um tempo histórico determinado. E assim, os velhos ridículos 

e efeminados, os falsos moralistas, os clientes pobres e humilhados, os patronos avarentos 

e glutões, os caçadores de fortunas, os poetas pedantes e os plagiadores, as velhas ridículas 

e as jovens desavergonhadas, entre tantas outras figuras, embora possam ter 

correspondência em qualquer tempo e espaço, estarão sempre associadas à caricatura da 

vida quotidiana de Roma da época imperial. Até porque a presença constante do poeta a 

segredar ao ouvido de um amigo mais íntimo ou a tocar-lhe para que olhe disfarçadamente 

para alguém que está ali mesmo ao lado, e o realismo com que tudo é representado acabam 

por conseguir projectar o leitor para o meio dos acontecimentos, como se fosse ele próprio 

o interlocutor de Marcial ou até mesmo um daqueles que está a ser olhado de soslaio. 

Desta forma, ainda que os comportamentos e os desejos dos homens que deambulam pelas 

ruas de Roma sejam comuns aos homens de todos os tempos e espaços1929, foram os 

Romanos que serviram de modelo à escrita de Marcial. E assim, quando este se vê 

obrigado a sair de Roma e a regressar à sua terra natal, Bílbilis, é na Urbe que permanece 

tudo aquilo que serve de inspiração às suas páginas e terão sido os seus próprios ouvintes 

que lho ditaram. Ou seja, tudo aquilo que ele abandonou e que, além de sentir falta, será, 

segundo ele próprio, o que, de facto, agrada na sua obra: 

          …si quid est enim quod in libellis meis placeat, dictavit auditor (…) ad summam 

omnia illa quae delicati reliquimus desideramus quasi destituti. (12. pref.10-16) 

 

Juvenal, pelo contrário, para além de projectar a matéria da sua obra para um tempo 

histórico anterior ao seu, o que proporciona desde logo o distanciamento do leitor em 

                                                        
1929 Conforme nos sugere a utilização do termo homo na explanação da sua matéria.  
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relação à matéria representada, organiza a sua escrita num confronto constante entre esse 

passado representado e um tempo mítico, que, sem uma representação cronológica 

específica e concreta, é tomado como modelo de análise comparativa. E é precisamente 

este contínuo recuo aos tempos míticos da Idade de Saturno que mais consegue conferir 

universalidade à sua poesia, já que o mito permite generalizar os defeitos e a corrupção e, 

por conseguinte, projectar a crítica para qualquer tempo e espaço. Pois se, de facto, é 

possível encontrar um tempo diferente e distante daquele que Juvenal representa nas suas 

sátiras, este terá existido apenas durante o reinado de Saturno, momento da criação da 

humanidade e da sua idade de ouro, numa época de paz entre as populações e de harmonia 

com a natureza. Logo que o mundo começou a ser governado por Júpiter, na Idade da 

Prata, e a Castidade e a Justiça se afastaram, o mundo foi dominado pelo crime, pela 

falsidade e pela ambição1930. Ou seja, por tudo aquilo que constitui a matéria das sátiras de 

Juvenal, e que, embora tenha estado em maior abundância no tempo de Domiciano1931, 

existe quase desde a criação da humanidade e perdura através dos tempos, em todos os 

lugares e entre todos os Homens, como sugerem as suas próprias palavras: 

     Omnibus in terris, quae sunt a Gadibus usque 

Auroram et Gangen, pauci dinoscere possunt 

vera bona atque illis multum diversa, remota 

erroris nebula. quid enim ratione timemus 

aut cupimus? quid tam dextro pede concipis, ut te 

conatus non paeniteat votique peracti?  (S. 10.1-6) 

 

Estas palavras introdutórias à Sátira 10, embora surjam especificamente a propósito 

da frivolidade dos desejos humanos, constituem um elemento essencial no alargamento da 

sententia de Juvenal a um universo que está longe de se restringir ao espaço da cidade de 

Roma e aos Romanos do século I d.C. Não obstante Roma ter conseguido afirmar-se como 

um grande império graças à sua força expansionista, a expressão omnibus in terris acaba 

por se estender a todo o mundo. Além disso, o confissão de que em todas as terras são 

poucos os homens que conseguem distinguir as coisas boas daquelas que lhes são muito 

desconformes sugere que a maioria dos homens não possui o discernimento necessário 

para que os seus desejos e pedidos não se tornem prejudiciais a si mesmos. E entre estes 
                                                        
1930 cf. S. 6.1-6. 
1931 cf. S. 1.87: et quando uberior vitiorum copia?  



Considerações finais | Entre a poesia de circunstância e a poesia universal 

 652 

estará o próprio poeta, pelo menos a avaliar pelo uso frequente da 1ª pessoa do plural ao 

longo de toda esta sátira e o tu, seja ele um interlocutor fictício, o leitor do seu tempo, ou 

qualquer outro Homem que alguma vez já se tenha arrependido de desejos alcançados.  

O remate desta mesma sátira reitera a ideia de que a maioria dos Homens estará 

incluída entre aqueles que elegem a Fortuna como a divindade mais adorada: 

monstro quod ipse tibi possis dare; semita certe 

tranquillae per virtutem patet unica vitae. 

nullum numen habes, si sit prudentia: nos te, 

nos facimus, Fortuna, deam caeloque locamus. (S. 10.363-366) 

 

Depois de se dirigir directamente ao tu, mostrando-lhe que a virtude é o único 

caminho a seguir e que isso só ele poderá dar a si próprio, o poeta, parecendo assumir a sua 

própria condição humana, remata a sátira com a 1ª pessoa do plural, como forma de nos 

incluir a todos nós, Homens, entre aqueles que, não possuindo a ratio suficiente para 

controlar a voluptas, veneram a Fortuna1932, o que significa que a crítica de Juvenal, 

embora assente num tempo histórico e cronológico delimitado - o tempo de Domiciano - 

não se restringe à decadência da cidade de Roma, mas antes se estende à raça humana no 

geral e às mudanças que o seu desenvolvimento originou. Assim sendo, Juvenal só poderia 

tomar o momento da criação da humanidade como ponto de confronto, já que somente aqui 

a humanidade conseguiu viver em harmonia plena com a natureza, contentando-se com o 

pouco que esta lhe oferecia. Pois o que de facto importa não é a realidade histórica e 

política, mas antes a essência humana, com os vícios, as faltas e as ambições que 

acompanharam o seu processo evolutivo. Se assim não fosse, a política de Nerva e de 

Trajano - momento da escrita de Juvenal - provavelmente teria justificado a inclusão de 

alguns exemplos positivos posteriores ao tempo de Domiciano.  

Também a própria mudança de tom e de reacção à decadência e depravação dos 

comportamentos humanos já a partir da sátira 10, com a figura de Demócrito, contribui 

para garantir a universalidade das suas críticas, cada vez mais afastadas da indignatio que 

inspirou os seus versos e, por conseguinte, da própria matéria histórica que lhe serviu de 

mote:  

                                                        
1932 Demócrito e Heraclito surgem precisamente como exemplos de homens que sabem controlar os desejos 
pelo uso da razão, e que, por isso, para além de poderem servir de modelos aos homens, concretizam duas 
possíveis reacções aos comportamentos e atitudes desses mesmos homens. 
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tum quoque materiam risus invenit ad omnis 

occursus hominum… (S.10.47-48) 

 

O facto de também Demócrito ter encontrado motivo de riso no seu tempo, em 

todos os encontros com os homens, atesta a existência de exemplos reprováveis em todos 

os momentos da história da humanidade1933. E é  precisamente nesta linha de pensamento 

que entendemos que a crítica que Juvenal faz em concreto aos estrangeiros não é 

propriamente uma censura direccionada a um povo em si, geograficamente próximo de 

Roma, nem tão-pouco ao carácter cosmopolita de Roma, mas antes às consequências que 

as influências e a globalização, como lhe chamaríamos hoje, podem trazer a um povo que 

não é capaz de manter a sua identidade própria, ou seja, preservar os costumes dos seus 

antepassados ou, pelo menos os valores necessários à dignificação da natureza humana na 

sua relação consigo e com os outros.  

Nesta temática em concreto da crítica que é feita à influência estrangeira, e 

particularmente aos Gregos, ou aos homens de costumes gregos, consideramos que Juvenal 

se afasta de Marcial, na medida em que, enquanto o primeiro critica a astúcia e hábil 

capacidade de influência sobre os Romanos no alcance dos seus objectivos1934, Marcial 

critica-os sobretudo pelos seus defeitos próprios, como seja por exemplo a falta de 

habilidade para manter as aparências, e não tanto por serem estrangeiros ou exercerem 

influência sobre os Romanos1935. Assim é, por exemplo, a figura de Átalo, liberto grego, 

que, como conclui Marcial:  

nil bene cum facias, facias tamen omnia belle, 

    vis dicam quid sis? magnus es ardalio. (2.7.7-8) 

 

Toda a caracterização lisonjeira de Átalo, feita nos seis versos anteriores e assente 

na contínua repetição de termos que estão semântica e foneticamente próximos - bene, 

belle, bellus, bella(s) - acabou por se desmoronar por completo e por ser denunciada quer 

pela antítese entre nil ‘nada’ e omnia ‘tudo’ quer pela resposta à eventual pergunta do 
                                                        
1933 O uso de exempla históricos e mitológicos e de loci communes quase sempre associados à má conduta 
dos homens pretende despertar a indignatio do leitor, mais do que especificar as pessoas que consubstanciam 
determinados vícios. Além disso, o facto de Juvenal usar exemplos que percorrem o imaginário de qualquer 
geração também terá contribuído para que as suas palavras tivessem um alcance maior.  
1934 cf. S. 3.73-78. 
1935 Embora, obviamente, Marcial também insinue a crítica às influências gregas, nomeadamente a propósito 
dos hábitos pouco viris que a prática desportiva grega exerceu sobre os Romanos. 
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visado - magnus es ardalio -. Desta forma, o leitor ri-se daquele que, como muitos outros 

na obra de Marcial, tudo faz para manter as aparências, embora nunca o consigam 

totalmente.  

Assim, numa análise conjunta das passagens dos poetas, se Juvenal critica a 

capacidade que um povo tem de se adaptar facilmente, ou pelo menos de evidenciar a sua 

superioridade em relação a povos culturalmente menos fortes, Marcial centra-se na 

caricatura de uma figura em si que, independentemente da pessoa em causa, é alguém que 

se faz passar por aquilo que não é. Desta forma, a crítica de Juvenal torna-se mais 

abrangente, enquanto a de Marcial mais individualizada, ou melhor, mais centrada na 

capacidade individual de cada um. Contudo, não obstante esta diferença, os autores 

partilham de uma mesma intenção, ou, pelo menos alcançam um objectivo similar: reflectir 

sobre a condição humana e a capacidade que o Homem tem de conseguir, ou pelo menos 

tentar conseguir, aquilo que deseja, seja para tornar o outro igual a si, superiorizando-se em 

relação a este, ou para se diferenciar do outro, e também assim se revelar superior.  

Sistematizadas as principais linhas de orientação das obras de Marcial e Juvenal, 

consideramos que estes se aproximam na essência poética representada - a natureza 

humana, com os seus valores e comportamentos -, na forma como conseguem alcançar 

uma mesma cumplicidade com o leitor e, por conseguinte, nos ensinamentos que as suas 

palavras mais indignadas ou mais jocosas comportam e que, embora contextualizadas num 

tempo e espaço precisos, se tornaram intemporais e imutáveis. No entanto, os poetas 

afastam-se pela natureza mais genérica ou mais circunstancial dos seus exemplos e, 

sobretudo, pelos procedimentos poéticos usados, por força do género escolhido e das 

razões que motivaram a sua escrita: Marcial tende a aproximar-se do gosto do público, a 

quem apraz o sal Romanus das representações mímicas, as suas palavras têm a 

transparência necessária para denunciar o mais ínfimo pormenor e toda a estrutura dos seus 

poemas resulta num perfeito quadro humorístico, onde a habilidosa agudeza do corpo do 

epigrama se articula com uma conclusão engenhosa1936; Em Juvenal há pouca simplicitas e 

os seus versos, de alguma forma pesados e com uma tonalidade até mesmo trágica, são 

ricos em hipérboles, como de resto convém a uma natureza que excede os limites 

                                                        
1936 Note-se que esta conclusão, aparentando, por vezes, ser ilógica ou contrária ao corpo do texto, está 
sempre intelectualmente bem conjugada de forma que a curiosidade e as expectativas iniciais do leitor sejam 
satisfeitas. 
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naturais1937. Pois vejamos: na sátira 6, as Medeias e as Clitemnestras do mito voltaram a 

estar vivas na contemporânea Roma, com uma força muito superior, na sátira 8, os crimes 

de Nero superam os do filho de Agamémnon e, na sátira 15, os exemplos de canibalismo 

egípcio ultrapassaram os crimes cometidos pelos povos antigos e até mesmo representados 

nas obras dos trágicos1938, o que terá exigido do satírico o recurso a uma linguagem mais 

eloquente e mais próxima do trágico, de forma a estimular mais facilmente a indignação da 

audiência. Contudo, consciente da importância que o riso tem na interiorização dos 

ensinamentos e das críticas, Juvenal não descura a presença de humor nas suas sátiras, 

embora mais emocional e metafórico do que o de Marcial, e até mesmo algum comentário 

estóico sobre a vida.   

Terá sido precisamente tomando como mote as diferenças e semelhanças supra-

referidas que confrontámos aquilo que, na nossa opinião, constitui as temáticas principais 

das obras de Marcial e de Juvenal e que, por isso, foram separadamente analisadas nos 

capítulos 3, 4, 5 e 6, embora o primeiro tenha constituído uma abordagem genérica da 

visão que os poetas têm do Modus Vivendi Romani e, por isso, tenha antecipado algumas 

das ideias posteriormente tratadas. O objectivo foi o de fundamentarmos os pontos de 

aproximação / afastamento anteriormente sintetizados, na análise comparativa de alguns 

passagens que partilham de uma mesma temática. E, de facto, verificou-se que, embora a 

representação que os poetas fazem do modus vivendi dos Romanos assente em perspectivas 

diferentes - porque a de Juvenal está impregnada de juízos avaliativos e mais empenhada 

em denunciar os vícios e as causas por detrás destes, enquanto a de Marcial mais atenta à 

fútil e atribulada vivência dos Homens e aos pormenores risíveis do seu comportamento -, 

as suas obras confluem numa reflexão similar sobre a vulnerabilidade humana e que 

ultrapassa em muito a simples condição de vir Romanus.  

 

 

Começando por apreendermos a imagem que os poetas projectam de Roma e 

particularmente da sociedade romana do séc. I. d.C., considerámos que, enquanto Marcial 

assenta o seu quadro na azáfama da trivialidade quotidiana, traçando um perfeito roteiro 

                                                        
1937 cf. Quint. Inst. 8.6.76: tum est hyperbole uirtus, cum res ipsa, de qua loquendum est, naturalem modum 
excessit. 
1938 cf. S. 15.29-32: … nos volgi scelus et cunctis graviora cothurnis; / nam scelus, a Pyrra quamquam omnia 
syrmata volvas, / nullus aput tragicos popullus facit. accipe, nostro / dira quod exemplum feritas produxerit 
aevo. 



Considerações finais | Entre a poesia de circunstância e a poesia universal 

 656 

tipológico ou humanístico, onde os espaços valem sobretudo pelo concretismo e realismo 

que conferem às situações apresentadas, mas também pela própria crítica que conseguem 

suscitar, Juvenal alicerça o seu pensamento na reflexão avaliativa dos vícios e costumes 

que movem todas as gentes de Roma, sem excepção. Nesta perspectiva, entendemos que se 

o verso hominem pagina nostra sapit é o mais adequado para sistematizar aquilo que 

constitui os alicerces fundamentais da imagem que Marcial projecta de Roma, em Juvenal 

será a afamada expressão panem et circenses. E esta última não terá só permitido o 

esclarecimento da política imperial romana, como tantas vezes se afirma, mas também, e 

sobretudo, a sistematização dos principais alvos de crítica do satírico. Pois terá sido o panis 

que terá permitido denunciar a efeminação de generais como Otão1939, que terá criticado o 

inalcançável desejo de beleza da mulher1940, a avareza e glutonaria dos ricos e a própria 

humilhação aviltante dos pobres1941. Quanto ao vocábulo circenses, este projecta-se para 

tudo o que diverte e ocupa os Romanos e que, por conseguinte, o desvia daquilo que 

devem ser as suas reais obrigações e preocupações e o submete mesmo a uma aviltante 

pobreza ou resignação.  

Segundo a leitura de algumas passagens, a Gula e o Divertimento terão sido 

elevadas à categoria de divindades, e adoradas por todos os homens sem excepção, 

pertençam eles à turba desocupada e incógnita de Roma ou a qualquer genealogia de nome 

e, por conseguinte com responsabilidades morais, políticas e sociais na hierarquia romana. 

E, na perspectiva de Juvenal, o pior exemplo vem precisamente destes últimos que, além 

de também idolatrarem os novos deuses, por causa do dinheiro ou do prazer, ainda se 

expõem publicamente ao ridículo, servindo de diversão aos seus próprios subordinados. 

Contudo, mais interessado no ridículo a que os comportamentos expõem os 

homens, como estará Marcial, ou nas causas que motivam tais comportamentos, como é 

visível em Juvenal, é a natureza humana que toma maior realce na imagem que os poetas 

projectam de Roma. E, por isso, embora o epigramista apresente Bílbilis como uma 

imagem alternativa, e o satírico tome os tempos míticos do passado ou até mesmo algum 

                                                        
1939 Os traços de efeminação de Otão estão visíveis no uso do espelho e na máscara de panis pressus que, 
com os dedos, aplica no rosto, no sentido de cuidar da pele, como habitualmente fazem as mulheres (cf. S. 
2.107: et pressum in faciem digitis extendere panem,…). 
1940 A mulher cobre o rosto com uma espessa massa de pão, no entanto, o efeito alcançado, na perspectiva de 
Juvenal, é bastante contrário ao pretendido (cf. S. 6.461-463). 
1941 O hiato social entre o patrono Virrão e o cliente Trébio, na sátira 5, é evidenciado pelo tipo de pão que é 
servido a cada um, e que é distinto, sobretudo, na cor (cf. S. 5.67-75). 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
  

 

 657

exemplo pontual do tempo da República1942 como a contra-imagem da viciosa urbe, é o 

Homem vicioso que importa aos poetas, não só porque os maus exemplos serão sempre 

mais produtivos na crítica à condição humana, mas porque terá sido essa a matéria poética 

escolhida por ambos os poetas. Além disso, as palavras dos poetas levaram-nos a concluir 

que a alternativa real à corrupção que assola a sociedade de Roma e o Homem em si só 

pode ser encontrada dentro da própria sociedade e, precisamente, por aqueles que têm 

responsabilidade nela. Assim se justifica que Marcial, estando em Bílbilis, deseje regressar 

a Roma, lugar onde vive o pulsar humano que dá corpo à sua obra, e que Juvenal conclua, 

no final da ceia oferecida ao seu amigo Pérsico, na sátira 11, que o alheamento completo 

dos problemas da Urbe não é possível1943. Desta forma, a sugestão de uma outra imagem 

alternativa a Roma terá, sobretudo, permitido aos poetas distanciarem-se um pouco da 

visão particular que têm do modus vivendi dos Romanos, dando assim a possibilidade ao 

leitor de a completar, por si próprio, e de tirar as suas ilações pessoais sobre o caminho que 

deverá seguir nas mudanças que eventualmente poderão ser feitas. 

Depois desta abordagem geral da imagem que os poetas projectam de Roma, 

debruçámo-nos sobre as diversas distracções a que se entregam os Romanos, desde as 

actividades infantis e os chamados jogos de mesa - verdadeiros jogos de azar ou sorte -, ao 

exercício físico, aos espectáculos públicos, até às termas e aos banquetes privados. E 

concluímos que, em ambos os poetas, estes divertimentos valem mais pela depravação e 

luxúria que motivam do que propriamente pelo convívio salutar que deveriam 

proporcionar. No entanto, enquanto Marcial explora sobretudo a inadequação das pessoas a 

determinados espaços e situações ou o ridículo a que se expõem todos os que desejam 

fazer-se passar por aquilo que não são e exibir o que não têm, Juvenal insiste no 

rebaixamento moral e até mesmo social a que as distracções sujeitam os homens, por força 

da sua ambição pelo prazer, pelo dinheiro ou pelo exibicionismo, mas também das próprias 

influências estrangeiras e da educação dos pais.  

Para Juvenal, os jogos a que se entregam novos e velhos projectam, sobretudo, a 

ruína e o próprio aviltamento dos actos guerreiros heróicos, assim como também o 

resultado da má educação dos pais. Para Marcial, embora danosos, esses jogos permitem-

lhe publicitar a sua obra, divulgando o propósito que esta tem de agradar e divertir os seus 

leitores. Quanto ao exercício físico e à frequência dos Romanos nas termas, enquanto 
                                                        
1942 cf. S. 2.153-158. 
1943 cf. S. 11.206-208. 
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Juvenal enfatiza as influências estrangeiras nefastas sobre os valores dos Romanos, 

Marcial prefere colocar a descoberto a efeminação de alguns homens, a quem apraz a 

nudez dos corpos. Nos espectáculos públicos, Juvenal insiste no rebaixamento a que se 

expõem os homens de linhagem, quando assumem o papel de um gladiador ou de uma 

actor, enquanto Marcial aproveita tais divertimentos para celebrar a magnitude e a justeza 

do Imperador e assim garantir a adulatio. Comum a ambos é, no entanto, a crítica que 

tecem aos organizadores de espectáculos públicos, cujo dinheiro gasto evidencia a sua 

ambição e o seu exibicionismo. E, finalmente, os banquetes permitem, a ambos os poetas, 

denunciar a glutonaria avarenta do rico, o gosto pelo luxo e o afrouxamento de alguns 

valores, como a amicitia. Juvenal insiste na decadência física e económica dos glutões, 

mas sobretudo no aviltamento que a gula pode causar aos homens, entre os quais se inclui 

o próprio Imperador. Marcial não tolera o hiato social que a comida é capaz de 

proporcionar, nem a necessidade que muitos clientes têm de tornar a moda de comer fora 

de casa na única maneira de conseguirem comer. Além disso, embora ridicularize esta 

moda e aqueles que tudo fazem para conseguir um convite para jantar em casa alheia, não 

consegue deixar de projectar nas suas palavras uma certa indignação pessoal, resultante da 

sua própria condição de cliente. 

Explorada pelo seu lado mais ridículo ou mais vergonhoso, a imagem que os poetas 

projectam de Roma e dos seus cidadãos é exactamente a mesma. Pois, quer os exemplos 

tomados sejam de pessoas vulgares e desconhecidas, quer sejam figuras com 

responsabilidade na hierarquia romana, igual é o ridículo e o rebaixamento a que os seus 

comportamentos os conduzem. E esta é, de facto, uma realidade que se mantém presente 

na análise que fizemos de algumas figuras da sociedade romana em particular, 

nomeadamente os falsos moralistas efeminados, que serviram de matéria ao capítulo 4 

deste nosso trabalho e ao qual demos o nome de (A)Masculinidade Romana.  

O título pretendeu traduzir a complexidade e a própria ambiguidade que a 

abordagem da realidade sexual adquire na Antiguidade Clássica e, por conseguinte, nas 

palavras de Marcial e Juvenal. Pois, afinal, ainda que a masculinidade romana tivesse sido 

abalada pelas atitudes e comportamentos sexuais femininos, pela própria efeminação de 

alguns homens e até mesmo pela exposição pública e rebaixamento moral e social de 

algumas figuras importantes, a verdade é que, na perspectiva dos poetas, a hierárquica 

estrutura sexual continua (e assim deve continuar) a ser entendida como o reflexo do 
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sistema de valores sociais e de poder vigente em Roma, ou seja, inteiramente 

“falocêntrica”. 

Bastante diferente a concepção que o termo homossexualidade tinha na 

Antiguidade Clássica daquela que tem hoje, a masculinidade romana está essencialmente 

associada à posição de domínio e controlo que o homem deve exercer sobre o seu corpo e 

mente, bem como sobre todos os que estão sob sua jurisdição. E para isso deve ser portador 

de uma disciplina e bravura muito semelhantes às dos militares. Nesta perspectiva, sempre 

que o homem cede a sua posição activa na relação sexual, independentemente do sexo do 

seu parceiro, quando se preocupa demasiado com a sua aparência física, descurando o seu 

aspecto viril, ou quando se expõe ao ridículo estará a sujeitar-se a perder o domínio sobre 

os seus súbditos e, por conseguinte, a pôr em causa a sua masculinidade.  

Na abordagem que os poetas fazem da sexualidade masculina, esta interessa a 

Juvenal sobretudo na medida em que atesta a falta de virtus e de pudicitia dos homens 

romanos e, por conseguinte, contribui para a dissolução dos costumes e desrespeito pelos 

valores patriarcais. Pois, embora a falta de virilidade e os comportamentos efeminados 

sejam motivo de indignação para o satírico, o que efectivamente se torna mais infame é a 

degenerativa perda de respeito pelo seu estatuto social e pelo seu próprio corpo, resultante 

de uma exposição pública muito semelhante à de qualquer escravo ou prostituto que assim 

deseja entreter a audiência a troco de dinheiro. Entre estes homens estão particularmente 

aqueles que, devendo ter um papel de responsabilidade e de autoridade na sociedade 

imperial, mais censuráveis se tornam. Este será o caso do legislador Crético, do sacerdote 

que inadvertidamente preside às festas da Bona Dea e do chefe militar, Otão, que 

impudicamente exibem a sua feminilidade, assim como também o de Graco, cuja 

genealógia não o terá impedido de contrair casamento com um músico ou de se exibir na 

arena, como gladiador. Marcial, pelo contrário, preferiu tirar o máximo partido dos 

comportamentos sexuais masculinos, já que a submissão ao parceiro sexual ou a 

efeminação destes se revelam excelentes veículos de comicidade, pelo ridículo a que 

expõem os homens e, por conseguinte, uma notável forma de suscitar o riso do leitor. Ao 

poeta bastará clarificar o sentido de beleza, ou mais concretamente de homo bellus, pôr a 

nu a brilhante polidez de algumas partes do corpo ou libertar o odor de alguns beijos 

demasiadamente perfumados, de forma a desmistificar muitos dos boatos e rumores 

ouvidos nas ruas de Roma, para que o processo de denúncia e de crítica à falta de 
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masculinidade romana seja desencadeado pelo próprio leitor. Além disso, a linguagem 

metafórica sexual, sobretudo aquela que implica o uso de termos gastronómicos ou 

agrícolas terá permitido explorar o jogo linguístico em torno do alimento que o efeminado 

toma ou deseja tomar, assim como também das actividades a que se dedica e, por 

conseguinte, das reais práticas sexuais que não consegue ocultar. E a esta ambiguidade 

linguística juntam-se ainda outros termos relacionados com inchaços, diarreias, comichões, 

palidez, enfermidade ou hemorróides que, longe de pretenderem fazer o diagnóstico 

médico de qualquer homem, apenas denunciam as consequências das práticas sexuais 

masculinas.  

Juvenal também tirou proveito de algumas destas metáforas sexuais, nomeadamente 

daquelas que pareciam implicar um diagnóstico médico. No entanto, mostrou-se bastante 

mais comedido, pois a indignação sentida não lhe terá permitido explorar a parte mais 

risível destas situações, porque estava mais interessado em denunciar o rebaixamento 

moral a que a sexualidade pode sujeitar o homem, assim como o abalo que a afirmação 

sexual feminina e a troca de papéis sexuais podem provocar na própria hierárquica 

estrutura social.  

 De novo Marcial preferiu explorar o aspecto mais risível e ridículo dos 

comportamentos do vir, nomeadamente daqueles que atestam a perda de controlo ou uma 

delicadeza demasiadamente feminina, ou dos que resultam em enfermidades pouco 

dignificantes, enquanto Juvenal denunciou o aviltamento que os comportamentos sexuais 

são capazes de provocar sobre a origem e a responsabilidade social, política e religiosa dos 

homens e, por conseguinte, sobre a própria estrutura central de Roma. Comum aos dois 

autores é, no entanto, o desprezo que sentem por todos os que disfarçam a sua falta de 

masculinidade com uma falsa moralidade. E, por isso, dirigem um mesmo conselho aos 

seus leitores:  

frontis nulla fides (S. 2.8) 

nolito fronti credere (1.24.4) 

 

Não é possível confiar no rosto, porque este esconde uma falsa masculinidade ou 

uma moralidade hipócrita, como prefere insistir Juvenal nos exemplos apresentados. E 

desta forma, o leitor terá ficado suficientemente alertado para a responsabilidade que os 

novos gostos, hábitos e estilo de vida dos Romanos poderão ter na dissolução da 
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falocêntrica ideologia romana da época imperial e, por conseguinte, para a importância que 

as suas próprias desconfianças poderão ter na denúncia de comportamentos menos 

adequados.  

Se alguns comportamentos sexuais masculinos se dissociaram da virilidade bélica 

em que terá assentado a primitiva estrutura hierárquica social, política e, por conseguinte, 

sexual, não terá sido apenas porque os homens terão perdido o controlo do seu prazer e 

desejos, mas também porque a condição feminina e o lugar que a mulher passou a ocupar 

em Roma começaram a mudar, desde os finais da República. Neste sentido, entendendo 

que a mulher é um importante factor de mudança na sociedade romana e uma preocupação 

comum aos autores, passámos depois, no capítulo 5, à análise das passagens textuais que se 

centraram particularmente na mulher.  

 

O nome dado ao capítulo procurou ir ao encontro daquilo que, de facto, toma maior 

realce nas obras de Marcial e Juvenal: A condição feminina e o seu lugar em Roma. Não 

obstante a invectiva evidente que os autores lançam contra a depravação sexual e moral das 

mulheres, o que sobressai é a percepção de que a mulher está cada vez mais a conquistar 

um terreno que lhe fora negado até então. E, sem que os poetas manifestem qualquer 

apreço por tal mudança, ou emancipação, conforme atesta o rótulo de misóginos que 

algumas vezes lhes foi atribuído, a verdade é que revelam alguma consciência da iminência 

das mudanças e das consequências nefastas que estas poderão ter na sociedade romana, 

pelo menos se não forem dominadas pela sensatez.  

Contudo, não se poderá afirmar propriamente que os poetas tratam as mulheres 

enquanto movimento colectivo feminino com uma presença massiva e dominadora na 

esfera social, económica e política, pois isso seria, com certeza, uma atitude 

demasiadamente consciente das mudanças embrionárias daquele tempo. Estas são tratadas 

individualmente e os seus comportamentos entendidos, pelos poetas, como resistência e até 

mesmo afronta à autoridade que a tradição conferiu aos homens. E nesta abordagem que os 

poetas fazem da condição feminina, enquanto Marcial insiste mais na realidade física e 

visível dos comportamentos femininos, destacando a mulher pela fealdade, pela velhice 

camuflada ou pelos desejos sexuais impetuosos, inteiramente desadequados à sua condição 

de matrona - o que resulta num quadro mais caricatural e burlesco -, Juvenal realça os 

resultados negativos que os comportamentos femininos produzem no contexto dos valores 
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morais e familiares e que, como entendemos, deverão ser enquadrados num plano mais 

abrangente da realidade socio-cultural. Isto porque estão associados a outras mudanças 

verificadas em Roma, igualmente criticáveis, como seja o desrespeito pelas leis e pela 

instituição matrimonial, o afrouxamento da virilidade bélica e o poder das luxuosas 

influências estrangeiras. O que significa a existência de um terreno favorável aos desejos e 

ambições das mulheres e, por conseguinte, às suas mudanças comportamentais. Esta visão 

de conjunto em que os comportamentos femininos se integram é também mais uma prova 

da abordagem universalista que pode ser feita da obra de Juvenal. Pois afinal, as mudanças 

sociais, culturais, económicas e até mesmo políticas de todas as épocas históricas implicam 

sempre uma leitura conjunta de todos os factores que estarão na origem de tais 

modificações.  

Embora os comportamentos femininos explorados por Marcial não surjam tão 

integrados numa leitura de conjunto sobre as mudanças operadas na sociedade romana, 

como fez Juvenal, o epigramista também explorou a atitude de subordinação proveitosa do 

marido, do amante ou do velho, e criticou igualmente a atitude de exploração que muitos 

caçadores de fortunas, homens empobrecidos ou homens do espectáculo tiveram em 

relação à mulher. E a esta crítica acresce outra ainda mais infame, a da sujeição do homem 

à troca de papéis no acto sexual, e, por conseguinte, à subversão do carácter falocêntrico 

das relações. Marcial não tolera os homens que praticam o cunnilingus ou que oferecem a 

sua mentula para felação, já que estes comportamentos são o reflexo do rebaixamento do 

sexo masculino e da alteração dos papéis na relação amorosa, na qual a mulher, outrora 

agente passivo, passara agora a ter um papel activo que lhe permite usufruir de um prazer 

que, no passado, estava apenas destinado ao homem. Além disso, segundo o poeta, esta 

sujeição do homem aos genitais femininos torna-se mesmo arriscada, atendendo às 

enfermidades a que a sua boca se sujeita.  

Ao despotismo e tirania que dominam o comportamento das mulheres referidas por 

Juvenal e que pretendem evidenciar a subversão dos valores, ideais ou sistemas legais do 

passado, Marcial acrescenta o domínio sexual das mulheres sobre os homens e, por 

conseguinte, a perturbação da estrutura hierárquica sexual. E desta forma, se Juvenal 

insistiu na recusa da mulher em assumir o seu papel matriarcal e procriador, pelas 

referências às suas manhas abortivas ou à exposição impudica dos seios, também as 
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críticas de Marcial à reiterada troca de papéis sexuais e à própria passividade do falo na 

relação sexual terão sugerido uma leitura semelhante. 

De facto, a abordagem que os poetas fazem da mulher encontra alguns pontos de 

afinidade importantes no entendimento da condição feminina e do lugar que esta começou 

a conquistar na sociedade romana imperial, contribuindo igualmente para uma visão de 

conjunto da condição humana, cuja evolução e afirmação quase sempre implica mudanças 

profundas nas relações interpessoais e, por conseguinte, o desconforto dos que vão 

perdendo o domínio e o controlo a que estavam habituados.  

Apesar de as passagens textuais referentes às mulheres serem em maior número em 

Marcial do que em Juvenal, já que o epigramista, interessado por tudo o que possa 

contribuir para uma melhor caracterização caricatural feminina, traça um quadro bastante 

completo dos traços físicos da mulher, enquanto Juvenal se fica praticamente pelo rosto, 

entendemos que o retrato pintado por este último terá sido, no entanto, muito mais incisivo 

na crítica feita à condição feminina. As passagens de Marcial comportam uma dimensão 

tragicamente humana que não chega a provocar a ruína da mulher ou até mesmo a reacção 

de repugnância do leitor - como de resto convém ao espírito burlesco -, mas tão-só a 

exposição da vulgaridade e da natureza quase bestial que assiste à essência humana, na 

busca de prazer (mesmo quando já não é bela beleza ou a juventude já não lhe assiste). 

Enquanto o remate final da sátira 6 de Juvenal, com a confissão da própria Pôncia a 

autenticar os crimes cometidos e, por conseguinte, a sugestão de que tudo o que foi dito até 

ao momento sobre as mulheres ultrapassa as infâmias das heroínas da poesia trágica e 

mítica, comporta uma dimensão bastante mais mordaz e invectiva. Como convém à 

tradição satírica, é certo, mas também à própria indignação que inspira os versos de 

Juvenal e que não o deixa ficar indiferente a tudo o que possa contribuir para a degradação 

da sociedade romana e também da condição humana. Marcial, no entanto, mostrou que é 

possível criticar a subversão dos valores e dos preceitos apenas pela exibição dos 

comportamentos dos homens, deixando que seja a sua vulgaridade e até mesmo sordidez a 

desencadear a crítica. 

Se os comportamentos efeminados e impudicos dos homens desrespeitaram a 

autoridade que a tradição lhes tinha conferido, e se as mulheres negaram o papel que lhes 

tinha sido confiado, impondo-se despótica e tiranicamente, outras figuras terão igualmente 

contribuído bastante para o quadro mais satírico ou burlesco que os poetas traçam da 
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sociedade imperial do séc. I d.C. Estes são os patronos avarentos que, ultrajando o valor da 

amicitia, sujeitam os seus clientes e, supostos amici, à condição de pobres miseráveis. A 

relação entre patronato e clientelismo, instituição contextualizada na ideologia romana, foi 

o nosso último ponto de análise no confronto entre Marcial e Juvenal.  

O capítulo 6, intitulado Patronato e clientelismo sob o olhar de Juvenal e Marcial, 

tornou-se numa das análises mais abrangentes, não só porque a realidade implica uma 

relação interpessoal, mas também porque integra outras matérias igualmente importantes 

na compreensão do tema, nomeadamente, o conceito de amicitia, as desigualdades 

económicas e sociais, o gosto pelo exibicionismo e pelos luxos, a força das influências 

estrangeiras e a rendição dos vencedores aos vencidos, assim como também a própria 

experiência vivencial dos poetas. E sem que a poesia possa ser confundida com qualquer 

biografia do seu autor, e o autor com a persona poetica, este último aspecto terá sido factor 

de diferenciação na abordagem que os poetas fazem da temática. Afinal, se Marcial se  

sentiu incomodado e até mesmo indignado com a falsa amizade que reveste as relações 

entre cliens e patronus, ou com a avareza e a atitude de servilismo dos patronos, foi 

também porque ele próprio vivenciou muitas das situações descritas. Além disso, 

contrariamente a Juvenal que não poupa críticas à submissão aviltante do pobre cliente, 

Marcial constrói uma imagem bastante mais humana e terna desta figura, tomando a sua 

vassalagem como uma necessidade de sobrevivência. Ainda que não se possa deixar de ter 

em conta, obviamente, todo o benefício que o poeta poderá tirar desta situação, já que se 

aproveita da temática para fazer sobressair alguns dos seus desejos pessoais enquanto 

poeta, como seja a protecção para a sua escrita ou a reivindicação de um patrono-

mecenas1944. Assim se compreende que, a par de um grande número de epigramas de 

severa crítica aos patronos, haja muitos outros de elogio e louvor aos patronos generosos, a 

quem oferece a imortalidade pela referência na sua obra literária em troca de presentes ou 

benefícios. E outras vezes para que o seu propósito seja mais facilmente alcançado, ou pelo 

menos compreendido, faz-se substituir na salutatio pelo seu próprio livrinho, ao qual 

chama precisamente de officiosus: 

Vade salutatum pro me, liber: ire iuberis 

     ad Proculi nitidos, officiose, lares. (1.70.1-2) 

 
                                                        
1944 As obrigações que assistem aos clientes, e quase nunca são recompensadas pelos patronos, também terão 
servido para justificar a parca produção literária de Marcial (cf. 10.70; 11.24). 
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Contudo, não obstante esta realidade particular de Marcial, que terá contribuído 

para que a sua abordagem contemple uma faceta mais humanitária da relação patrono-

cliente e que até as críticas que tece aos comportamentos reprováveis dos clientes se 

tornem menos agressivas do que as de Juvenal, esta é de facto a temática onde a veia 

satírica de Marcial surge mais apurada e a indignação parece orientar muitas das suas 

palavras. Pois, se, em relação aos efeminados ou às mulheres, o epigramista ridicularizou 

os defeitos físicos ou explorou a vulgaridade e o desajuste dos seus comportamentos, 

deixando que as críticas aos valores morais e sociais se desencadeassem por meio de 

insinuações, jogos linguísticos ou apenas pela forma como expôs os seus objectos de 

análise, agora as palavras de Marcial exibem uma crítica mais contundente àquilo que ele 

considera ser uma situação de injustiça e uma atitude moral e socialmente desadequada. 

Além disso, o facto de alguns patronos serem clientes de outros patronos, de alguns 

libertos ou escravos exibirem uma autoridade impossível de ser alcançada pelos clientes ou 

até mesmo de qualquer auriga auferir mais presentes do que um cliente ou um poeta terá 

também contribuído para uma inversão da ordem social romana que não ficou indiferente à 

crítica de Marcial.  

E esta questão da mobilidade social que leva a que os libertos tenham uma vida 

mais tranquila e saudável do que a de alguns patronos - como será a do escravo Côndilo 

em relação à de Gaio, dono de escravos, mas cliente de vários patronos, conforme explora 

Marcial1945 -, também foi tratada por Juvenal, sobretudo quando este se refere ao facto de o 

liberto ter o direito de receber a sportula em primeiro lugar, logo na sua sátira 11946. No 

entanto, enquanto Marcial enfatiza as vantagens da condição de escravo, na medida em que 

este pode usufruir de um sono tranquilo, não precisa de correr para garantir o seu jantar, 

nem sofre de gota nos pés e nas mãos por causa dos excessos alimentares, Juvenal salienta 

o facto de este escravo ser estrangeiro, de origem oriental, e de ter sido a sua condição 

económica que lhe garantiu o direito de ultrapassar os restantes clientes. Assim, na 

continuidade da crítica que tece ao fascínio que a ambição de dinheiro exerce sobre todos 

os Homens, mesmo os mais pobres1947 e a capacidade que a Fortuna tem de alterar a 

própria categoria social1948, Juvenal insurge-se, sobretudo, com o poder que a riqueza tem 

                                                        
1945 cf. 9.92.  
1946 cf. S. 1.101-104. 
1947 cf. S. 3.182-183: hic vivimos ambitiosa / paupertate omnes.  
1948 cf. S. 7.197-198: si fortuna volet, fies de rhetore consul; / si volet haec eadem, fiet de consule rhetor.  
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entre os homens, capaz mesmo de alterar a estrutura hierárquica social. Além disso, a 

referência à sua origem oriental (pela referência aos pés brancos) insere-se igualmente 

numa crítica mais geral que Juvenal tece às influências estrangeiras sobre os Romanos e 

que terá estado bem visível, na sátira 5, durante o jantar servido ao cliente Trébio em casa 

de Virrão, onde os escravos exibem a sua beleza e altivez diante do cliente, por força do 

prestígio que têm junto dos senhores ricos, o que faz com que, segundo Juvenal, todas as 

casas importantes estejam cheias de escravos arrogantes1949. Pois tenha-se em conta que, na 

sociedade imperial, se dava bastante valor à posse de escravos, preferencialmente vindos 

de fora, e que estes, dependendo dos seus talentos, valiam bastante dinheiro.  

Comum aos dois autores é, no entanto, a consciência de que a amicitia, e os 

princípios que a orientam - a generositas e a fides - deveriam reger a relação entre patrono 

e cliente e que a oferta de uma cena ao cliente por parte daquele deveria ser mais um 

momento de partilha e de retribuição pelos serviços prestados do que um acto de 

exibicionismo para um e de rebaixamento humilhante para outro, como acontece nas 

passagens dos autores. E é precisamente a descrição de uma cena, supostamente partilhada 

pelo patrono e pelo cliente, que melhor conseguiu  evidenciar a crítica que Marcial e 

Juvenal tecem à instituição do patronato e do clientelismo, mas também atestar a mudança 

de estratégia discursiva dos autores. Pois, no tratamento desta temática, se Juvenal 

manifestou uma faceta mais humorística e até mais tranquila, agora terá sido Marcial quem 

se revelou mais indignado e menos tolerante com as desigualdades sociais e com a 

adulteração do conceito de amicitia.  

Em Juvenal, o convite de Virrão para comer, que correspondente a um salário 

inteiro pelos serviços antigos prestados pelo cliente, está longe de constituir uma atitude de 

amizade entre patrono e cliente e muito menos de partilha1950. Antes se tornará num 

excelente meio de ridicularizar e censurar quer a hipocrisia e a mesquinhez do patrono - 

que serve ao seu convidado uma comida pior do que a que recebem os cães à soleira da 

porta -, quer a falta de respeito do cliente por si próprio que, conscientemente, acaba por 

pactuar com a humilhação a que é sujeito, apenas na esperança de saciar os desejos do seu 

estômago. E para que a crítica se desencadeie, terá sido suficiente a descrição dos 

                                                        
1949 cf. S. 5.66: maxima quaequa domus servis est plena superbis. 
1950 A certeza de que o convite do patrono é feito como forma de pagamento e não de partilha, como seria 
esperado numa atitude de amizade, é dita por Juvenal em forma de aviso ao cliente: Primo fige loco, quod tu 
discumbere iussus / mercedem solidam veterum capis officiorum (S. 5.12-13). Como que a adverti-lo para o 
facto de que aquilo que ali irá receber estará muito longe de ser uma prova de amizade.  
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alimentos, bastante diferentes, servidos ao rico e ao pobre, cuja riqueza metafórica terá 

permitido um quadro bastante cómico e até mesmo ridículo desta cena: do pão que é 

servido, e que, possuindo qualidades distintas, se diferencia nitidamente pela cor e pela 

dureza intragável, ao azeite próprio para acender candeias e bom para imunizar contra o 

veneno das serpentes; do camarãozito apropriado a uma ceia funerária à enguia pescada no 

rio e engordada com excrementos e, finalmente, do cogumelo (fungus) de pouca qualidade 

até aos escravos arrogantes tudo terá contribuído para criticar a humilhação aviltante do 

cliente. Pois afinal, os alimentos adequam-se à pessoa a quem se destinam. E da mesma 

forma também o javali ainda a espumar e o cogumelo servido no final da refeição ao 

patrono terão alcançado a ridicularização deste avarento que, embora tenha feito dos seus 

desprezíveis convidados motivo de riso e de chacota, também não se livrara dessa mesma 

zombaria. Pois para além de a espuma poder sugerir que o animal estaria mal cozinhado e, 

por isso, não podia ser comido, o cogumelo (boletus), embora digno de um Imperador, 

levanta a suspeita de um possível castigo para Virrão, dada a alusão que é feita ao 

imperador Cláudio que morrera precisamente com um envenenado. De facto, nesta ceia 

tudo contribuiu para provocar o riso do leitor, mais do que para suscitar a sua indignação 

pela figura ingrata e avarenta do patrono, já que igualmente criticáveis se tornam as duas 

figuras em causa.  

Em Marcial, pelo contrário, cenas como estas só conseguem acentuar a crítica às 

desigualdades da refeição “partilhada” e suscitar a cobiça do cliente que não ganhou nada 

com a troca dos cem quadrantes da sportula pelo jantar oferecido pelo patrono1951. Pois 

ainda que o epigramista ridicularize a atitude de alguns parasitas, como Sélio, que tudo 

fazem para comer fora de casa1952, seguindo a moda da época, a verdade é que, quando se 

trata de um cliente que reclama a cena como forma de pagamento da sportula, o tom torna-

se mais indignado e sério. Sempre que um cliente consegue jantar com o seu senhor aquilo 

que melhor conseguirá comer, ou melhor beber, é a própria água que lhe cresce na boca 

motivado pelo desejo, enquanto o patrono come sozinho opíparas refeições. E por isso, 

Marcial terá razões para perguntar a Pôntico: cur sine te ceno cum tecum, Pontice, 

cenem?1953. Pois, já que não há o pagamento da sportula, então pelo menos que comam os 

                                                        
1951 cf. 4.68. 
1952 Epigramas dedicados a Sélio: cf. 2.11, 13,14,27. 
1953 cf. 3.60.9. 
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mesmos pratos1954, para que, assim, a injustiça e a ingratidão do patrono sejam menores. 

Embora o desfile de alimentos servidos ao cliente e ao patrono neste epigrama atestem as 

mesmas desigualdades referidas por Juvenal, a forma como os autores rematam o episódio 

descrito afasta-se bastante, na medida em que Marcial apela à partilha de alimentos como 

forma de compensar a ausência da sportula, enquanto Juvenal responsabiliza o cliente pela 

humilhação sofrida: 

ille sapit qui te sic utitur. omnia ferre 

si potes, et debes. pulsandum vertice raso 

praebebis quandoque caput, nec dura timebis 

flagra pati, his epulis et tali dignus amico. (S. 5.170-173) 

 

Se, de facto, o cliente conseguiu aguentar tudo aquilo terá sido porque o mereceu. E se 

desta vez poderá eventualmente ter sido apanhado um pouco desprevenidos, no futuro, 

sempre que se entregar livremente aos golpes e não temer sofrer duros castigos, então 

significa que será digno de um banquete como este, tal como o será também o seu amigo, 

ou seja, aquele que lhe oferecer a refeição ou apenas que a partilhar com ele. A palavra 

amicus em final de verso e de sátira adquire, neste remate de Juvenal, um valor bastante 

expressivo, pois não só retomou uma das afirmações enunciadas no início desta mesma 

sátira - fructus amicitiae magnae cibus1955 -, provando que a comida é fruto de uma grande 

amizade, como deixou bem visível que a ceia que acabara de descrever fora, de facto, uma 

partilha entre amigos, dignos da chacota de que foram alvo. E desta forma, igual 

indignação sentirá o leitor contra a figura do patrono e dos clientes, que rebaixaram o 

conceito da amicitia à satisfação dos seus estômagos.  

 O mesmo conceito de amicita também é desacreditado nos exemplos de Marcial. 

No entanto, esta responsabilidade centra-se particularmente na figura do patrono que nem 

sempre garante a troca recíproca de bens e serviços, nem faz uso da sua posição económica 

ou política para beneficiar o cliente, apoiando-o e protegendo-o e, muitas vezes, nem 

sequer se digna estar em casa na hora da saudação. Pois o officium dos clientes, esse está 

quase sempre assegurado pelas correrias a que se presta o cliente para saudar logo pela 

manhã o seu patrono, pelos múltiplos serviços a que se presta e pelos acompanhamentos 

constantes que engrossavam o séquito do patrono como se se tratasse de um rebanho de 
                                                        
1954 cf. 3.60.10: sportula quod non est, prosit. edamus idem… 
1955 cf. S. 5.14.  



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
  

 

 669

animais, como aliás a própria expressão grex togatus, usada por ambos os poetas, sugere. 

Além disso, o facto de Marcial usar preferencialmente determinados termos para designar 

a condição de cliente, como gratulator, anteambulones, salutator, togatulus, lassus 

cliens1956, em vez de cliens, reforça ainda mais o cumprimento das obrigações desta figura. 

O patrono, aquele que deveria merecer a designação de dominus e rex, pela 

protecção que deveria dar ao seu protegido, torna-se cada vez mais numa figura vulgar, 

indigna de tal título e, por isso, tratada como um igual1957. E isto porque estes patronos são, 

de facto, iguais aos clientes, já que também eles são clientes de outros patronos: 

Capto tuam, pudet heu, sed capto, Maxime, cenam, 

    tu captas aliam: iam sumus ergo pares.  

mane salutatum venio, tu diceris isse 

    ante salutatum: iam sumus ergo pares.  

sum comes ipse tuus tumidique anteambulo regis, 

    tu comes alterius: iam sumus ergo pares. 

esse sat est servum, iam nolo vicarius esse. (2.18.1-7) 

 

A expressão pudet heu traduz toda a vergonha e indignação que o poeta sente em 

relação a este tipo de patronos e à necessidade que o leva a ter de recorrer ao seu jantar. 

Assim como a repetição da frase: iam sumus ergo pares, sempre em final de verso, reforça 

a ideia de igualdade entre patrono e cliente, particularmente na pequenez e na 

subordinação, já que ambos se entregam à correria logo pela manhã, engrossam a comitiva 

do patrono e partilham a designação de servus. E por isso, num tom de revolta contra esta 

pirâmide social em que todos são dependentes de alguém, Marcial remata o epigrama, 

afirmando: 

qui rex est regem, Maxime, non habeat. (2.18.8) 

 

De facto, já não lhe bastava não cumprirem com as suas obrigações, nomeadamente 

receber a saudação matinal1958, entregar a sportula, defender os seus clientes em litígios1959 

ou não abusar dos seus serviços1960, estes patronos tinham ainda de estar dependentes de 

                                                        
1956 cf. 10.74. 
1957 Assim é Prisco (cf. 1.112) ou Cina (cf. 5.57). 
1958 cf. 5.22; 9.6(7). 
1959 cf. 2.32. 
1960 cf. 3.36. 
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um outro patrono. Por tudo isto, deixara de valer a pena acreditar nesta instituição, 

restando apenas a Marcial proclamar a estupidez a que se votaram os actos dos clientes, 

sempre que não são recompensados pelos seus serviços: 

Nec vocat ad cenam Marius, nec munera mittit, 

   nec spondet, nec vult credere, sed nec habet. 

turba tamen non deest sterilem quae curet amicum. 

    eheu! quam fatuae sunt tibi, Romae, togae! (10.19 (18)) 

 
E exigir a devolução dos patronos do passado:  

non es, crede mihi, bonus. quid, ergo? 

    ut verum loquar, optimus malorum es 

Pisones, Senecasque Memmiosque 

    et Crispos mihi reddere, sed priores (12.36.6-9) 

 

Efectivamente, o tema do patronato e do clientelismo permitiu um encontro pleno 

entre Marcial e Juvenal, pois afinal, se este último sempre mostrara um tom indignado em 

relação à mudança de valores sociais e morais, projectando no passado a real imagem da 

honestidade, agora terá sido Marcial a encontrar motivo para tomar uma posição 

semelhante à de Juvenal. Porque lhe tocou mais intimamente, é certo, mas sobretudo 

porque terá sido na relação entre cliente e patrono que o indivíduo em si, enquanto essência 

humana, terá estado mais exposto. Além disso, numa obra em que cada página deve ter 

sabor a Homem, este terá sido o tema que melhor lhe permitiu explorar as relações 

interpessoais e, por conseguinte, a forma como o Homem interage consigo mesmo e com 

os outros. E desta forma, se a poesia demasiadamente circunstancial de Marcial já tinha 

mostrado a sua capacidade de se projectar para além do tempo e do espaço, pelo facto de 

tomar o homo como matéria poética, e pela forma como alcançou a cumplicidade do leitor, 

as suas palavras tornaram-se agora mais universais e intemporais, na medida em que, 

ultrapassando a concepção institucional do patronato e do clientelismo, basearam esta 

relação social entre desiguais nos conceitos da fides e da generositas.  

Assim, sem ter a intenção de moralizar ou de dar lições de vida capazes de 

responsabilizar o leitor, como pretendera Juvenal, Marcial conseguiu pôr a linguagem 

simples e perspicaz, a trivialidade dos comportamentos dos homens e, sobretudo, a 

agudeza dos remates dos seus epigramas a repreender e a moralizar por si, o que significa 
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que ambos alcançaram um mesmo fim pedagógico-didáctico, conforme tínhamos previsto 

no início do nosso trabalho. E desta forma, retomando a imagem pictural e caricatural que 

usámos na introdução para evidenciarmos aquilo que, em nosso entender, constituíam as 

principais semelhanças e diferenças entre os autores em causa, concluímos que, de facto, o 

ouvinte / leitor de Marcial acabou por ser subtilmente picado pelo aguilhão de uma vespa 

incomodativa, enquanto o de Juvenal terá sido consumido por uma chama intensa que o 

terá impelido a tomar uma posição diante da realidade apresentada. Pois afinal, quem não 

se sentiria incomodado com a presença de alguém que, estando ali mesmo ao lado, tem 

tantas parecenças consigo? Ou que se ri do outro, embora atormentado pelo receio de ser 

descoberto pelos mesmos defeitos ou por outros bastante piores? O leitor intemporal da 

obra de Marcial. E quem conseguiria ficar indiferente e mostrar-se tão intolerante diante de 

comportamentos que atestam a falta de respeito pela própria condição humana ou que 

põem em causa a liberdade, os direitos e os próprios bens de toda a sociedade? O leitor, 

também intemporal, de Juvenal, acrescentaríamos nós. E esta será assim, na nossa 

perspectiva, a forma mais simples de sistematização daquilo que consideramos ser o 

aguilhão de Marcial ou a chama de Juvenal: diferentes em termos de dor, mas semelhantes 

nos efeitos alcançados. 

Além disso, orientados por um espírito mais satírico ou mais burlesco - conforme 

convém ao género escolhido e às próprias circunstâncias motivadoras da sua escrita -, ou 

evidenciando uma poesia mais universal ou mais circunstancial, resultante do próprio 

distanciamento que os autores tomam em relação à matéria exposta, Marcial e Juvenal 

aproximam-se pela projecção que as suas obras têm na sociedade e nos homens actuais. E 

em jeito de remate, podemos dizer que, assim como os mesmos autores d’O código 

d’Avintes conseguiram reinventar as personagens d’ Os Maias, de Eça de Queirós, numa 

história que, tendo como pano de fundo a sociedade portuguesa do início do século XXI, 

partilha os mesmos vícios e falta de valores1961, também seria possível a reinvenção de 

todas as figuras de Marcial e Juvenal em qualquer sociedade do mundo. Até porque as 

ambições, os prazeres e os valores dos Homens continuam imutáveis como, de resto, 

atestam as similitudes entre passagens textuais afastadas em cerca de dois mil anos. 

                                                        
1961 ZAMBUJAL, M.; BELTRÃO, L.;  LETRIA, J.J.; VIEIRA, A.; AGUIAR, J.; FANHA, J. e FARIA, R.L. 
(2007) Eça agora – Os Herdeiros d’Os Maias. Lisboa: Oficina do Livro. 
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Juvenal, considerando o dinheiro como o principal responsável pela importação de 

costumes e luxos estrangeiros que puseram em causa os valores romanos, proclama 

indignadamente: 

‘O asqueroso dinheiro importou os costumes estrangeiros e as riquezas efeminadas 

quebraram as gerações com o luxo indecente.’1962 

 

O autor João Aguiar, dando voz a Zizinha, uma mulher com poucos ou nenhuns 

escrúpulos que sabe bem quanto vale o dinheiro, escreveu:  

“O que é que interessa ser conde ou marquês? Senhor comendador como o teu pai 

soa muito melhor! Importante é ter dinheiro, o dinheiro compra tudo. O resto, filha, o resto 

compra-se! Até a beleza! Se fosses minha filha, bem que preferia que arranjasses um 

futebolista.” (p. 149)  

 

Para além da possibilidade de o dinheiro comprar tudo o que se deseja e de a beleza 

continuar a ser desejada pelas mulheres actuais como no séc. I d.C., esta passagem ainda 

põe em evidência o tipo de conselhos que as filhas recebem das mães, e que continua 

precisamente a ser o mesmo1963: arranjar um companheiro que seja capaz de lhes dar prazer 

e satisfazer os seus desejos de luxo. E assim se compreende que o melhor pretendente 

continue a ser um homem do espectáculo. Ou seja, os homens que atraem multidões e que 

são capazes de ganhar numa só hora aquilo que muitos não ganharão durante uma vida 

inteira. Uma versão apenas actualizada dos gladiadores, de cuja força as mulheres, como 

Épia, se enamoravam1964, ou dos aurigas que, conforme atesta Marcial, são capazes de 

ganhar numa só hora quinze sacos de ouros reluzentes, enquanto o cliente trabalhará o dia 

inteiro para ganhar cem cobres: 

centum merebor plumbeos die toto, 

cum Scorpus una quindecim graves hora 

ferventis auri victor auferat saccos? (10.74.4-6) 

 

                                                        
1962 cf. S. 6.298-300…peregrinos obscaena pecunia mores / intulit, et turpi fregerunt saecula luxu / divitiae 
molles. 
1963 Ainda que Zizinha não fosse mãe biológica de Lara, era como se fosse, pois era ela que lhe ensinava 
todas as manhas da sedução.  
1964 cf. S. 6.112: ferrum est quod amant. A força e o vigor destes homens estão representados na sua espada 
de ferro. 
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De facto, a uma distância de vinte anos ou de dois mil é o homo, enquanto género e 

essência humana que continua a motivar e a inspirar todos aqueles que quiserem deixar a 

sua marca para a posteridade.  

No fim deste nosso humílde trabalho, fica apenas a certeza de que as obras dos 

autores em análise ainda têm muito para explorar, já que foram tantas as figuras, os 

pormenores e as matérias apenas ligeiramente aflorados sem uma análise profunda e outros 

tantos que nem sequer foram referidos, sob pena de nos afastarmos do nosso propósito ou 

de tornarmos interminável este trabalho. Por isso, pensamos que este terá sido apenas uma 

porta aberta para novos projectos e estudos, não só a realizar por nós, mas também por 

todos aqueles que, eventualmente, encontrem algum proveito neste nosso trabalho. 

Quanto a trabalhos futuros, as ideias atropelam-se, mas todas elas se encaminham 

para um estudo comparativo entre os autores latinos estudados e alguns autores 

portugueses que discorreram pelo campo do género epigramático ou satírico, como, por 

exemplo, Bocage ou Gil Vicente, ou outros que tiveram a ousadia de reescrever a crónica 

de costumes da sociedade portuguesa. Este seria, provavelmente, um trabalho que nos 

permitiria continuar a aprofundar a obra de Marcial e de Juvenal, explorando aspectos que 

neste momento tiveram de ser descurados, por força de imperativos que nem sempre se 

tornaram fáceis de delinear. Pois afinal as escolhas que fizemos relativamente às passagens 

analisadas neste trabalho pautaram-se por propósitos que, com certeza, seriam diferentes, 

se diferente fosse também aquele(a) que os escolheu. Assim como também a própria opção 

de traduzir integralmente todos fragmentos citados e a qual não foi tida em conta na nossa 

metodologia de trabalho, mesmo conscientes dos perigos que a paráfrase pode causar na 

interpretação de um texto.  

Por entre caminhos nem sempre fáceis de percorrer, dados os obstáculos 

encontrados durante o percurso, fica-nos a certeza de que a nossa vida tem agora mais 

sabor. Quanto ao trabalho que acabámos de realizar, ousamos adaptar as palavras de 

Marcial, para dizer que aquilo que fizemos, embora possa não servir para nada, causou-nos 

imenso prazer:    

‘quid tamen haec prosunt [quamvis venerantia multos]?’ 

    non prosint sane, me tamen ista iuvant.(5.15.5-6) 

 

 





 

 675

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 





O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 677

A. EDICÕES / TRADUÇÔES / COMENTÁRIOS  
 

JUVENAL 

 

BALASCH, M. e DOLÇ, M. (1991) Persio-Juvenal Sátiras. Madrid: Biblioteca Clásica Gredos. 

BRAUND, S. M. (1988) Beyond Anger: A Study of Juvenal's Third Book of Satires. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

CANALI, L. (1967) Giovenale. Roma.   

CLAUSEN, W.V. (1992) A. Persi Flacci et D. Iunii Iuvenalis Saturae. Oxford: Oxford Classical 

Texts (1ªed.1959).  

COURTNEY, E. (1980) A commentary on the satires of Juvenal. London: The Athlone Press. 

______________  (1984) The Satires. Roma.  

DUFF, J. (1970) D. Ivnii Iuvenalis Saturae XIV: Fourteen satires of Juvenal. London: Cambridge 

University Press (1ªed.1898).  

FERGUSON, J. (1979) Juvenal: the Satires. New York: St. Martin Press. 

FRIEDLÄNDER, L. (1962) D. Iunii Juvenalis Saturarum Livri V. Leipzig (1ªed. 1895). 

GREEN, P. (1967) Juvenal, The Sixteen Satires. Harmondswoth.  

GUILLÉN, J. (1991) La sátira Latina. Lucílio-Horacio-Persio-Juvenal. Madrid: AKAL Clásica.  

HENDERSON, J. (2007) Mayor´s Juvenal, “Thirteen satires”. Vol. I (Introd. Complete text, and 

Commentary on Satires I-VII); Vol.II (Commentary on Satires VIII-XVI). Bristol Phoenix Press. 

LABRIOLLE P. e VILLENEUVE, F. (1974) Juvenal, Satires. Paris: Les Belles Lettres (1ªed. 

1921).  

MARACHE, R. (1965) Juvénal, III, IV, V. Paris: Presses Universitaires de France. 

MARTYN, J.R.C. D. (1987) Iunii Iuvenalis Saturae. Amsterdam. 

MAYOR, J. E. B. (1966) Thirteen Satires of Juvenal. Vol. I e II. Hildesheim: Georg Olms 

Verlagsbuchhandlung (1ª ed. 1886). 

RAMSAY, G.G. (1996) Juvenal and Persius. Harvard Univ. Press: Loeb Classical Library (1ª 

ed.1918). 

RICHLIN, A. (1987) A Commentary on Juvenal 6. Bryn Mawr Commentary Series. 

RUDD, N. (1991) Juvenal, The Satires. Oxford: Claredon Press. 

__________  e COURTNEY, E. (1990) Juvenal Satires I, III, X. Bristol Classical Press (U.K.): 

Bolchazy-Carducci Publishers (1ª ed. 1977).  

SEGURA RAMOS B. (1996) Juvenal, Sátiras. Madrid: Alma Mater.  



Bibliografia 

 678 

TENGSTRÖN, E. (1980) A Study of Juvenal’s tenth Satire. A study of Juvenal’s tenth satire - 

some structural and interpretative problems. Gotebörg: Studia Graeca et Latina Gothoburgensia 

42. 

 
MARCIAL 

 

CARRATELLO, U. (1980) M. Valerii Martialis, Epigrammaton Liber. Istituto di Filologia 

Classica e Medievale. 

CERROTI, G. e MARCHESI (1964) Marco Valerio Marziale – Epigrammi. Torino: Giulio 

Einaudi Editore. 

CITRONI, Mario (1975) M. Valerii Martialis epigrammaton liber primus. Florence: La Nuova 

Italia. 

DELLA CORTE, F. (1986) Gli Spettacoli di Marziale. Università di Génova: Facoltà di Lettere, 

Instituto di Filologia Classica e Medievale. 

DOLÇ, M. (1964) Marcial, Epigramas selectos. Barcelona: Bosch. 

ESTEFANÍA, M. D. (1996) Marcial-Epigramas completos (2ª ed.) Madrid: Cátedra, Letras 

Universales. 

FUSI, A. (2006) Marcus Valerius Martialis, Epigrammaton liber tertius. Georg Olms Verlag. 

HOWELL, P. (1980) A commentary on book one of the epigrams of Martial. London. 

___________   (1995) Martial, Epigrams V. England: V. Warminster. 

IZAAC, H. J. (1969) Martial. Epigrammes. Tome I (Livres I-VII) Paris: Les Belles Lettres (1ª 

ed.1930).  

____________ (1934) Martial. Epigrammes. Tome II – 1er Partie (Livres VIII-XII). Paris: Les 

Belles Lettres. 

____________ (1961) Martial. Epigrammes. Tome II – 2er Partie (Livres XIII-XVI). Paris: Les 

Belles Lettres.  

KAY, N.M. (1985) Martial Book XI: a commentary. Oxford. 

KER, W. C.A. (1947) Martial, Epigrams. London: Harvard University Press, (1ª ed.1919). 

PIMENTEL, M.C.C.M.S. (Introdução e notas); LEÃO, D. F.; BRANDÃO FERREIRA, P.S 

(traduções) (2000) Marcial, Epigramas. Vol.I-II. Coimbra: Edições 701965. 

_______________________ (Introdução e notas); LEÃO, D. F.; BRANDÃO FERREIRA, P.S 

(traduções) (2001a) Marcial, Epigramas. Vol.III. Coimbra: Edições 70. 

                                                        
1965 A indicação desta referência bibliográfica no corpo do trabalho é feita apenas com o nome da professora 
Cristina Pimentel (PIMENTEL), uma vez que as notas e comentários à tradução portuguesa são 
exclusivamente da sua autoria. Só em casos pontuais de tradução é que é mencionado o tradutor em causa.  



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 679

_______________________ (Introdução e notas); LEÃO, D. F.; BRANDÃO FERREIRA, P.S. 

(traduções)  (2004) Marcial, Epigramas. Vol.IV. Coimbra: Edições 70. 

SCÁNDOLA, M. (Tradução); MERLI, E. (Notas); CITRONI, M. (introdução) (1996) Marco 

Valerio Marziale, Epigrammi. Milan: Biblioteca Univ. Rizzoli. 

SCHÖFFEL, C. (2002) Martial, Buch 8: Einleitung, Text, Übersetzung, Kommentar. Franz 

Steiner Verlag: 

http://books.google.pt/books?id=gKSTX0FMv50C&printsec=frontcover&dq=Mimic+elements+in

+Martial%C2%B4s+epigrammaton+libri+XII&source=gbs_summary_r&cad=0 (consulta em 

10/01/2004). 

SHACKLETON BAILEY, D.R.  (1993) Martial, Epigrams. Vol.I-III (Volume I: livros I-V; 

Volume 2: livros VI-X; Volume III: livros XI-XIV) Harvard Univiversity Press: Loeb Classical 

Library (Stuttgart, Teubner, 1990). 

GALÁN VIOQUE, G. (2002) Martial, Book VII: A commentary. (Trad. Zoltowski J. J.) Leiden: 

Brill. 

WATSON, L. C. e WATSON, P. (2003) Martial, Selec Epigrams. Cambridge: University Press 

Cambridge Greek and Latin Classics. 

WILLIAMS, C. A. (2004) Martial, Book II. Oxford: Oxford University Press. 

 

  

 OUTROS AUTORES CLÁSSICOS 

 

Aristófanes: 

RAMALHO, A. C. (1996) Aristófanes, As Rãs. Lisboa: Edições 70. 

ROGERS, B.B. (1996) Aristophanes, The Peace, The Birds, The Frogs. Harvard University Press: 

Loeb Classical Library (1ª ed. 1924). 

 

Aristóteles: 

GARCÍA YEBRA, G. (1992) Aristóteles, Poética. Madrid: Gredos.  

 

Cícero 

EDMOND, C. (1968) Cicéron, De L’Orateur, Livre II. Paris: Les Belles Lettres (1ª ed. 1928). 

WILKINS, A. S. (1990) Cicéron, De Oratore Libri Tres. Georg Olms Verlag. 

 

 

 



Bibliografia 

 680 

Horácio: 

FAIRCLOUGH, H.R. (1991) Horace, Satires, Epistles, Ars Poetica. Harvard University Press 

Loeb Classic Library (1ª ed. 1926). 

FERNÁNDEZ-GALIANO, M. e CRISTÓBAL, V. (1990) Horacio-Odas y Epodos, Madrid: 

Letras Universales. 

 

Lucílio:  

CHARPIN, F. (1987) Lucilius, Satires, Livres I-VIII. Paris: Les Belles Lettres.  

___________  (1987) Lucilius, Satires, Livres XXIX, XXX et Fragments. Paris: Les Belles Lettres.  

___________  (1989) Lucilius, Satires, Livres IX-XXVIII. Paris: Les Belles Lettres.  

 

Pérsio: 

JENKINSON, J.R. (1980) Persius, The Satires. Warminster.  

CONINGTON, J. (1998) Persius, Satires. London.  

 

Plínio-o-velho: 

ERNOUT, A. e PÉPIN, R. (1957) Pline L’Ancien, Histoire Naturelle Livre XXVI. Paris: Les 

Belles Lettres. 

 

Quintiliano: 

BUTLER, H.E. (1993) Quintilian, Institutio Oratoria, Books X-XII. Harvard University Press: 

Loeb Classical Library (1ªed. 1922). 

_____________ (1995) Quintilian, Institutio Oratoria, Books IV-VI. Harvard University Press: 

Loeb Classical Library (1ªed. 1921). 

_____________ (1996) Quintilian, Institutio Oratoria, Books I-III. Harvard University Press: Loeb 

Classical Library (1ªed. 1922). 

_____________ (1996) Quintilian, Institutio Oratoria, Books VII-IX. Harvard University Press: 

Loeb Classical Library (1ªed. 1921). 

 

Suetónio: 

PICÓN, V. (1998) Suetonio – Vidas de los Césares. Madrid: Ediciones Cátedra. 

ROLFE, J. C. (1997) Suetonius, Lives of the Caesars (V-VIII), Lives of Illustrious Men. 

Cambridge: Harvard Classical Press 

ROLFE, J. C. (1998) Suetonius, Lives of the Caesars (I-IV). Cambridge: Harvard Classical Press. 

 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 681

Tibulo 

PONCHONT, M. (1968) Tibulle, Élégies. Paris: Les Belles Lettres (1ª ed. 1926). 

 

Tito-Lívio 

BAILLET, G. (1993) Tite-Live, Ab Vrbe Condita. Paris: Les Belles Lettres (1ª ed. 1946). 

BAYER, J. e BLOCH, R. (1968) Tite-Live, Histoire Romaine, Tome VII / Livre VII. Paris: Les 

Belles Lettres. 

 

Virgílio: 

SAINT-DENIS (1996) Virgile, Géorgiques. Paris: Les Belles Lettres (1ª ed. 1957).  

 
 
B. OBRAS DE REFERÊNCIA 

 

BAILLY, A. (1993) Dictionnaire grec-français. Paris: Hachette. 

BOWDER, D. (1990) Dizionario dei personaggi dell'antica Roma. Roma. 

CHEVALIER, J. e GHEERBRANT, A. (1973) Dictionnaire des symboles. Paris: Seghers. 

ERNOUT, A.; MEILLET, A. (1985) Dictionnaire étymologique de la langue latine. Paris: 

Klincksieck. 

FORCELLINI, A. (1965) Lexicon Totius Latinitatis. Bolonha: Arnaldo Forni. 

FREDOUILLE, J. C. (1996) Diccionario de la Civilización Romana. Barcelona: Larousse. 

GAFFIOT, F. (1934) Dictionnaire Latin-Français. Hachette. 

GLARE, P. G. W. (1985) Oxford Latin Dictionary. Oxford: Clarendon Press. 

GRIMAL, P. (1999) Dicionário da Mitologia Grega e Romana. Miraflores: Difel. 

HAMMOND, N. G. L.; SCULLARD, H. H. (1989) The Oxford Classical Dictionary. Oxford: 

Clarendon Press. 

HANSSEN, J.S. (1953) Latin Diminutives: A Semantic Study. Bergen: Grieg. 

HOWATSON, M. C. (1990) The Oxford Companion to Classical Literature. Oxford: Oxford 

University Press. 

KELLING, L. e SUSKIN, A. (1951) Index Verborum Iuvenalis. Chapel Hill: The University of 

North Carolina Press.  

LIDDELL, H. G.; SCOTT S. (1996) Greek-English Lexicon. Oxford: Clarendon Press,  

MARTÍNEZ-PINNA, J.; MONTERO HERRERO, S.; GÓMEZ-PANTOJA, J. (1998) 

Diccionario de personajes históricos griegos y romanos. Madrid: Istmo. 

MOISÉS, M. (1997) Dicionário de Termos literários (edição revista e ampliada / Colaboração de 

Helena Mira Mateus). Editora Cultrix. 



Bibliografia 

 682 

MORIER, H. (1981) Dictionnaire de poétique et rhétorique. Paris: PUF. 

THESAURUS LINGUAE LATINAE. Lipsiae: Teubner (1906-1912). 

 

 

C. ESTUDOS 

 

ALBRECHT, M. von (1997) A History of Roman Literature (from Liuius Andronicus to Boethius) 

Vol I.  Leiden / New York: E.J. Brill. 

ACOSTA, L. A. G. (1989) El Lector y la Obra: Teoría de la recepción literaria. Madrid: 

Biblioteca Románica Hispánica, Editorial Gredos. 

ADAMIK, T. (1975a) “Martial and the “vita beatior””: Annales Universitatis Budapestinensis 

(Sectio Classica) 3: 55-64. 

_____________ (1975b) “The function of word of Greek origin in the poetry of Martial”: Annales 

Universitatis Budapestinensis (Sectio Linguistica) 6: 169-176. 

_____________ (1979) “The system and function of attributes in Martial’s epigrams”: Annales 

Universitatis Budapestinensis (Sectio Classica) 7: 71-85. 

ADAMS, A. J. (1975) The nature of Martial's epigrams. Indiana University (Univ. Microf. Inter. 

USA, 1985). 

ADAMS, J. N. (1982) The Latin sexual vocabulary. Baltimore: Duckworth. 

____________ (1983) “Martial 2.83”: Classical Philology 78.4: 311-315. 

____________ e MAYER, R.G. (1999) Aspects of the language of Latin poetry. Oxford: The 

British Academy, Oxford University Press.  

AGNOLON, A. (2007) Uns epigramas, certas mulheres: a misoginia nos "Epigrammata" de 

Marcial (40 d.C - 104 d.C). Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Filosofia Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de S. Paulo: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8143/tde-10012008-112116/ (consulta em 10/08/08). 

AGUIAR e SILVA, V. M. (1993) Teoria da Litertura. Coimbra: Livraria Almedina (8ªed.). 

AHL, F. (1984) "The art of safe criticism in Greece and Rome": American Journal of Philology 

105: 174-208. 

ALBERTI, V. (2002) O riso e o risível na história do pensamento. Jorge Zahar Editor, (2ªed., 

1ªed: 1999) 

 ALFÖLDY, G. (1989) A História Social de Roma. Lisboa: Editorial Presença. 

ALLEN, W. (1970) “Martial Knight, Publisher and poet”: Classical Journal 65: 345-357 

ANDERSON, W.S. (1982) Essay on Roman satire. New Jersew: Princeton University Press 

(Compilação de artigos do autor, separadamente publicados em revistas) 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 683

_________________ (1956) “Juvenal 6: A problem in Structure”: Classical Philology 51: 73-94: 

Essays on Roman Satire: 255-276. 

_________________ (1957) “Studies in book I of Juvenal”: Yale Classical Studies 15: 33-90: 

Essays on Roman Satire: 197-254. 

_________________ (1960) “Imagery in the Satires of Horace and Juvenal”: American Journal of 

Philology 91: 225-260: Essays on Roman Satire: 115-150. 

_________________ (1961a) “Juvenal and Quintilian”: Yale Classical Studies 17. 1-91: Essays on 

Roman Satire: 445-451.  

_________________ (1961b) “Venusina lucerna: The Horatian Model for Juvenal”: Translations 

of the American Philological Association 52:1-12: Essays on Roman Satire: 103-114. 

_________________ (1962) “The programs of Juvenal’s later books”: Classical Philology 57:145-

160: Essays on Roman Satire: 277-292. 

_________________ (1964) “Anger in Juvenal and Seneca”: California Publications in Classical 

Philology 19: 127-196: Essays on Roman Satire: 293-361. 

_________________ (1970) “Lascivia–Ira: Martial and Juvenal”: California Studies in Classical 

Antiquity 3:1-34: Essays on Roman Satire: 362-395. 

ANDRÉ, J. (1991) L’alimentation et la cuisine à Rome. Paris: Collection d’Études Anciennes 

(1ªed. 1961). 

ANNAS, P.J. e ROBERT, C.R. (1990) Literature and Society: An Introduction to Fiction, Poetry, 

Drama, Nonfiction. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 

ARCHER, L. J. FISCHLER, S. e WYKE, M (eds.) (1994) Women in Ancient Societes, ‘An 

allusion of the Night’.  Basingstoke/London: Macmillan.   

ARIÈS, P. e BEJIN, A (Coord.) (1986) Sexualidades ocidentais. Contribuições para a história e a 

sociologia da sexualidade. São Paulo: Brasiliense. 

_________ e DUBY, G. (1989) História da vida privada: do Império Romano ao ano mil. Porto: 

Edições Afrontamento. 

ARNOULD, D. (1998) “Le ridicule dans la littérature grecque archaique et classique”: TRÉDÉ, 

M. et HOFFMAN, P. (eds.) Le Rire des Anciens-Actes du Colloque International: 13-20. 

ARRANZ SACRISTÁN, F. (1987) “Hispania vista por Marco Valerio Marcial”: Actas del 

Simposio sobre Marco Valerio Marcial poeta de Bílbilis y de Roma II. Zaragoza: Universidad 

Nacional de Educación  a Distancia: 215-236.  

ARTURO, L. G. (2000) “V coloquio de Groningen acerca de la Poesía helenística. El Epigrama” : 

Nova Tellus 18.2: 211-213. 

ATKINS, J.W.H. (1952) Literary Criticism in Antiquity. Vol II. New York: Peter Smith.  



Bibliografia 

 684 

AUGELLO, G. (1965) “Pratica e necessita del donare nella Roma di Marziale”: Annali del Liceo 

Classico G. Garibaldi 5-6: 339-351. 

_____________ (1968-9) “Roma e la vita romana testimoniata da Marziale”: Annali del Liceo 

Classica G. Garibaldi 5-6: 234-70.  

_____________ (1972) “Moda e vanità a Roma nella testemonianza di Marziale”: Studi Classici in 

onore di Quintino Cataudella III. Catania: Fac. di Lett. e Filos.: 371-390.  

BACH, D.L. e OSIEK, C. (ed.) (2003) Early Christian Families in Context: An Interdisciplinary 

Dialogue. Wm. B. Eerdmans Publishing. 

BADIAN, E. (1958) Foreign Clientelae (264-70 BC). Oxford: Clarendon Press. 

BAILEY, D.R. S. (1978) “Corrections and Explanations of Martial”: Classical Philology 73: 277. 

BAKHTIN, M. (1984) Rabelais and his Word. (trad. Hélène Iswolsky) Indiana University Press: 

Bloomington. 

BALDON, H. (1971) “La notion d’intellectuel à Rome”: Studi Clasice 13: 95-107. 

BALDWIN (1967) “Cover-Names and Dead Victims in Juvenal”: Athenaeum 45: 304-312. 

BALLAND, A. (1998) “Quelques relationes Aristocratiques de Martial”: Revue des Études 

Anciennes 100/1-2 : 43-63. 

BALSDON, J. P. V. D. (1962) Roman Women: Their History and Habits. London: The Bodley 

Head. 

___________________ (1969) Life and leisure in Ancient Rome. London: The Bodley Head. 

BAPTISTA, D. (2001) “A importância da linguagem gastronómica nas sátiras de Juvenal”: Ágora-

Estudos Clássicos em debate 3: 51-88. 

BARASCH, F. K. (1971) The Grotesque - study in meaning. Mouton: The Hague. 

BARBU, N.I. (1961) “Remarques sur le style poétique de Juvenal”: Studi Clasice 3: 345-353. 

____________ (1963) “Les  esclaves chez Martial et Juvenal”: Acta Antiqua Philippopolitana. 

Studia historica et philologica. Sofia : 67-74. 

BARDON, H. (1946)  “Satiriques et élégiaques”: Latomus 5 : 215-24. 

___________  (1952) La littérature latine inconnue II : l’époque impériale. Paris: Klincksieck.  

___________  (1962) “Le goût à l’époque des Flaviens”: Latomus 21: 732-748. 

___________  (1964) “L’obstacle: métaphore et comparaison en latin”: Latomus 23: 3-20. 

____________ (1965) “Rome et l’impudeur”: Latomus 24: 495-518. 

____________ (1968) Les Empereurs et les letters lattines d’Auguste a Hadrien. Paris: Les Belles 

Lettres (1ªed. 1940). 

____________ (1977) “Réflexion sur réalité et imaginaire chez Juvénal”: Latomus 36.4: 996-1002. 

____________ (1981) Les Flaviens et la Litterature-Essai d’autocritique. Atti del Congresso di 

studi Vespasianei (Rieti. 1979) Vol 1. Reiti: Studi VARRONIANI Editori.  



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 685

BAYER, J. (1934) Littérature Latine. Paris: Les Belles Lettres.  

__________(1943) “La religion romaine de l’introduction de l’hellénisme à la fin du paganisme”: 

Mémorial des Études Latines: 330-73. 

BEARD, M. et al. (1991) Literacy in Roman World. Ann Arbor: Michigan University Press. 

BEAUGEU, J. (1955) La religion romaine à l’apogée de l’Empire. Paris: Les Belles Lettres.  

BELLANDI, F. (1973) “Poetica dell’«indignatio» e «sublime» satírico em Giovenale”: Annali 

della Scuola Normale Superiore de Pisa 3.1 (3ªed.): 53-94. 

____________ (1974-5) “Giovenale e la degradazione della clientela (sat. VII)”: Dialoghi di 

Archeologia 8.2: 384-437. 

____________ (1974) “Naevulus cliens”: Maia 4: 279-299. 

 ___________ (1980) Ética Diatribica e Protesta Sociale nelle satire di Giovenale. Bologna: 

Pàtron Editore. 

____________ (1984) “Sulla strutura della satira 14 di Giovenale”: Prometheus 10.2: 154-160. 

____________ (1990) “Sulla satira Quinta di Giovenale (in margine a un recente commentario)”: 

Bolletino di Studi Latini 20.1: 84-109. 

____________ (1991) “Mito e ideologia età dell'oro e mos maiorum in Giovenale”: Materiali e 

Discussioni per l'analisi dei testi classici. Giardini Pisa 27: 89-128. 

____________ (1995a) Giovenale, Contro le donne (Satira VI) Veneza: Marsilio. 

____________ (1995b) “L’immagine di Mecenate Protettore delle lettere nella poesia fra I e II 

Sec.d.C.”: Atene e Roma: 78-101. 

____________ (1998) “Paradigmi mitici (ed elegiaci) e degradazione satirica”- Eppia fra Elena e 

Arianna”: Maia 50.1:1-27. 

BERTMAN (1968) “Fire symbolism in Juvenal’s first satire”: Classical Journal 63.6: 265-266. 

BEST, E. E. (1969) “Martial’s readers in the Roman World”: Classical Journal 64: 208-212 

BISCAIA, M. S. P. (2005) Leituras dialógicas do grotesco: textos contemporâneos do excesso. 

Aveiro, Tese de Doutoramento apresentada ao Departamento de Línguas e Culturas da 

Universidade de Aveiro. 

BLANCHOT, M. (1959) Le Livre à venir. Paris: Gallimard. 

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. M. (2006) “Condutas sexuales y grupos sociales marginados en 

la poesia de Marcial y Juvenal”: BRAVO, G. e GONZÁLEZ SALINERO, R. (Coord.) Minorias e 

Sectas en el mundo romano. Actas dell III colóquio de la Asociación Interdisciplinar de Estudos 

Romanos: 55-77 

BODOH, J. (1970) “Artistic control in the satires of juvenal”: Aeuum 44: 475-82. 

BOISSIER, G. (1899) “Relations de Juvénal et de Martial”: Revue des Cours et Conférences 7.2: 

443-451.  



Bibliografia 

 686 

______________ (1913) L’opposition sous les Césars. Paris: Hachette (1ªed.1900). 

BOLISANI, E. (1962-3) “Persio imitatio da Giovenale”: Atti dell'Instituto Veneto di Scienze 

Lettere ed Arti 121: 367-389. 

BONNER, S. F. (1969) Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire. Liverpool: 

Liverpool University Press. 

_____________ (1984) La Educación en la Roma Antigua: Desde Catón el Viejo a Plínio el 

Jovem. Barcelona, Editorial Herder (1ªed. 1977, London) 

BOOTH, A D. (1979) “The schooling of slaves in first-century Rome”: Transaction and 

Proceeding of the American Philological Association 109: 11-19. 

____________ (1980) “Sur les sens obscènes de ‘sedere’ dans Martial 11.99”: Glotta 58:278-279. 

____________ (1981) “Les ‘professionelles’ et leurs théâtres dans Martial 1, 41, La priapée 19 et 

Properce 2, 22”:Revue Belge de Philologie et d’Histoire 59: 137-40. 

BORASCH, F. K. (1971) The Grotesque-a study in Meanings. Paris, Mouton, The Hague. 

BOSWELL, J. (1985) Christianisme, Tolerance Sociale et Homossexualité- Les Homossexuals en 

Europe occidentale des débuts de l’ère Chrétienne au XIV siècle (Trad. Alain Tachet do ingl. 

(1980) Chicago) Mayenne.  

BOWMAN, A. (1991) “Literacy in the Roman Empire and Mode”: BEARD, M. et alii. Literacy in 

the Roman world. Journal of Roman Archaelogy, supplementary series 3: 118-131. 

BOYLE, A. J. (ed.) (1995) Roman Literature and Ideology: Ramus essays for J.P. Sullivan.  

Bendigo: Vic. Aureal.  

_____________ (ed.) (1996) Roman Epic. London/New York: Routledge (1ªed. 1993). 

BRAMBLE, J. C. (1974) Persius and the Programmatic Satire. A Study in Form and Imagery. 

Cambridge: C.U.P. 

_______________ (1982) “Martial and Juvenal”: KENNEY, E. J. e CLAUSEN, W.  (eds.) (1982) 

The Cambridge History of Classical Literatura. II: Latin Literature. 

BRANDÃO, J. L. L. (1997) “Marcial perante o público e os críticos: autodefesa do poeta”: 

Humanitas 49: 177-95. 

__________________   (1998) “Marcial e o amor da liberdade”: Humanitas 50.1: 151-172. 

 _________________   (1999) “Marcial nas aulas de Latim: a Pobreza na Roma Imperial”: Boletim 

de Estudos Clássicos 31 (Junho): 51-60. 

BRAUND, S.M. (1981) “Juvenal 8.58-59”: CQ 31.1: 221-223. 

_____________ (1989a) “City and Country in Roman Satire”: BRAUND, S.H. (ed.) Satire and 

Society in ancient Rome: 23-47. 

_____________ (ed.) (1989b) Satire and Society in ancient Rome. Exeter: Studies in Historia 23. 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 687

_____________ (1992a) “Juvenal was Misogynist or Misogamist”: Journal of Roman Studies 

82:71-86. 

_____________ (1992b) Roman Verse Satire. Oxford.  

_____________ (1995) “A women’s voice? – Laronia’s role in Juvenal Satire 2”: HAWLEW, R. e  

LEVICK, B. (eds) Women in the antiquity: 207-219. 

_____________ (1997) “Declamation and contestation in satire”: DOMINIK, W. J. (ed.) Roman 

eloquence: rhetoric in society and literature: 147-165. 

 _____________ (1999) The roman satirists and their masks. Classical World Bristol Classical 

Press (1ªed.1996). 

_____________ e CLOUD, J.D. (1981) “Juvenal: a diptych”: Liverpool Classical Monthly 68:195-

208. 

BRAVO, G. e GONZÁLEZ SALINERO, R. (Coord.) (2006) Minorías e Sectas en el mundo 

romano. Actas dell III colóquio de la Asociación Interdisciplinar de Estudos Romanos. Madrid: 

Signifer. 

BREDVOLD, L. I (1975) “A note in defence of Satire”: FABIAN, B. (ed.) Satura: Ein 

Kompendium moderner Studien zur Satire: 85-94. 

BREMEN, R. V. (1993) “Women and wealth”: CAMERON, A. KUHRT, A. (eds.) Images of 

Women in Antiquity: 223-242.  

BREMMER, J. (1992) “Symbols of marginality from early pythagoreans to late antique monks”: 

Greece and Rome 39.2: 205-214. 

_____________ e ROODENBURG, H. (ed.) (1999) Una historia cultural del humor- desde la 

Antigüedad a nuestros dias. (Trad. do ing. 1997) Madrid:  Sequitur. 

BROWN, P.G.M. (1972) “Two passages in Juvenal’s eighth satire”: Classical Quarterly 22.2: 

374-375. 

BRUGNOLI, G. (1963) “Vita Iuvenalia”: Studi Urbonati 37: 5-14.  

_____________ (1963-64) “Cultura e propaganda nella restaurazione dell’etá flaviana”: Annali 

dell’ Universitá di Lecce 1: 5-36. 

BRUNO, L. (1965) Le donne nella poesia di Marziale. Salerno: Giacomo Editori. 

BUFFIÈRE, F. (1980) Eros adolescent. La péderastie dans la Gréce antique. Paris: Les Belles 

Lettres. 

BURZACCHINI, G. (1977) “Filenide in Marziale”: Rivista di Studi Classici e Cristiani 3.2-4: 

239-243. 

BUTLER, H.E. (1909) Post-Augustan Poetry-from Seneca to Juvenal. Oxford: At Clarendon 

Press. 



Bibliografia 

 688 

CAIRNS, F.  (1972) Generic composition in Greek and Roman poetry. Edinburgh University 

Press.  

____________ (1979) Tibullus, a Hellenistic poet at Rome. Cambridge. 

CALLEBAT, L. (1998) “Le grotesque dans la littérature latine”: TRÉDÉ, M. e HOOFMANN, P. 

(eds.) Le rire des anciens. Actes du Colloque International Presses de L'École Supérieur:101-112. 

CAMERON, A. e KUHRT, A. (eds.) (1993) Images of Women in Antiquity. London: Routledge.  

CAMPBELL, B. (1969) “Martial’s slain sow poems: An aesthetic analysis”: Classica et 

Mediaevalia 30: 347-382. 

CAMPOS PECINO, M.D. (1987) “Marcial: la figura femenina en su obra (Epigramas I.VII): 

Actas del Simposium sobre Marco Valério Marcial, poeta de Bilbilis y Roma I. Zaragoza: Univ. 

Nac. de Educ. a Distancia: 75-87. 

CANALI, L. (1967) Giovenale. Roma.  

CANTARELLA, E. (1991) Según natura: la bisexualidad en el mundo antiguo. (Trad. María del 

Mar Linares Garcia do it.) Madrid: AKAL. 

_________________ (1996) La calamidad ambigua: Condición e imagen de la mujer en la 

antigüedad griega y romana. (Trad. Andrés Pociña) Madrid: Ediciones Clásicas (1ªed. 1991). 

________________   (1997) Pasado Próximo: Mujeres Romana de Tácita a Sulpicia (Trad. María 

Isabel Núñez) Universitat de València. 

CAPPONI F. (1990) “Esperienza e simbolismo nella poesia di Marziale”: Invigilata lucernis 12: 

103-115. 

CARCOPINO, J. (1994) A Vida quotidiana em Roma no apogeu do império (Trad. António José 

Saraiva do fr.) Lisboa: Edições Livros do Brasil. 

CARDOSO, Z. A. (1992) “O Homossexualismo na poesia latina”: Classica (Anais da VI Reunião 

Anual da SBEC, 1991). Belo Horizonte: 83-94. 

CARRATELLO, U. (1997) “Noterelle sull’epigrammaton liber di Marziale”: Giornale Italiano di 

Filologia 49: 237-241 

CARRINGTON, A. G. (1960) Aspects of Martial’s Epigrams. Eton: Shakespeare Head Press.  

CARVALHO, A. F. (2000) “O verso indignado de Juvenal (III Nil ergo optabunt Homines)”: 

Boletim de Estudos Clássicos 33:11-12. 

CASCAJERO, J. (1996) “Uniformidad y contraste en la oralidad antigua: el poder del dinero, 

avaros y glotones en la paremiología latina”: Gerion 14:11-51.  

CASTAGNOLI, F. (1950) “Roma nei versi di Marziale”: Athenaeum 28. 1-2: 67-78. 

CASTILLO GARCÍA, C. (1971) “Tópicos de la Sátira Romana”: Cuadernos de 

Filología Clásica II. Madrid: Facultad de Filosofía y Letras-Universitas Complulensis de 

Madrid: 147-163. 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 689

_________________________(1975) La mujer romana y sus intentos de emancipación 

durante el siglo I d.C. (Tese doutoral apresentada à Faculdade de Filosofia e Letras da 

Universidade de Granada) Granada.  

_________________________(1976) La emancipación de la mujer romana en el siglo I d.C. 

Granada: Universidad de Granada.  

___________________________(1979) “Apuntes sobre la situación de la mujer en la Roma 

Imperial”: Latomus 38: 173-183. 

CAVALLO, G., FEDELLI, P. e GIARDINA, A. (eds.) (1989) Lo spazio letterario di Roma 

Antica. Vol. I: La produzione del texto. Roma: Salerno Editrice. 

CÈBE, J.P. (1966) La caricature et la parole dans le monde romain antique des origines à 

Juvenal.  Paris: Éditions E. de Boccard. 

CÉBEILLAC-GERVASONI, M. (ed.) (1983) Les “Bourgeoisies” municipales italiannes aux Iie 

et le Ie( ?) siècles au J.C. Paris /Naples: CNRS 609. 

CERUTTI, S. M. e JR., L. R. (1989) “The retiarius Tunicatus of Suetonius, Juvenal and 

Petronius”: American Journal of Philology 110: 589-594. 

CHARLESWORTH, M. P. (1935) “Some observation on ruler cult especially in Rome”. Harvard 

Theological Revue 28: 5-44. 

________________________ (1937) “The virtues of Roman Emperor-Propaganda and the creation 

of Belief”: Proceeding of the British Academy 23:105-133. 

CHECHIN, A. S. (1988) “Letteratura e realtà: la donna in Giovenale della VI satira”: Atti del II 

convegno nazionale di studi La donna nel mondo antico: 141-164. 

CHEVALLIER, R. (1960) “Le milieu stoicien à Rome au Ier siècle ap. J.C. ou l’agê héroique du 

stoicisme romain”: Bulletin de l’association Guillaume Budé 19: 534-62. 

CHILTON, C.W. (1955) “The Roman law of treason under the early Principate”: Journal of 

Roman Studies 45: 73-81. 

CHRISTOL, A. (1998) “Lecture comique de mythes oubliés”: TRÉDÉ, M. e HOFFMAN, P. (ed.) 

Le Rire des Anciens - Actes du Colloque International Presses de L'École Supérieur: 21-31 

CITRONI, Mario (1968a) “Donne in Marziale”: Maia 20: 69-72.  

______________   (1968b) “Motivi de polemica letteraria negli epigrammi di Marziale”: Dialoghi 

di Archeologia 2: 259-301. 

______________  (1970) “Un proemio di Marziale (I 3): Studia Florentina Alexandro Ronconi 

sexagenario oblate: 81-91. 

______________  (1969) “La teoria lessinghiana dell’epigramma e la interpretazioni moderna di 

Marziali”: Maia 21:215-243. 



Bibliografia 

 690 

______________  (1970) “Un Proemio di Marziale (1.3)”: Studia Florentina Alessandro Ronconi 

sexagenário oblata. Roma: Ateneo: 81-91. 

______________  (1982) “La Vita sessuale”: S. SETTIS (Coord.) Civiltà dei Romani. Il rito e la 

vita privata. Milano: 219-232.  

______________  (1988) “Pubblicazione e dediche dei libri in Marzial”: Maia 40.1: 3-39. 

______________  (1989) “Marziale e la letteratura per i Saturnali (poetica dell’intrattenimento e 

cronologia della publicazione dei libri): Illinois Classical Studies 14: 201-226. 

______________ (1991) “Sátira, Epigrama, Favola”: MONTANARI, F. (ed.) La poesia latina. 

Forme, Autori, Problemi: 133-208. 

______________  (1993) “Musa  Pedestre”: CARVALLO, G., FEDELI, P. e GIARDINA, A. (ed.) 

Lo Spazio Letterario di Roma Antica. Vol I (1ªed. 1989): 311-341. 

______________  (1995) Poesia e Lettori in Roma Antica: Forme della Comunicazione Letteraria. 

Italia: Ed. Laterzia.  

______________ (2002) “L’immagine della Spagna e l’auto-rappresentazione del poeta negli 

epigrammi di Marziale”: Hispania terries omnibus felicior. Premesse ed esiti di un processo di 

integrazione. Fondazione Niccolò Canussio (Atti del Convegno internazonale, Cividale del Friulli, 

27-29, Settembre 2001, Pisa): 281-301. 

CITRONI, S. Marchetti (1994) “Motivi moralistici e tecniche del discorso satirico: contributi 

all'interpretazione di Giovenale 1,143; 2,15ss; 3,21ss; 3,254-267; 1,81-90”: Materiali e Discussioni 

per l'analisi de testi classici 32: 113-144. 

CIZEK, E. (1977) “Juvénal et certains problèms de son temps: les deux exils du poète e leurs 

conséquences”: Hermes 105.1: 80-101. 

__________(1983) L’époque de Trajan: Circonstances politiques et problemès idéologiques. Paris: 

Belles Lettres. 

_________ (1990) Mentalités et institutions politiques romaines. Paris: Hachette. 

CLARK, G. W. (1989) Women in the ancient world: Greece and Rome 21. Oxford: Oxford  

University Press. 

CLARK, J. R. (1991) The modern satiric grotesque- and its traditions. The University Press of 

Kentucky. 

CLARKE, G.W. (1966) “Three passages in Martial: for service to Classical Studies. Essays in 

honor of Francis Letters. Melbourne: Cheshire: 47-54. 

CLARKE, M.L. (1973) “Juvenal 7.242-3”: Classical Review 23: 12-13. 

______________ (1978) “Poets and Patrons at Rome”: Greece and Rome 25: 46-54. 

CLASSEN, C. J. (1988) “Satire-The elusive Genre”: Symbolae Osloenses 63:  95-121. 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 691

CLAVEL-LÉVEQUE, M. (1984) L’empire en jeux. Espace symbolique et pratique sociale dans 

le monde romaine. Paris: C.N.R.S. 

CLAYMAN, D. (1980) Callimachus’Iambi. Mnemosyne (Supplement) 59. Leiden: E.J. Brill. 

CLOUD, D. (1989) “The client-patron relationship: emblem and reality in Juvenal’s first book”: 

WALLACE-HADRILL (ed.) Patronage in ancient society: 205-217. 

CODOÑER, C. (ed.) (1987) Géneros Literarios Latinos. Salamanca: Ed. Universidad. 

_____________ (1997). Historia de la literatura latina. Madrid: Ediciones Cátedra. 

COFFEY, M. (1964) “Juvenal report for the years 1941-1961”: Lustrum 8: 161-215. 

___________ (1979) “Turnus and Juvenal”: Bulletin of the Institute of Classical Studies of the 

University of London 26: 88-94. 

 ___________ (1989) Roman satire. Bristol Classical Paperbacks (1ª ed. 1976). 

COHEN, D. (1991) Law, Sexuality, and Society: The Enforcement of Morals in Classical Athens. 

Cambridge: Cambridge University Press.  

COLIN, J. (1956) “Le marriage de Vetustilla et le dieu Acorus (Martial, Epigr. III 93)”: 

Mnemosyne 9: 325-331. 

COLTON, R.E. (1963) “Juvenal and Martial on literary and professional men”: Classical Bulletin 

39: 49-52. 

_____________ (1964) “Juvenal 14 and Martial 9.46 on the building craze”: Classical Bulletin 41: 

26-27. 

_____________ (1965) “Juvenal’s second satire and Martial”: Classical Journal 61.1: 68-71 

_____________  (1965-6) “Juvenal and Martial on the equestrian order”: The Classical Journal 61: 

157-159. 

_____________ (1966) “Echoes of Martial in Juvenal’s third satire”: Traditio 22: 403-419. 

_____________ (1970) “Juvenal 6.398-412, 6.419-433 and Martial”: Classica et Mediaevalia 31.1-

2: 151-160. 

_____________ (1971) “Some rare words used by Martial and Juvenal”: Classical Journal 67: 55-

57. 

_____________ (1973) Cruelty an vanity: Juvenal 6. 490-96; 6.502-506 and Martial”: Classical 

Bulletin: 5-6. 

_____________ (1974) “Juvenal and Martial on woman who aple Greek ways”: Classical Bulletin 

50: 42-44. 

_____________ (1977) “Echoes of Martial in Juvenal’s fourteenth satires”: Hermes 105: 234-246. 

______________  (1978) “Echoes of Martial in Boileau’s satire on city life”: Classical World 72: 

99-101. 



Bibliografia 

 692 

_____________ (1991) Juvenal’s use of Martial’s Epigrams: A study of literary influence. Vol. I-

II. Classical and Byzantine Monographs. Amsterdam: Adolf M. Hakkert-Publisher.   

CONTE, G. B. (1994) Genres and Readers. Lucretius. Love Elegy. Pliny’s Encyclopedia  (Trad. 

G. W. Most do it. (1991) Milano, Mondadori) Baltimore/London: The John Hopkins University 

Press.  

_____________ (1999) Latin Literature–A History. (Trad. Joseph B. Solodow e rev. Don Fowler e 

Glenn W.Most do it. (1987) Monnier, Firenze) Baltimore/London: The Johns Hopkins University 

Press (1ªed. 1994). 

CORTÉS TOVAR, R. (1986) Teoria de la sátira. Análisis de Apocolocyntosis de Séneca. 

Cáceres: Universidad de Extremadura. 

____________________ (1988) “Juvenal y las dificultades de la indignatio”: Nova Tellus 16.1: 69-

91. 

 ____________________ (1997) “Martial y el epigrama”: CODOÑER, C. (1997). Historia de la 

literatura latina: 423-433. 

____________________  (2005) “Indignación satírica contra las mujeres romanas y sus pasiones: 

la misoginia en Juvenal”: GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M. e PEDREGAL RODRIGUÉZ, A. 

(Coord.) Venus sin espejo: imágenes de mujeres en la Antigüedad clásica y el cristianismo 

primitivo: 139-160. 

COUISSIN, P. (1928) “Les Triomphes de Domitien”: Revue  Archéologique 28: 65-94. 

COULANGES, F. (1890) Histoire des instituitions politiques de l’ancienne France: Les origines 

du système feodal: Vol. 5.Paris.  

COURTNEY, C. (1962) “Parody and Literary Allusion in Menippean Satire”: Philologus 106: 86-

100. 

COUSIN, J. (1939) “Nature et mission du poète dans la poesie latine XVI: Martial et Juvénal”: 

Revue des Cours et Conférences 40.2:548-558.  

COVIELLO, A. L. (2005) La sátira romana: género de fronteras y antitexto en Horacio y Pérsio 

(Tese de doutoramento apresentada ao Departamento de Filología Latina da Universidade de 

Barcelona, sob orientação do Dr. José Luis Vidal Pérez: 

http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UB/AVAILABLE/TDX-0920106-141434//ALC_TESIS.pdf 

(consulta em 12/01/2007). 

CRINITI, N. (1999) Imbecillus sexus: La donne nell’Italia antica. Grafo Edizioni, Brescia. 

CROCE, B. (1941) Marziale: L’Epistola a Basso (Epigr.III, 58), XI. Poesia Antica e Moderna, 

Interpretazioni.  Bari: Gius. Leterza & Figli, XIX. 

CROOK, J.A. (1992) “Women in Roman succession”: RAWSON, B. (ed.)  The family in Ancient 

Rome: New Perspectives: 58-82. 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 693

CSAPO, E. e SLATER, W. J. (2001) The context of ancient drama. Michigan (1ª ed. 1994). 

GENTILI, B. (1967) “Epigramma ed elegia, L’épigramme Grecque”: Entretiens sur l’Antiquité 

Classique 14, Genèvre: 39-81. 

CUPAIUOLO, F. (1978) Itinerario della poesia latina - nel I secolo dell'Imperio. Napoli: Società 

Editrice Napoletano (1ª ed. 1973). 

DADONE, M. (1954) “Appunti sulla fortuna di Fedro: III Fedro e Marziale”: Rivista di Studi 

Classici 2: 83-86. 

D’ARMS, J. H. (1990) “The Roman convivium and the idea of equality”: MURRAY, O. 

Sympotica: A Symposium on the Symposium: 308-320.  

D'ARMS, J. H. (1984) “Upper-class attitudes towards 'viri municipates' and their towns in the 

early Roman empire”: Athenaeum 72: 440-467. 

DAMON, C (1997) The Mask of the parasite. A pathology of Roman Patronage. Ann. Arbor: 

University of Muchigan Press.  

DÁRIA, M. S.-G. (1996) “Iuvenae en los Collegia del occidente romano”: Atene e Roma 41.1: 24-

31. 

DAUBE, D. (1969) Roman Law: Linguistic, Social and Philosopfical Aspects. Edinburg: Edinburg 

University Press.  

____________ (1976) “Martial, father of three”: American Journal of Ancien History 1: 145-147. 

DAUGE, Y. A. (1981) “Le Barbare-Recherches sur la conception romaine de la barbarie et de la 

civilisation-Barbarologie Historique”: Latomus 176: 233-241. 

DECKER, J. de (1913) Juvenalis declamans. Étude sur la rhétorique déclamatoire dans les 

Satires de Juvénal. Université Gand.  

DEGRASSI, A. (1955) Domiziano. Dodici Cesari. Torino : Quaderni della Radio 40. 

D’ÉLIA, S. (1980) “Osservazioni su cultura e potere nell’età flavia”: Quaderni di Stotia 11: 351-

364.  

__________(1981) “Appunti su Marziale e la civiltà letteratia dell’età flavia”: Letterature 

Comparate, Probleme e metodo. Studi in onore di E. Paratore. Bologna:Patròn: 647-666.  

DEROUX, C. (ed.) (1979) Studies  in Latin Literature and Roman History I. Brussels: Latomus 

(Coll. Latomus 164). 

DERRIDA, J. (1980) “The Law of Genre”: Critical Inquiry 7. 1: 55-81. 

DESBORDES, F. (1998) “La Rhétorique et le rire selon Quintilien” : TRÉDÉ, M. e HOFFMAN, 

P. (ed.) Le rire des anciens. Actes du Colloque International Presses de L'École Supérieur: 307-

314. 

DESCHAMPS, L. (1981) “L'influence de la diatribe dans l'œuvre de Martial": Atti del Congresso 

internazionale di Studi Vespasianei. Rieti: 353-368.  



Bibliografia 

 694 

DIAS, P. C. B. (1997) “A mulher romana: uma proposta didáctica”: Actas do II Colóquio Clássico 

13-14 de Maio: 297-328. 

DICK, B. F. (1969) “Seneca and Juvenal 10”: Harvard Studi in Classical Philology 73: 237-246. 

DIGGLE, J. (1974) “Juvenal 8.220”: Classical Review 24: 183-184. 

DIXON, S. (1988) The Roman Mother. London: Croom Helm. 

_________ (1992) The Roman Family.  Baltimore/London: The John Hopkins University Press. 

_________ (1996) “The sentimental ideal of the Roman Family”: RAWSON, B. (ed.) Marriage, 

divorce and Children in Ancient Rome: 99-113. 

_________ (1999) “Conflict in the Roman Family”: RAWSON, B.; WEAVER, P. (eds.) The 

Roman Family in Italy: 149-167. 

_________ (2003) “Sex and married woman in Ancient Rome”: BACH, D.L. e OSIEK, C. (eds.) 

Early Christian Families in Context: An Interdisciplinary Dialogue: 111-129. 

D’ONOFRIO, S. (1968) Os Motivos da Sátira Romana: ALPFA, 13/14, FFCL de Marília: 

Departamento de Letras.  

DODGE, H. (1999) “Amusing the Masses: Building for Entertainment and Leisure in the Roman 

Wold”: POTTER, D.S. e MATTINGLY, D.J. (eds.) Life, Death, and Entertainment in the Roman 

Empire: 205-255. 

DOLÇ, M. (1947) “Principios estéticos de Marcial”: Revista de Ideias Esteticas 5: 175-196. 

__________(1953) Hispania y Marcial. Barcelona. 

__________(1957) “La investigación sobre la toponimia hispana de Marcial”: Estudios Clásicos 4: 

68-79. 

_________ (1974) “Due passioni di Marziale, Roma e Hispania”: Colloquio Italo-Spagnolo sul 

tema: Hispania Romana. Roma: Accademia Nazionale dei Lincei: 109-125. 

DOMINIK, W. J. (ed.) (1997) Roman eloquence: rhetoric in society and literature. London/ New 

York: Routledge. 

_______________ e WEHRLE, W. (1999) Roman Verse Satire: Lucilius to Juvenal. Bolchazy-

Carducci. 

DOMINIQUE, A. (1998) “Le ridicule dans la littérature grecque archaique et classique” : TRÉDÉ, 

M. e HOOFMANN, P. (ed.) Le rire des anciens. Actes du Colloque International, Presses de 

l’École Normale Supérieure: 13-20. 

DONDIN-PAYRE, M. (1992) “Domitien et la vieille aristocratie sénatoriale: ruptures et 

continuité”: PAILLER, J.-M.; SABLAYROLLES, R. (ed.) Pallas – Les Années Domitien. 

Toulouse, Colloque organisé à l’Université de Toulouse: 271-288. 

DONINI, G. (1964) “Martial 1.49 Horatius in Martial”: American Journal of Philology 85: 56-60. 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 695

D'ONOFRIO, S. (1968) Os motivos da sátira romana. Marília, ALFA-Departamento de letras- 

13/14. 

DOVER (1978) Greek Homosexuality. Cambridge: Mass. 

DRUMMOND (1989) “Early Roman Clientes”: WALLACE-HADRILL (ed.) Patronage in 

ancient society: 89-115. 

DUCOS, M. (1997) “La condition de la femme et le mariage à Rome (première partie)”: Vita 

Romana 147: 5-9. 

DUFF, J. W. (1929) Martial: realism and sentiment in the epigram. Cambridge: Cambridge 

University Press.  

___________  (1936) Roman Satire. Its Roman Satire: Its Outlook on Social Life. Cambridge: 

Cambridge University Press.  

DUKWORTH, G. E. (1994) The nature of Roman Comedy-A study in popular entertainment. (1ª 

ed 1952, Princeton University Press) Classical Bristol (2ª ed. com apêndice bibliográfico de 

Richard Hunter).  

DUPONT, F. (1997) “Recitatio and the organization of the space of public discourse”: HABINEK, 

T.; SCHIESARO, A. (eds.) The Roman cultural revolution: 44-59. 

DURET, L. (1977) “Martial et la deuxième épodo d'Horace: Quelques réflexions sur l'imitation”: 

Revue des Études Latines 55: 173-192. 

__________ (1983) “Juvenal replique à Trebatius”: Revue des Études Latines 61: 201-226. 

__________ e VÉRAUDAU, J.P. (1983) Urbanisme et Métamorphoses de la Rome Antique. Paris: 

Les Belles Lettres. 

DURRY, M. (1935) “Juvénal et les Prétoriens”: Revue des Études latines 13: 95-106. 

DYNES, W.R. e DONALDSON, S. (1992) Studies in Homosexuality I. Homosexuality in the 

Ancient Wold. New York/London. 

DYSON, S. L. e PRIOR, R. E. (1995) “Horace, Martial and Rome: two poetic outsiders read the 

ancienty city”: Arethusa 28: 245-263. 

EARL, D. (1967) The Moral and Political Tradition of Rome. London. 

ECHAVE-SUSTAETA, J. (1956) “Un procedimiento de estilo de Marcial”: Actas del primer 

congreso español de estudios Clásicos. Madrid: 427-433. 

EDEN, P.T. (1985) “Iuvenalia”: Mnemosyne 38:334-352. 

__________ (1987) “Comments on Juvenal from Seneca and Others”. Mnemosyne 40: 157-158. 

__________ (1988) “Problems in Martial (1.49; 1.67; 11.21; 11.94)”: Mnemosyne 41.1-2: 118-121. 

__________ (1989) “Problems in Martial II (I,17; I,92; I,100; X,83)”: Mnemosyne 42: 119-124. 

__________ (1990) “Problems in Martial (III) (1.12, 1.82; 1.44, 1.45; 1.102, 5.40; 7.83, 8.52)”: 

Mnemosyne 43.1-2:160-164. 



Bibliografia 

 696 

__________ (1997) “Three notes on Martialis Liber de Spectaculis”: Mnemosyne 50: 484. 

__________ (2001) “Five problems in Martial (I.48, 3-4; IV 52; VI 12; IX 61, 15-18; XII 52)”: 

Classical Quarterly 51: 319-321.  

EDGEWORTH, R. J. (1999) Passages in Juvenal four and ten. Classica et Mediaevalia 50: 179-

187. 

EDMONDSON, J. C. (1996) “Dynamic arenas: gladiadotorial presentations in the city of Rome 

and the construction of Roman society during in the early empire”: SLATER, W.J. (ed.) Roman 

Theatre and Society: E. Togo Salmon Papers I: 69-112. 

EDMUND, L. (1972) “Juvenal’s thirteenth Satire”: Rheinisches Museum für Philologie 115:59-73. 

____________ (1979) “The Latin invitation-poem: what is it? Where did it come from?”: 

American Journal of Philology 100.2: 184-188. 

EDWARDS, C. (1993) The Politics of Immorality in Ancient Rome. Cambridge: Cambidge 

University Press. 

_____________ (1997) “Unspeakable Professions: Public Performance and Prostitution in Ancient 

Rome”: HALLETT, J.P.  e SKINNER, M.B. (eds.) Roman Sexualities: 66-95. 

EHRMAN, R.K. (1987) “Martial, De Spectaculis 8: gladiator or criminal”: Mnemosyne 40: 422-

424. 

ELKIN, P.K. (1973) The Augustan defence of satire. Oxford: AT the Claredon Press.  

ELLIOT, R. C. (1972) The power of satire: magic, ritual, art. Princeton/New Jersey: Princeton 

University Press (1ªed. 1960). 

ESTEFANÍA ÁLVAREZ, D. (1987) “Marcial: el poeta y su obra”: Actas del Simposio sobre 

Marco Valerio Marcial, poeta de Bílbilis y de Roma. Zaragoza: 49-67. 

ESTEFANÍA, M. D. e POCIÑA PÉREZ, A. (eds.) (1996) Géneros Literarios Romanos 

(Aproximación a su Estudio) Madrid: Ediciones Clásicas. 

ESTELLÉS GONZÁLEZ, J. M. (2001) “La sensibilidad olfativa de un poeta latino: M. Valerio 

Marcial. Notas para un Bestiario” – Quaderns (?) de Filologia Estudis Literaris 6: GREGORI, C.; 

JIMÉNEZ, D.; VICENTE, J. M. (ed.) Humor i Literatura: 91-99. 

EUGÈNE, A. (1938) L'empire romain. Paris : Félix Alcas (Coll. Peuples et Civilisations).  

EVANS, J. K. (1991) War, Women and Children in Ancient Rome. London : Routledge.  

FABIAN, B. (ed.) (1975) Satura ein kompendium moderner studien zur satire. Hildesheim/ New 

York: Georg Olms Verlag. 

FANTHAM, E. (1991) “Strupum: Public Attitudes and Penalties for Sexual Offences in 

Republican Rome”: Echoes du Monde Classique/Classical View 35: 267-91. 

_____________; FOLEY, H.P.; KAMPEN, N.B.; POMEROY, S.B.; SHAPIRO, H.A. (1994) 

Women in the Classical world: image and text. New York / Oxford. 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 697

FANTUZZI, M. (1980) “La contaminazione dei generi letterarî nella letteratura greca ellenistica: 

rifiuto del sistema o evoluzione di un sistema?”: Lingua e Stile 3: 433-450. 

_____________ (1993) “Il sistema letterario della poesia alessandrina nel III sec. A. C.”: 

CAMBIANO,G.; CANFORA, L. e LANZA, D (eds.) Lo spazio letterario della Grecia antica. 

Vol.1.2 Roma: 31-73. 

FAU, G. (1978) L’émancipation féminine dans la Rome Antique. Paris: Les Belles Lettres. 

FEARS, J. R. (1981a) “Jupiter and Roman imperial ideology”: Aufstiegnd und Niedergang der 

romischen Welt II 17.1: 74-85. 

___________ (1981b) “The cult of Virtues and Roman Imperial Ideology”: Aufstiegund 

Niedergang der romischen Welt 2.17.2: 827-948. 

FEENEY, D. (1999) Literature and religion at Rome. Cambridge: Cambridge University Press. 

FEINBERG, L. (1963) The satirist: his temperament, motivation and influence. Ames Iowa.  

FERGUSON, J. (1963) “Catullus and Martial”: Proceedings of the African Classical Association 

6:3-15. 

____________   (1987) A prosopography to the Poems of Juvenal. Brussels: Collections Latomus.  

FERNÁNDEZ CORTE, J.C. (1997) “Catulo y los poetas neotéricos”: CODOÑER, C. (ed.) 

Historia de la Literatura Latina: 109-122. 

FERREIRA, P. S. (1999) “A paródia e as implicações didácticas”: TORRÃO, J.M (Coord.) Actas 

do III Colóquio Clássico 22-23 de Abril, Universidade de Aveiro: 113-137. 

FERREIRA, P. S. (2003) “Paródia ou paródias?”: MIGUEL MORA, C. de (Coord.) Sátira, 

paródia e caricatura: da Antiguidade aos nossos dias. Universidade de Aveiro: 279-300. 

FERREIRA, P. S. (2000) “O tempo na paródia: anulação e efeitos derivados", Euphrosyne 28: 

177-186. 

FINLEY, M. I. (ed.) (1974) Studies in Ancient Society. London: Routledge & Kegan Paul. 

_____________ (2002) “The Silent Women of Rome”: McCLURE, L. K. (ed.) Sexuality and 

Gender in the Classical World: 147-156. 

FISCHLER, S. (1994) “Social stereotypes and historical analysis: the case of the imperial 

women”: ARCHER, L.J.; FISCHLER, S. e WYKE, M. (ed.) Women in ancient societes: an 

allusion of the night: 115-133. 

FISHELOV, D. (1990) “The vanity of the reader’s wishes: reading Juvenal’s satire 10”: American 

Journal of Philology 111: 370-382. 

FITZGERALD, W. (2007) Martial, The World of the Epigram. University of Chicago Press. 

FLETCHER, G.B.A (1983) “On Martial”: Latomus 42.2: 404-411. 

FLORES E. (1963) “Origine e cetto Giovenale e loro reflessi nela problematica sociale delle 

satire”: Ann. Fac. Lett. e Filol. Univ. Napoli 10: 3-22. 



Bibliografia 

 698 

FOLEY, H.P. (ed.) Reflections of Women in Antiguity. New York: Gordon and Breach Science 

Publishers. 

FORBIS, E.P. (1990) “Women’s public image in Italy honorary inscriptions”: American Journal 

of Philology 3: 493-512.  

FORTUNY PREVI, F. (1979) “Introducción al vocabulario de Marcial-Reflejo de la sociedad 

romana de la época”: Secretariado de Publicaciones de la Universidad, Murcia: 5-33. 

___________________  (1983) “Consideraciones sobre algunos hapax de Marcial”: Annales de la 

Universidad de Murcia-Letras 40.1-2: 11-26. 

___________________ (1984) “Notas a la utilización del léxico virgiliano por Marcial”: Simposio 

Virgiliano Commemorativo del bimilenario de la muerte de Virgilio. Murcia, Secretariado de 

Publicaciones de la Universidad: 265-280. 

__________________ (1986) “En torno al vocabulario erótico de Marcial”: Myrtia 1:72-91. 

__________________ (1988) “En torno al vocabulario erótico de Marcial (continuación)”: Myrtia 

3: 93-118.  

FOUCAULT, M. (1987) Historia de la sexualidad. 2. El uso de los praceres. (Trad. do fr. 1976) 

Madrid. 

FOWLER, A. (1979) “Genre and the Literary Canon”: New Literary History 11.1: 97-118. 

FOWLER, D. P. (1995) “Martial and the book”: BOYLE, A. (ed.) Roman Literature and 

ideology: Ramus essays for J.P. Sullivan: 199-226. 

FRASCHETTI, A. (1984) “La sepoltura delle Vestali e la Cittá: du châtiment dans la cité 

supplices corporels et peine de mort dans de monde antique”: École Française de Rome: 97-128. 

FRASSINETTI, P. (1973) “Marziale poeta serio”: Argentea Aetas: Memoriam E.V. Marmorale. 

Génova: Istituto di Filologia Clássica e Medievale: 161-180.   

FREDERICK, G. (1984) “Satire and the making of selves”: STRELKA, J. P. (ed.) Literary 

Theory and Criticism: Part II: Criticism (Festschrift in honor of René Wellek): 849-870. 

FREDERICKS, S. C. (1971a) “Calvinus in Juvenal's Thirteenth satire”: Arethusa 4.1: 219-231. 

 __________________ (1971b) “Rhetoric and morality in Juvenal's 8 th satire”: Transactions and 

Proceedings of the American Philological Association 102: 11-132. 

__________________  (1973) “The function of the prologue (1-20) in the organization of 

Juvenal’s third satire”: Phoenix 27: 62-67.  

__________________ (1976) “Juvenal’s fifteenth satire”: Illinois Classical Studies 1: 174-189. 

FREDRICKSMEYER, H.C (1990) “An observation on the programmatic satires of Juvenal, 

Horace and Persius”: Latomus 49: 792-800. 

FREUDENBURG, K. (1993) The walking muse: Horace on the theory of satire. New Jersey: 

Princeton University Press. 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 699

__________________  (1999) “Horace's satiric program and the language of contemporary theory 

in satires 2.1”: American Journal of Philology 3.2: 187-203. 

__________________ (2001) Satires of Rome: Treatening Poses from Lucilius to Juvenal. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

__________________ (ed.) (2005) Roman Satire. Cambridge: Cambridge University Press. 

__________________; CUCCHIARELLI, A.; BARCHIESI, A. (2007) MUSA PEDESTRE: 

Storia e interpretazione della satira in Roma antica. Roma: Carocci Editore. 

FRÉZOULS, E. (ed.) (1992) La mobilité sociale dans le monde romaine. Strasbourg : Actes du 

Colloque de Strasbourg 1988 (AECR). 

FRIEDLANDER, L. (1969) Friedlander's essays on Juvenal (Trad. do alemão, com Pref. de John 

R.C. e Martyn M.A.) Amsterdam: Adolf M. Hakkert-Publisher. 

FRIEDMANN, K. (1931) “Ancora sulla persecuzione di Domiziano”: Atene e Roma 12: 69-83. 

FRUELUND, J. B. (1981-82) “Crime, Vice and Retribution in Juvenal’s Satires”:  Classica et 

Mediaevalia 33 : 155-168. 

_________________ (1986) “Martyrend and Beleaguered virtue. Juvanal’s portrait of Umbricius”: 

Classica et Mediaevalia 37 : 185-197. 

FRYE, N. (1957) Anatomy of criticism. Four Essays. (Trad. It., 1969) Princeton: Princeton 

University Press. 

GALÁN VIOQUE, G. (1996) “El motivo literario del triunfo en Marcial”: Cuadernos de filología 

clásica. Estudios Latinos 11: 33-45. 

GARCÍA FUENTES, Mª C. (1970) Estúdio Semiológico de la sátira octava de Juvenal: Aevum 

44.5-6: 121-133:  

http://www.ucm.es/BUCM/revistas/fll/02100746/articulos/CFCA7777220121A.PDF (consulta em 

20/02/2002) 

FUNARI, P. A. (1992) “A caricatura gráfica e o ethos popular na comédia”: Classica (SBEC) Belo 

Horizonte: 117-138. 

GAFFNEY, G. E. (1976) Mimic elements in Martial´s epigrammaton libri XII, Vanderbilt 

University: Ph. D. (Univ. Microf. Inter., USA 1985). 

GAGÉ, J. (1959) “La propagande serapiste et la lutte des empereurs flaviens avec les philosophes 

(stoiciens et cyniques) ”: Revue Philosophique 149:73-100. 

________ (1961) “Psychologie du culte impérial romain: Diogène 34”: 47-68. 

________ (1963) Matronalia: Essai sur les dévotions et les organisations culturelles des femmes 

dans l’ancienne Rome. Coll. Latomus 60.  

________ (1964) Les classes sociales dans l'Empire Romain. Paris: Payot. 

GAGLIARDI, D. (1980) Il comico in Petronio. Italia:  Palumbo Editore. 



Bibliografia 

 700 

GAMBERATE, L. (1993) “Fra epigrafia e letteratura (Note a Mart. 10.71) ”: Atene e Roma 38: 

42-53. 

GARCIA GONZÁLEZ, J. Mª e POCIÑA PÉREZ, A. (eds.) (2003) En Grecia y Roma: Las 

gentes y sus cosas. Universidad de Granada: Sociedad Española de Estudios clásicos. 

GARCÍA-HERNÁNDEZ, B. (1987) “Estructuras léxicas en los epigramas de Marcial: Actas del 

simpósio sobre Marco Valério Marcial, poeta de Bilbilis y Roma II. Zaragoza: Univ. Nac. de Educ. 

à Distância: 109-112. 

GARDNER, J. F.  (1986) Women in Roman law & Society. London/Sydney. 

_______________  (2004)  Family and Familia in Roman Law and Life. Oxford: Clarendon Press 

(1ªed. 1998).  

GARELLI-FRANÇOIS, M. H. (2001) “Le geste et la parole: Mime et pantomime dans l’Empire 

Romain”: BRASETE, M. F. (Coord.). Máscaras, Vozes e Gestos: nos caminhos do teatro clássico. 

Aveiro: Universidade de Aveiro, Centro de Línguas e Culturas: 285-303.  

GARLICK, B.; DIXON, S.; ALLEN, P. (eds.) (1992) Stereotypes of Women in Power: Historical 

perspectives and Revisionist Views. New York: Greenwood Press (Contributions in Women’s 

Studies 125) 

GARNSEY, P. (1970) Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire. Oxford: Clarendon 

Press.  

___________ (1988) Famine and Food supply in the Graeco-Roman world. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

__________  (1999) Food and society in Classical Antiquity. Cambridge. 

___________ e SALLER, R. P. (1987) The Roman Empire: Economy, Society, and Culture. 

California: University of California Press. 

___________ e WOOLF, G. (1989) “Patronage of the rural poor in the Roman World”: 

WALLACE-HADRILL (ed.) Patronage in ancient society: 153-170. 

GARRIDO GALLARDO M. A. (Coord) (1988) Teoría de los géneros literários. Madrid: Arco 

Libros. 

GARRIDO-HORY, M. (1981a) “La vision du dépendant chez Martial à travers les relations 

sexuelles”: Index 10: 298-315.  

____________________ (1981b) Martial et l’esclavage. Paris : Les Belles Lettres. 

____________________ (1982) “Introduction au fichier thématique consacré à la dépendance chez 

Martial”: Index 11:175-191. 

____________________ (1984) La femme chez Martial. Annales Litteraires de l'Université de 

Besancon, 287, Paris: Les Belles Lettres.  



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 701

____________________ (1985a) “Le statut de la clientèle chez Marcial”: Dialogues d'Histoire 

Ancienne 11: 381-414 

____________________ (1985b) “Enrichissement et affranchis privés chez Martial: pratiques et 

portraits”: Index 13: 223-271. 

_______________________ (1999) “Femmes, femmes-esclaves et processus de féminisation dans 

les oeuvres de Martial et Juvénal”: MEROLA, F. R. e MARINO, A. S. (eds.) Femmes – esclaves. 

Modèles d’interpretation anthropologique, économique, juridique: 303-313. 

GARTHWAITE, J. (1978) Domitian and the court poets Martial and Statius. New York: Diss. 

Cornell University Ithaca. 

________________ (1990) “Martial, book 6, on Domitian’s moral censorship”: Prudentia 12: 13-

22.  

GAUDEMET, J. (1960) “Le régime impérial”: Studia et Documenta Historiae et Iuris 26: 282-

322. 

GENETTE, G. (1988) “Géneros, "tipos", modos”: GARRIDO GALLARDO M. A. (Coord.) 

Teoría de los géneros literarios: 183-234.  

___________ (1989): Palimpsestos. La Literatura en Segundo Grado (trad. esp. C. Fernández 

Prieto, do fr. 1962, Paris: Editions du Seuil) Madrid: Taurus. 

GEOFFREY, W (1966) Parody in Juvenal and its relation to the Roman Satirical tradition. MG. 

Gregg. Dept. of Classics: McMaster University M.A. (Microfilme). 

GÉRARD, J. (1970) “Juvénal et les associations d’artistes grecs a Rome”: Revue de Études 

Latines 48: 309-331. 

____________ (1976) Juvenal et la réalite contemporaine. Paris: Les Belles Lettres. 

GIANGRANDE, G. (1965) “Juvenalian emendations and Interpretations”: Eranos 63.1-2: 26-41. 

_________________ (1967) “Sympotic Literature and Epigram”: L’Epigramme Grecque 14, 

Entretiens sur L’Antiquité Classique, Vandoeuvres–Genève: 91-173 

GIANGRANDE, L. (1972) The use of Soidaiogeloion in Greek and Roman Literature. The 

Hague: Mounton & Co. N. V. Publishers.  

GIARDINA, A. (ed.) (1992) O homem romano. Lisboa: Presença. 

GIFFORD, H. (1955) “The vanity of Human Wishes”: Review of English Studies 6: 157-165. 

GINER, C. A e BOREL, A N. (1998) Actas del segundo seminario de estudios sobre la Mujer en 

la Antigüedad. (Valencia 27 y 28 de Marzo). 

GOLD, B. K. (1994) “Humor in Juvenal’s Sixth Satire”: JAEKEL, S. e TIMONEN, A. Timonen 

(eds.) Laughter Down the Centuries. Acta Universitatis Turkuensis 208: 95-111.  

___________ (1998) “The House I Live in is not my Own’s: Women’s Bodies in Juvenal’s 

Satires”: Arethusa 31: 369-86.  



Bibliografia 

 702 

___________ (ed.) (1982) Literary and Artistic Patronage in Ancient Rome Literary and Artistic 

Patronage in Ancient Rome. Texas, Austin: University of Texas Press. 

 ___________ (1987) Literary Patronage in Greece and Rome. Chapel Hill/ London: University of 

North Carolina Press.  

GOLDEN, M. e TOOHET, P. (eds.) (2003) Sex and Difference in Ancient Greece and Rome. 

Edinburg University Press: Edinburgh Readings on the Ancient World. 

GONZÁLEZ de la CALLE, P. U. (1935) “Algunas observaciones acerca de la prosa de Marcial”: 

Emerita 3: 1-31. 

GONZÁLEZ PÁEZ, M. del Carmen (1986) “Ponere mensam-poner la mesa”: Faventia 8.1: 17-

27. 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M. e PEDREGAL RODRIGUÉZ, A. (eds.) (2005) Venus sin 

espejo: imágenes de mujeres en la Antigüedad clásica y el cristianismo primitivo. Oviedo. 

GRAÇA, I. (2000) “Patronato e Clientelismo sob o olhar crítico de Juvenal”: Ágora. Estudos 

Clássicos em Debate 2: 121-136.  

GRANAROLO, J. (1971) D’Ennius a Catulle: Recherches sur les antécédents romains de la 

poésie nouvelle. Paris: Les Belles Lettres. 

GRAZZINI, S. (1997) “Ravola: un moralista impudico nella nona satira di Giovenale (Sat. IX 1-

5)”: Studi Italiani di Filologia Classica 15. 1: 99-115. 

GREGORI, C.; JIMÉNEZ, D.; VICENTE, J. M. (ed.) (2001) Humor i Literatura. Universitat de 

València. 

GREWING, F. (ed.) (1998) Toto notus in urbe – Perspektiven der Martial-interpretation.  Frank 

Steiner Verlag Stuttgart. 

GRIFFIN, D. (1994) Satire, A critical Reintroduction. University Press of Kentucky.  

GRIFFIN, J. (1981) “Genre and Real Life in Latin Poetry”: Journal of Roman Studies 71: 39-49. 

__________ (1985) Latin Poets and Roman Life. Ducworth: Bristol Classical Paperbacks. 

GRIFFITH, J. G. (1969) “Juvenal, Statius and the Flavian establishment”: Greece and Rome 16.2: 

134-150 

______________ (1979) “The ending of Juvenal's first satire and Lucilius book XXX”: Hermes 98: 

56-72 

GRIMAL, P. (1991) O Amor em Roma. (Trad. do fr. 1978) São Paulo: Martins Fontes. 

___________ (1989a) Les erreurs de la liberté. Paris: Les Belles Lettres. 

___________ (1989b) “Martial et la pensée de Sénèque”: Illinois Classical Studies 14: 175-183 

___________ (1993) A civilização romana. Lisboa: Edições 70. 

___________(1999) O Império Romano (Trad. Isabel Saint-Aubyn, do fr.1993, Paris: Ed. Fallois). 

Lisboa: Edições 70. 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 703

GRIMAL, P. et MONOD, T. (1952) “Sur la véritable nature du 'garum”: Revue des Études 

Anciennes 54: 27-38. 

GRUBBS, J. E. (1993) “Marriage more shameful than adultery slave-mistress relationships: 

'Mixed marriages' and late Roman law”: Phoenix 47.2: 125-154. 

GUICHARD, L. A. (2000) “V coloquio de Groninger acerca de la poesía Hellenística. L 

Epigrama”: Nova Tellus 18.2: 211-213. 

GUIDOT, B. (ed.) (1995) Burlesque  et dérision dans les épopées de l'occident médiéval. Actes du 

colloque international des Rencontres Européennes de Strasgourg et de la société international 

rencesuals. Littéraires 3 (Strasgourg 16-18 Septembbre 1993). 

GUILLEMIN, A M. (1928) “La critique littéraire au Ier siècle de l'empir”: Revue des Études 

Latines 6: 136-180. 

_________________ (1936) “Le public et la vie littéraire à Rome II: d'Auguste aux Antonins”: 

Revue des Études Latines 14:65-89 

 _________________ (1937) “La culture du public romain à l'époque impériale”: Revue des 

Études Latines 15:102-121. 

GUILLÉN, C. (1971) Literature as System. Princeton University Press. 

GUILLÉN, J. (1981) Urbs Roma I. Vida y costumbres de los romanos: Vida Privada. Salamanca: 

Ediciones Sígueme. 

___________ (1985) Urbs Roma III. Vida y Costumes de los Romanos: Religión y Ejército. 

Salamanca: Ediciones Sígueme. 

___________ (1986) Urbs Roma II. Vida y Costumes de los Romanos: La Vida Publica. 

Salamanca: Ediciones Sígueme. 

___________ (1987) “La moralidad de Marcial: Actas del Simposium sobre Marco Valério 

Marcial, poeta de Bilbilis y Roma II. Zaragoza: Univ. Nac. de Educ. a Distancia: 91-114. 

___________ (1991) La sátira latina. Lucilio- Horacio- Persio- Juvenal. Madrid: AKAL / Clasica.  

__________  (2000) Urbs Roma IV. Vita y Costumbres de los Romanos: Constitución y Desarrollo 

de la Sociedad. Salamanca: Ediciones Sígueme. 

GUNDERSON, E. (2005) “The libidinal rhetoric of satire”: FREUDENBURG, K. (ed.) Roman 

Satire: 224-240. 

HABINEK, T. (1997) “The invention of sexuality in the world-city of Rome”: HABINEK, T. e 

SCHIESARO (eds.) The Roman Cultural Revolution: 23-43. 

_____________ (1998) The Politics of Latin Literature: Writing, Identity, and Empire in Ancient 

Rome. Cambridge: Cambridge University Press. 

HABINEK, T. e SCHIESARO (eds) (1997) The Roman cultural revolution. Cambridge: 

Cambridge University Press. 



Bibliografia 

 704 

HALLETT, J. P. (1984) Fathers and Daughters in Roman Society: Women and the Elite Family. 

Princeton / N.J.: Princeton University Press.  

______________  (1992) “Martial’s Sulpicia and Propertius’Cyntthia”: Classical World 86: 99-

123.  

______________ e SKINNER, M. B. (eds.) (1997) Roman Sexualities. Princeton: University 

Press. 

HALPERIN, D. (1990) On Hundred years of Homosexuality and Other Essays in Greek Love. 

New York. 

HALPERIN, M.; WINKLER, J. J.; ZEITLIN, F. I. (eds.) (1990) Before Sexuality. The 

Construction of Erotic Experience in Ancient Greek World. Princeton. 

HAMMOND, M. (1957) “Composition of the Senate. AD. 68-235”: Journal of Roman Studies 

47:74-81. 

HARDIE, A. (1997-8) “Juvenal, Domitian and the accession of Hadrian (satire 4)”: Bulletin of the 

Institute of Classical Studies 42: 117-144. 

HARDIER, A. (1998) “Juvenal, the Phaedrus and the truth about Rome”: Classical Quarterly 

48.1: 234-251. 

HARPHAM, C. G. (1982) On the Grotesque-strategies of contradictions in art and literature. 

Princeton /New Jersey: Princeton University Press. 

HARRIS, W.V. (1989) Ancient literacy. London: Cambridge Mass. 

HAUGEN, A. K. (1988) “Baudelaire, Le rire et le grotesque in littérature-Matière de Poésia”: 

Litterature 72: 12-29. 

HAURRY, A. (1955) L’ironie et l’humour chez Cicéron. Klincksieck. 

HAWLEW, R. e LEVICK, B. (eds) (1995) Women in the Antiquity: New assessment. London / 

New York: Routledge.   

HELLEGOUARC’H, J. (1963a) “La vie politique des romaines à travers le vocabulaire”: 

L’Information Littéraire 4: 158-166. 

______________________ (1963b) Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous 

la République. Paris.  

______________________ (1995) “Juvénal témoin et critique de son temps. Actualité et 

permanence des sátires”: Vita Romana 137: 36-45. 

______________________ (1998a) “Juvénal et le stoicisme”: Liberalitas-Scripta Varia. Coll. 

Latomus 243:701-711. 

______________________ (1998b) “Juvénal, poète épique”: Liberalitas-Scripta Varia. Coll. 

Latomus 243: 685-700. 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 705

______________________ (1998c) “La détermination de la cesúre dans l’hexamètre latin: 

principes et méthodes”: Liberitas-Scripta Varia. Coll. Latomus 243: 341-355. 

______________________ (1998d) “La pontuation bucolique das les satires de Júvenal - étude 

métrique et stylistique”: Liberalitas-Scripta Varia. Coll. Latomus 243: 517-531. 

______________________ (1998e) “La réalization de la cesure dans l’hexamètre latin”: 

Liberalitas- Scripta Varia. Coll. Latomus 243: 356-370. 

______________________ (1998f) “Les idées politiques et l’appartenance social de Juvenal”: 

Liberalitas- Scripta Varia. Coll. Latomus 243: 43-53. 

______________________ (1998g) “Virtus, Fortuna, Libertas nelle letterature e nella vita politica 

dei Romani”: Liberalitas-Scripta Varia. Coll. Latomus 243: 73-92. 

______________________ (1998h) “Compte rendu de: Jean Gérald, la pontuation trocaique dans 

l’hexametre latin d’Ennius à Juvenal. Recherches sur les modalites de l’accord entre phrase et le 

vers. (Paris: Les Belles Lettres, 1980) ”: Liberalitas- Scripta Varia. Coll. Latomus 243: 382-386 

HELMBOLD, W.C. (1951) “The structure of Juvenal I”: Classical Philology 14.2: 47-60. 

_________________ (1956a) “Juvenal’s twelfth satire”: Classical Philology 51:14-23. 

_________________ (1956b) “The structure of Juvenal IV”: American Journal of Philology 77: 

68-73. 

_________________ e O'NEIL E. N. (1959) “The form and purpose of Juvenal’s Seventh Satire”: 

Classical Philology 54:100-108. 

HEMELRIJK, E.A. (2004) Matrona Docta – Educated women in the Roman Élite from Cornelia 

to Julia Domna. London / NewYork: Routledge Classical Monographs (1ªed. 1999).  

HENDERSON, J. G.W. (1989) “When Satire Writes ‘Woman’”: BRAUND, S.H. (ed.) Satire and 

society in Ancient Rome: 89-125. 

___________________ (1997) Figuring out Roman Nobility: Juvenal’ Eighth satire. University of 

Exeter Press.  

___________________ (1999) Writing down Rome-satire, comedy and other offences in latin 

poetry. Oxford: Clarendon Press. 

HENDRICKSON, G.L. (1927) “Satura tota nostra est”: Classical Philology 22: 46-60. 

HERESCU, Von N.J. (1960) “Sur le sens érotique de sedere”: Glotta 38:125-134. 

HERMANN, I (1949) “The Giant Mother, the Phallic Mother, Obscenity”: Psychoanalytic Review 

36: 303. 

HERNANDEZ VISTA, V.E. (1966) “Catulo, Marcial y Fray  Luis de Léon- estudio estilístico”: 

Estudios Clásicos 10: 319-339. 

HERRERA ZAPIÉN, T. (1984) “Marcial, divinizador casi irónico de los Césares”: Nova Tellus 2: 

67-83. 



Bibliografia 

 706 

________________ (1997) Los satíricos de la Roma Imperial-ensayos críticos y versiones 

rítmicas. México: Bibliotheca Litterarum Humaniorum, Coleción Krinein, JGH Editores. 

HERREROS GONZÁLEZ, C. e SANTUPAU PASTOR, Mª C. (2005) “ Prostitución y 

Matrimonio en Roma: ¿Uniones de hecho o de derecho?”: Iberia 8:89-111: 

HERRMANN, L. (1940) “Iuvenaliana”: Revue des Études Anciennes 42 (Mélanges d’Études 

Anciennes offerts à Georges Radet): 448-452. 

________________ (1952) “Comment Quintilien a loué Juvénal”: Latomus 11:451-453. 

________________ (1963) “Martial et les Priapées”: Latomus 22:31-55. 

________________  (1966) “Claviaenus”: Latomus 25: 258-264. 

________________ (1975) “Martial, Epigrammes XII.47 (46)”: Latomus 34.1: 757-760. 

________________  (1985) “Laureolus” (Hommages à Henry Bardon (ed. M. Renard-P. Laurens) 

Bruxelles: Coll. Latomus 187: 225-234. 

HIGHET, G. (1937) “The life of Juvenal”. Transactions and Proceedings of the American 

Philological Association 68: 480-506. 

____________ (1949) “The Philosophy of Juvenal”: Transactions and Proceedings of the 

American Philological Association 80: 254-270. 

____________  (1951) “Juvenal's bookcase”: American Journal of Philology 72: 369-394. 

____________  (1952) “Notes on Juvenal”: The Classical Review 2:70-71. 

____________ (1954) Juvenal the satirist. Oxford: AT the Clarendon Press. 

____________ (1962) The Anatomy of Satire. Princeton/ New Jersey. 

____________ (1974) “Masks and faces in satire”: Hermes 102: 321-337. 

HINDS, S. (1998): Allusion and Intertext. Dynamics of Appropriation in Roman Poetry, 

Cambridge: Cambridge University Press. 

HOLMBOLD, W.C. (1951) “The structure of Juvenal I”: Classical Philology 14.2: 47-60. 

HOMO, L. (1925) L‘Empire Romain-le gouvernement du monde / La défense du monde – 

l’exploitation du monde. Paris: Payot. 

HOPKINS, K. (1965a) “Contraception in the Roman Empire”: Comparative Studies in Society and 

History 8: 124-151.  

____________ (1965b) “The age of Roman girls at marriage”: Population Studies 18.3: 309-327. 

____________ (1974) “Élite mobility in the Roman Empire”: FINLEY, M.I. (ed.) Studies in 

Ancient Society: 103-120.  

HOVEN, R. (1971) Stoicisme et Stoiciens face au problème de l'au-delà. Paris: Les Belles Lettres.  

HUBRARD, T.K. (2003)  Homosexuality in Greece and Rome. A Source book of baste 

Documents. Berkeley.  



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 707

HULL, K. W. D. (1967) Martial and his times, selection from the epigrams of Martial describing 

life in Rome in the first century A. D. London. 

HUJIL, N. (1964) “An Aspect of Martial- Money Matters”: Journal of Classical Studies 12: 180-

182. 

HUMBERT, M. (1972) Le Remariage à Rome: étude d’histoire juridique et sociale. Milan: 

Giuffré.  

HUMEZ, J. M. (1972) The manners of epigrams. A study of the epigram volumes of Martial. 

Michigan / London: Harington, Yale University Ph. D. 

HUNDSON, N. A. (1989) “Food in Roman satire”: BRAUND, S.H. (ed.) Satire and society in 

Ancient Rome: 69-87. 

HUTCHINSON, G.O. (1993) Latin literature from Seneca to Juvenal-a critical study. Oxford: 

Claredon Presss Oxford. 

HUXLEY, H.H. (1965) “Martial IV.4.II”: Latomus 24: 647-648. 

IEHL, D. (1997) Le Grotesque. France: Press Univ. France. 

IFFLAND, J. (1978) Quevedo and the grotesque. London: Coleccion Tamesis (Serie A-

Monografias 69).  

IGLESIAS SANTOS, M. (1994) “La estética de la recepción y el horizonte de expectativas”: 

VILLANEUVA, D. (ed.) Avances en Teoría de la Literatura (Estética de la Recepción, 

Pragmática, Teoría Empírica y Teoría de los Polisistemas): 35-115. 

INGERSOLL, J.W. (1912) “Roman satire: its early name?”: Classical Philology 7.1: 59-65. 

ISETTA, S. (1977) “Sul de aquae frigidae usu di Calvo”: Studi e Richerche dell'Istituto di latino 1: 

107-112. 

JACKSON, R.P.J. (1993) “Eye medicine in the Roman Empire”: Ausf. Nied. Om. Welf. II 37.3: 

2228-2251 

JENKYNS, R. (1982) Three classical poets: Sappho, Catullus and Juvenal. London: Duckworth. 

JENSEN, B. F. (1981-82) “Crime, vice and retribution in Juvenal's satires”: Classica et 

Mediaevalia 33: 155-168. 

JESUS, Mª, S. de (1989-1991) “O Primo Basílio e os Maias: Da Conveniência Satírica à 

Ambivalência Irónica”: Revista Letras: Universidade de Aveiro 6-8: 135-175.  

JOCELYN, H.D. (1981) “Difficulties in Martial, Book I”: Papers of the Liverpool Latin Seminar 

3: 277-284. 

______________ (1985) "(Manchester): Charinus cunnilingus, Martial 1.77”: Liverpool Classical 

Monthly10: 41-42 

JOHNSON, M. e RYNAN, T. (2005) Sexuality in Greek and Roman Society and Literature: A 

Sourcebook. London/New York: Routledge. 



Bibliografia 

 708 

JOHNSON, S. (1953-54) “The Obituary Epigrams of Martial”: Classical Journal 49: 256-272. 

JOHNSON, T. e DANDEKER, C. (1989) “Patronage: relation and sistem”: WALLACE-

HADRIL, A. (ed.) Patronage in Ancient Society: 219-241. 

JONES, B. W. (1973) “Domitian’s attitude to the senate”: American Journal of Philology 94: 79-

91. 

______________ (1974) “The status of Dalmatia under Domitian”: Classical Philology 69: 48-50. 

_____________  (1975) “Praetorian proconsuls under Domitian”: Historia 24: 454-462. 

JONES, C. P. (1972) “Juvenal 8.222”: The Classical Review 22: 313. 

___________ (1991) “Dinner theater”: SLATER, W.J. (ed.) Dining in the Classical Context: 185-

198.  

JONES, F. (1979) “Juvenal, Satire VII”: DEROUX, C. (ed.) Studies in Latin Literature and 

Roman History V: 444-464.  

 _________ (1982) “A note on Juvenal Sat. VII, 86”: Classical Quarterly 76: 478-479.  

_________ (1983) “Towards and interpretation of Juvenal satire 11”: Acta Classica 26: 104-107. 

JONES, F.  (2001) “Performance in Juvenal”: Latomus 60.1: 124-134. 

JONES, F. L. (1934-35) “Martial, the client”: Classical Journal 30: 389-402. 

JONES, F.M.A. (1990), “The persona and the dramatis personae in Juvenal Satire Four”: Eranos 

88.1: 47-59.  

JOSHEL, S.R.  (1992) “The body female and the body politic: Livy’s Lucretia and the rape of the 

body politic”: RICHLIN, A. (ed.) Pornography and Representation in Greece and Rome: 112-130.  

JUMP, J. D. (1972) Burlesque. (Col. The Critical Idiom nº22) USA: Methuen & C. Ltd.  

KAPPELMACHER, A. (1922-23) “Martial und Quintilian”: Wiener Studien 43: 216-217. 

KASER, M. (1968) Roman Private Law. London: Butterworth.  

KAYSER, W. J. (1963) The Grotesque in art and literature. (Trad. Ulrich Weisstein) New York 

/Toronto: MacGraw-Hill /Indiana University Press (1ªed. 1957). 

KEANE, C. C. (2003) “Theatre, Spectacle, and the Satirist in Juvenal”: Phoenix 57: 3-4. 

KENNEDY, G. A. (1980) Classical Rhetoric and it Christian and secular tradition from Ancient 

to Modern times. The Univ. of North Carolina Press, Chapel Hill. 

_______________ (ed.) (1997) The Cambridge History of Literary Criticism. Vol.I. Classical 

Criticism. Cambridge: University Press Executive, Editorial Board (1ªed. 1989). 

KENNEY E.J. (1962) “The first satire of Juvenal”: Proceeding of the Cambridge Philological 

Society 8: 29-40. 

_____________ (1963) “Juvenal: satirist or rhetorician?”: Latomus 22: 704-720.  

_____________ (1964) “Erotion again”: Greece and Rome 11: 77-81. 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 709

_____________ e CLAUSEN, W.  (eds.) (1989) Historia de la literatura clásica. II: Literatura 

latina, (Trad. H. Bombín do ingl.: The Cambridge History of Classical Literatura. II: Latin 

Literature, Cambridge University,1982). Madrid: Gredos. 

_____________________________ ; EASTERLING, P.E. e KNOX, B.M.W. (1983) The 

Cambridge History of Classical Literature: Latin Literature Part 4: The Early Principate. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

KENYON, F. G. (1932) Books and Readers in Ancient Greece and Rome. Oxford: Clarendon 

Press.  

KIDD, D.A. (1969) Juvenal 1.149 and 10.106-7”: Classical Quarterly 14: 103-108.  

KLEIJWEGT, M. (1998) “Extra fortunam est quidquid donator amicis: Martial on Friendship”: 

Farouk Grewind: 256-277. 

_______________ (1999) “A Question of patronage: Seneca and Martial”: Acta Classica 42: 105-

119.  

KLOSSOWSKI, P. (1986) Origens culturais e míticas de um certo comportamento das damas 

romanas, Lisboa, Edições Cotovia.  

KNIGHT, C. (1992) “Satire, Speech and Genre”: Comparative Literature 44.1: 22-41. 

KNOCHE, U. (1969) La satira romana. (Trad. it. de Die Romische satire) Brescia. 

KONSTAN, D. (1990) “Patrons and Friends”: Classical Philology 90: 328-42  

____________ (1993) “Sexuality and power in Juvenal’s second satire”: Liverpool Classical 

Monthly 18.1:12-14  

____________ (1997) Friendship in the Ancient Wold. Cambridge.  

KORFMACHER, W. C. (1969) “S.T.T.L. in two epigrams of Martial”: Classical Falia 23: 254-

256. 

KRUUSE, J. (1941) “L’originalité artistique de Martial: son style, sa composition, sa technique” : 

Classica et Mediaevalia 4: 248-300. 

KUWAHARA, D.M.S. H. (1985) “The divine economy: Stoicism as Ideology”: Latomus 44: 16-

54. 

KYLE, D. G. (2007) Sport and the Spectacle in the Ancient World. Blackwell Publishing.  

LA PENNA, A. (1983) “Una polemica giocosa di Marziale com Virgilio a proposito del Galeso”: 

Atene e Roma 28: 158-161. 

______________ (1990) “Il programma poetico di Giovenale (com un riferimento a Properzio 

1.9)”: Paideia 45: 239-275. 

______________ (1992a) “L’oggetto come moltiplicatore delle immagini. Uno studio su Priamel e 

catalogo in Marziale”: Maia 44.1: 7-9. 



Bibliografia 

 710 

______________ (1992b) “La sublimazione estetica dell’eros in Marziale”: AA.VV., La storia, la 

letteratura e l’arte a Roma da Tiberio a Domiziano. Atti del Convegno (Mantova. Teatro 

Accademico 4-5-6-7 Ottobre 1990), Mantova: 311-382.  

______________ (1997) “Giovenale 6.165. Per la storia di una stilema virgiliana”: Studi Ital. Di 

Filologia Clasica 15.2: 250-253. 

______________ (1999) “Immortale Falernum. Il vino di Marziale e dei poeti latini del suo 

tempo”: Maia 2: 163-181. 

LABATE, M. (1996) “La sátira latina "géneros" y forma de los contenidos”: ESTEFANÍA, D. e 

POCIÑA PÉREZ, A. (eds.) Géneros Literários Romanos-aproximação a sua estudio: 47-70.  

LaFLEUR, R. A. (1974) “Catullus and Catulla in Juvenal”: Revue de Phlilologie 100: 71-74. 

______________ (1975) “Amicus and amicitia”: Classical Bulletin 51: 54-58.  

______________ (1976a) “Juvenal 1.80”: Revue de philologie, de littérature et d'histoire 

anciennes 5: 79-84.  

______________ (1976b) “Umbricius and Juvenal Three”: Ziva Antika 26: 383-431. 

______________(1979) “Amicitia and the unity of Juvenal’s first book”: Illinois Classical Studies 

4: 158-177. 

______________ (1981) “Horace and onomasti komodein: The law of satire”: Aufstieg und 

Niedergang der romischen Welt 2.31.3: 1790-1826. 

______________ (1998) “Juvenal: Satires, Book I (review)”: American Journal of Philology 119.3 

(Whole Number 475): 474-476. 

LANA, I. (1955) “Marziale poeta della contradizione”: Rivista di Filologia e di Istruzione Classica 

33: 225-249. 

________ (1981) La politica culturale dei Flavi. Atti del congresso internazionale di studi 

Vespasianei (Rieti, 1979) Vol.I. Centro de Studi Varroniani Editori.  

LANGLANDS, R. (2006) Sexual Morality in Ancient Rome. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

LARASH P. (2004) Martial's Lector, the Practice of Reading, and the Emergence of the General 

Reader in Flavian Rome. Berkeley: University of California. 

LAURENS, P. (1965) “Martial et l'epigramme grecque du Ier siècle aprés J.C.”:  Revue des Études 

Latines 43: 315-341. 

_____________ (1980) Martial ou l’epigramme grec et latin. Paris: Les Belles Lettres. 

_____________ (1989) L’abeille dans l’ambre – Célébration de l’epigramme de l’époque 

alexandrine à la fin de la Renaissance. Paris: Les Belles Lettres. 

_____________ (1992) “La poétique de la langue ou la performance descriptive dans le livre VI de 

la l’anthologie grecque et dans les livres XIII e XIV de Martial”: Revue de Philologie 66: 301-315. 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 711

LAVAGNINI, B. (1947) “Motivi diatribi in Lucrezio e in Giovenale”: Athenaeum 25.1-2: 83-88. 

LAWALL, G. (1958) “Exempla and Theme in Juvenal’s Tenth Satire”: Transactions and 

Proceeding of the American Philological association 89: 25-31. 

LEFKOWITZ, M. R. e FANT M.B. (1992) Women's life in Grece e Rome. A source book in 

translation. Duckworth (1ªed. 1982). 

LEITE, R. L. (2003) O Patronato em Marcial. Dissertação de Mestrado submetida ao programa 

de Pós-graduação em Letras Clássicas, Faculdade de letras da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro: http://www.letras.ufrj.br/pgclassicas/Marcial.pdf (consulta em 02/05/08). 

LEITE, R. L. (2005) “Clientes e escravos na Roma Imperial-Marcial, IX. 92-110”: Revista 

Calíope Presença Clássica 13: 111-117.  

LEJAVITZER, A. L. (2000) “Garum paradoxum, misterio y maravilla de la cocina romana”: 

Noua Tellus 18.2:117-128. 

LELIÈVRE, F.J. (1958a) “Juvenal: two possible examples of wordplay”: Classical Philology 

53.4: 241-242. 

_______________ (1958b) “Parody in Juvenal and T.S. Eliot”: Classical Philology 53: 22-27. 

_______________ (1972) “Virgil and Juvenal's third satire”: Euphrosyne 5: 457-462. 

LESKY, A. (1989) Historia de la Literatura Griega. (Trad. José Mª Díaz Regaňón e Beatriz 

Romero) Madrid: Editorial Gredos, S.A. (1ªed. 1969).  

LESUISSE, L. (1961) “La nomination de l'empereur et le titre d'imperator”: L'Antiquité Classique 

30: 415-428. 

LEVI M. A. (1955)  Aspetti sociali della poesia di Giovenale: Studi in onore  di Gino  Funaioli, 

Roma: 170-180.  

LILJA, S. (1983) Homossexuality in Republican and Augustan Rome. Helsinki. 

LOCKSLEY, I. L. (1974) “The evolution of Juvenal’s later satires”: Classical Philology 69.1: 17-

27.  

LORENZ, S. (2003) “Martial 1970-2003”: Lustrum 45: 167-284. 

___________ (2006) Lustrum 48: 109-223; 233-247. 

LOTMAN, I. M. (1996) La Semiosfera I: Semiótica de la Cultura y del Texto. (Selecção, tr. D. 

Navarro do russo) Madrid: Frónesis, Cátedra-Universitat de València. 

______________ (1998) La Semiosfera II: Semiótica de la Cultura, del Texto, de la Conducta y del 

Espacio (Selecção, tr. D. Navarro do russo) Madrid: Frónesis Cátedra-Universitat de València. 

LUISELLI, B. (1973) “Sul significato socio-culturale dell'epigramma latino - Lutazio Catulo, 

'Poetae Novi', Marziale”: Studi Romani 21.4: 441-450.  

LUISI, A. (1999) “Elementi retorici nelle satire di Giovenale”: Invigilata Lucernis 21:199-213. 

LUISI, A. (1998) Il Rombo e la Vestal, Giovenale, Satira IV. Bari. 



Bibliografia 

 712 

LUQUE MORENO, J. (1976) “Consideraciones en torno a la lírica latina”: Cuadernos de 

Filologia Clásica. Estudios Latinos 11: 199-218 

__________________ e DIAZ, P. R. (eds) (1999) Estudios de Métrica. Vol.I-II. Universidad de 

Granada. 

LUTZ, C.E. (1950) “Any Resemblance is purely coincidental”: The Classical Journal 46: 115-

120. 

MACCABE, K. (1986) “Was Juvenal a structuralist? A look at anachronisms in literaty criticism”: 

Greece and Rome 33: 78-84. 

MACDEVITT, A S. (1968) “The structure of Juvenal’s eleventh satire”: Greece and Rome 15: 

173-179. 

MACGANN, M.J. (1968) “Juvenal’s ninth age (XIII.28ff.)”: Hermes 96:509-514. 

MACK, M (1951-52) “The Muse of Satire”: Yale Review 41: 81-92. 

MACKAY, A G. e SHEPHERD, D.M. (1976) Roman Satire- Horace, Juvenal, Persius, Petronius 

and S eneca. Macmillan education St. Martin's Press. 

MACKAY, L.A. (1958) “Notes on Juvenal”: Classical Philology 53: 236-240. 

MADDEN, J. (1995) “Daily life in ancient Rome”: Classical Ireland 2: 88-93. 

MAGARIÑOS, G. (1956) Juvenal y su tercera satira. Madrid: Instituto Antonio de Nebrija, CSIC.  

MAGNINI, M. L.B. (1982) “Grecismi dotti nelle satire di Giovenale”: Atene e Roma 27.1-2: 11-

25. 

MCCLURE, L. (ed.) (2002) Sexuality and Gender in the Classical World: Readings and Sources. 

Oxford: Blackwell. 

MCGINN, T. A. J. (1991) “Concubinage and the Lex Iulia on adultery”: Transactions of the 

American Philological Association121: 335-375. 

________________ (1998) Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome. New York: 

Oxford University Press. 

MARACHE, R. (1961a) “La poésie romaine et le problème social à la fin du 1 siècle: Martial et 

Juvenal”: Inf. Litt. 13: 12-19. 

______________ (1961b) “La revendication sociale chez Martial et Juvénal”: Revista Cultura 

Classica e Medioevale 3.1 30-67. 

______________ (1964) “Rhétorique et humour chez Juvénal”: Hommages à Jean Bayer, Brussels: 

474-478. 

______________ (1969) “Un usage particulier de ergo chez Juvénal”: Giornale italiano di 

filologia 21 (Memoriam entii V. Marmorale): 241-243. 

______________ (1980) “Juvénal et le client pauvre“: Revue de Études Latines 58: 363-369.  



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 713

______________ (1989) “Juvenal – peintre de la société de son temps”: Aufstieg und Niedergang 

der Ronischen Welt (ANRW) II.33.1: 592- 639. 

MARINA SÁEZ, Rosa Mª (1998) La métrica de los epigramas de Marcial: esquemas rítmicos e 

esquemas verbales. Zaragoza: Institución 'Fernando el Católico'. 

MARMORALE, E. (1950) Giovenale. Bari. 

MARROU, H. I. (1985) Historia de la educación en la Antigüedad. Madrid.  

MARTIN, R. e GAILLARD, J. (1981) Les genres littéraires à Rome. Vol.1 e 2. Paris: Scodel. 

MARTYN, J.R.C. (1964) “Juvenal on Latin Oratory”: Hermes 92:121-123. 

________________ (1969) Friedlander’s essays on Juvenal. Amsterdam. 

________________ (1970) “A new approach to Juvenal’s first satire”: Antichthon 4:53-61. 

________________ (1979a)”Juvenal’s Wit”: Classical Bulletin 8: 219-238. 

________________ (1979b) “Martial 1.19 and Juvenal 6.385”: Hermes 107: 126-127 

________________ (1996) Juvenal: A Farrago- a colection of articles on the satires of Juvenal and 

on Roman satire por John R. C. Martyn e A M. Amsterdam: Hakkert Publisher. 

MASON, H. A.  (1963) “Is Juvenal a Classic? An introductory Essay”: SULLIVAN, J. P. (ed.) 

Critical Essays in Roman literature. Satire: 93-176. 

MASON, P. (ed.) (1987) Sexual Asymmetry: Studies in Ancient Society. Amsterdam: Gieben. 

MASTELLONE, E. (1992) “La crudeltá del tirano e il suo primato. Tra Giovenale ed Ausonio”: 

Bollettino de Studi Latini 22: 22-31. 

_________________ (1999) “Un esempio della licentia del Princeps”: Bolletino di Studi Latini 2:  

365- 374.  

MATTHEWS; E. S. (1937) “Contrasting views of the Roman Empire”: American Journal 

Philology 58: 437-456. 

MAYER, R. (1989) “Friendship in the satirists” BRAUND, S.H., (ed.) Satire and society in 

Ancient Rome: 5.21. 

MEDEIROS, W. (1988) “O poeta que buscava um amor”: Biblos 64: 1-15. 

MELLO, C. (1998) O Ensino da Literatura e a problemática dos Géneros literários. Coimbra: 

Almedina. 

MELLO, Mª M. P. (1992) “O culto a Cíbele em Tertuliano e Minúcio Félix”: Classica, SBEC, 

Belo Horizonte: 145-153. 

MENDELL, C.W. (1920) “Satire as popular philosophy”: Classical Philology 15: 138-157. 

_______________ (1922) “Martial and the satiric epigram”: Classical Philology 17.1: 1-20. 

MERLI, E. (1993) “Ordinamento degli epigrammi e strategie cortigiane negli esordi dei libri I-XI 

di Marziale”: Maia 45: 229-256. 



Bibliografia 

 714 

__________ (2006) “Identity and irony Martial’s tenth book, Horace and the tradition of Roman 

satire”: NAUTA, R.R.; VAN DAM H.J.; SMOLENAARS, L. (coord) Flavian Poetry: 257-268. 

MEROLA, F. R. e MARINO, A. S. (eds.) Femmes–esclaves. Modèles d’interprétation 

anthropologique, économique, juridique. Nápoles. 

MESSER, W. S. (1941) “Martial IX, 15”: Classical Journal 36: 226-229.  

MÉTHY, N. (1993) “Juvenal et L'Afrique”: Revue des Études Anciennes 95.3-4: 473-486. 

MICHEL, A. (1963) “La date des Satires. Juvénal, Héliodore et le tribun d’Arménie”: Revue des 

Études Latines 41 : 315-327. 

MIGUEL MORA, C. de (2003a) “A paródia literária no Corpus Priapeonrum”: MIGUEL 

MORA, C. de (Coord.) Sátira, paródia e caricatura: da Antiguidade aos nossos dias. Aveiro, 

Universidade de Aveiro: 159-177 

_______________________ (2003b) “Os três castigos de Priapo: o sexo como arma no Corpus 

Priapeorum”: FERREIRA, A. M. (Coord.) Percursos de Eros – Representações do erotismo, 

Aveiro, Universidade de Aveiro: 39-47. 

MILBURN, R.P.L. (1945) “The persecution of Domitian”: Church Quarterly Review 143: 154-

164. 

MILLER, P. A. (1998) “The bodily grotesque in roman satire: images of Sterility”: Arethusa 31: 

257-283. 

_____________ (2005) Latin Verse Satire: An Anthology and Critical Reader, Routledge. 

MILLOR, F. (1965) “Epictetus and the imperial court”: Journal of the Roman studies 55: 141-

148. 

MOELLER, W.O. (1967) “Juvenal 3 and Martial De Spectaculis 8”: Classical Journal 62.8: 369-

370. 

MOLIN, M. (1989) “Le panégyrique de Trajan: éloquence d'apparat ou programme politique néo-

stoicien? ”: Latomus 48: 785-797. 

MONTANARI, F. (ed.) La poesia latina. Forme, Autori, Problemi. Roma: La Nuova Itália 

Cientifica.  

MONTEIRO, O. (1990) “A poética do grotesco e a coesão estrutural d' "Os Maias”: REIS, C. 

Leituras d'Os Maias. Coimbra: Livraria Minerva.  

MONTERO CARTELLE, E. (1991) El latin erótico: Aspectos léxicos y literarios (hasta el s. 

I.d.C.). Sevilha, Publicaciones de la Universidad de Sevilla.  

MORE, T. J. (1989) Artistry and Ideology: Livy’s Vocabulary of Virtue. Frankfurt.  

MOREAU, J. (1953) “A propos de la persécution de Domitien”: La Nouvelle Clio 5: 121-129. 

MORETTI, G. (1992) “L'Arena, Cesare et il ito: appunti sul 'De Spectaculis' di Marziale”: Maia 

44: 55-63. 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 715

MORFORD, M. (1973) “Juvenal’s thirteenth satire”: American Journal of Philology 94: 26-36. 

______________ (1977) “Juvenal fifth satire”: American Journal of Philology 98: 219-245. 

MUECKE, F. (1995) “Law, rhetoric and genre in Horace satires 2.1”: HARRISON, S.J. (ed.) 

Homage to Horace-A bimillenary Celebration. Oxford, Clarendon Press: 203-218. 

MUÑOZ JIMÉNEZ, Mª J. (1992) “Roma ludens: reflejos de humor en la literatura latina”: 

Estudios Clásicos 34.101: 23-46. 

_________________ (1996) “Rasgos comunes y estructura particular de Xenia y Apophoreta”: 

Cuadernos de Filologia Clásica: Estudios Latinos 10:135-146. 

MURIEL, C. E. (1997) “La consagración del espacio en Roma”: Florentia Iliberritana 8: 55-84. 

MURNAGHAN, S. e JOSHEL, S. (eds.) (1998) Women and Slaves in Greco-Roman Culture: 

Differential Equations. London /New York: Routledge.  

MURO MELÈNDEZ-VALDEZ,  P. (1992a) “Los verbos del campo de la combustión en 

asociación com los de otros campos": Actes del Xè simposi de la seccio Catalana de la SEEC. 

Homenatge a Josep Alsina. Tarragona (28 a 29 de Novembre de 1990). II Disputació Tarragona. 

_____________________________ (1992b) “Taby y adjectivo 'denegrativo' en latin-Tacit, suetoni 

en la Commentum de Juvenal de Domitius Calderinus”: Actes del Xè simposi de la seccio Catalana 

de la SEEC. Homenatge a Josep Alsina. Tarragona (28 a 29 de Novembre de 1990). II Disputació 

Tarragona. 

MURRAY, O. (1990) Sympotica: A Symposium on the Symposium. Oxford: Clarendon Press.  

NADEAU, Y. (1984) “Catullus 'sparrow', Martial, Juvenal and Ovid”: Latomus 42: 861-868 

NAGY, G. (1997) “Early Greek views of poets and poetry”: KENNEDY, G. A. (ed.) The 

Cambridge History of Literary Criticism. Vol. I. Classical Criticism: 1-77. 

NAPPA, C. (1998) “Praetextati mores: Juvenal’s second satire”: Hermes 126: 90-108 

NARDO, D. (1973) La sesta satira di Giovenale e la tradizione erotico-elegiaca latina. Padova: 

Liviana Editrice. 

NASH, W. (1989) Rhetoric-The wit of Persuasion. Cambridge: Blackwell:  

NATHAN, G. (2000) The Family in Late Antiquity: The rise of Christianity and the endurence of 

tradition. London/New York: Routledge. 

NAUTA, R.R. (2002) Poetry for Patrons: Literary Communication in the Age of Domitian. 

Leiden: Brill (1ªed. 1995). 

_____________ (2006) “The recusation in Flavian Poetry”: NAUTA, R.R.; VAN DAM H.J.; 

SMOLENAARS, L. (coord) Flavian Poetry: 21-40. 

_____________ VAN DAM H.J.; SMOLENAARS, L. (Coord) (2006) Flavian Poetry. Leiden: 

Brill.  



Bibliografia 

 716 

NEWBOLD, R.F. (1974) “Some social and economic consequences of the A D.64 fire at Rome”: 

Latomus 33.4: 858-869. 

NISBET, R.G.M. (1963) “Persius”: SULLIVAN, J.P. (ed.) Critical Essays on Roman Literature-

satire: 39-71. 

NIXON, P. (1963) Martial and the Modern Epigram. New York, Cooper Square Publishers, INC. 

NOGUERA BOREL, A. e ALFARO GINER, C. (Coord.) (1998) Actas del primer seminario de 

estudios sobre la Mujer en la Antigüedad. (Valencia 24-25 Abril) Universitat de València. 

NORDH, A. (1954) “Historical exempla in Martial”: Eranos 52.3-4: 224-238. 

OBERMAYER, H. P. (2003) “Welcome to the pleasure dome: Martial goes to boy-love or the 

pleasure of the pathicus”: Groningen Colloquium on Flavian Poetry (19-23 August 2003), 

University of Groningen. 

OGILVIE, R.M. (1980) Roman Literature and Society. London. 

OLTRAMARE, A. (1926) Les Origines de la Diatribe Romaine. (Tese para obter o grau de 

Doutor de Letras) Geneve. 

OLTRAMATE, P. (1900) Les épigrammes de Martial et le témoignage qu'elles apportent sur la 

société Romaine. Genève : Bulletin de l'Institut nacional Genevois 36.  

O'NEIL, W.J. (1978) “Delation in the early empire”: Classical Bulletin 55: 24-28. 

PÁBON, J.M. (1956) Marcial. Actas del primer Congreso espanol de Estudios Clásicos. Madrid: 

401-425. 

PAILLER, J.-M.; SABLAYROLLES, R. (ed.) (1992) Pallas – Les Années Domitien. Toulouse: 

Colloque organisé à l’Université de Toulouse, Le Mirail, Press Universitaires du Mirail 

PALMER, R. E.A. (1974) “Roman shines of female Chastity from caste struggle to the papacy of 

Innocent I”: Rivista Storica dell’Antichità 4:113-59.  

PAOLI, U. E. (1947) “Il poeta di Roma vivente”: Cane del populo Uomoni e cose del mondo 

antico. Firenze : Felice le Monnier : 551-567. 

____________ (1955) Vita Romana-La vie quotidienne dans la Rome Antique. Desclés de 

Brouwer. 

___________ (1999) Rome: its People, life and customs. (Trad. R.D. MacNaghten do it., 1940) 

Bristol Classical: Paperbacks. 

PARKER, H. N. (1997) “The teratogenic Grid”: HALLETT, J.P.  e SKINNER, M.B. (eds.) 

Roman Sexualities: 47-65. 

PARRELLA, P. (1945-46) La vita letteraria di Roma negli epigrammi di Marziale. Napoli, A 

Morano Editore.  

_____________ (1996) “Marziale 3.33”: Studi latini in Ricordi di Rita Cappelletto Edizione 

Quatrocenti: 71-74. 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 717

PARRONI, P. (1979) “Gli 'Stulti parentes' di Marziale e il prezzo di una vocazione (nota a Mart. 

9.73). Studi di poesia latina in onore di Antonio Traglia. Roma, Edizioni di Storia e 

letteratura:833-839. 

____________ (1984) “Nostalgia di Roma nell' ultimo Marziale”: Vichiana 13: 126-134. 

PAULSON, R. (1967) The Fictions of satire. Baltimore, The John Hopkins Press. 

PEPE, L. (1950) Marziale. Napoli : Casa Editrice Armanni.  

PERELLI, A. (1992) “Il paradigma di Elena e un’allusione in Giovenale”: Euphrosyne 20: 187-

210. 

PERELLI, L. (1972) Protesta sociale e poetica nelle satire di Giovenale. Torino. 

___________ (1973) “Per una nuova interpretazione di Giovenale VII, 228-243”: Maia 25:107-

112.  

PÉREZ NEGRE, J. (1998) “Esclavas, semilibres y libertas en época imperial: aspectos 

sociojurídicos”: NOGUERA BOREL, A. e ALFARO GINER, C. (Coord.) Actas del primer 

seminario de estudios sobre la Mujer en la Antigüedad:137-160. 

PERGOLA, P. (1978) “La condamnation des Flaviens 'Chrétiens' sous Domitien: persécution 

religieuse ou repression à caractère politique?”: Mélanges de l'École Française de Rome 90: 407-

423. 

PHILIPPE, M. D. (2002) Introdução à filosofia de Aristóteles. São Paulo: Paulus. 

PICARD, G.-C. (1964) “L'art Flavien”: Revue des Études Latines 42: 514-528. 

PICKLESIMER, Maria Luísa (2007) “El poeta ante su obra”: Ágora. Estudos Clássicos em 

Debate 9.1, UA: 61-98.  

PICÓN GARCÍA, V. (1980) “Originalidad poética y artificios manieristas en Martial III.65.”: 

Estudios Clásicos 24:101-125. 

___________________ (1988) “Originalidad, funciones y virtualidades poéticas en los recursos 

maneiristas de Marcial (XI,8)”: Cuadernos de Filologia Clásica 21:203-233.  

PIERNAVIEJA, R.P. (1972) “Ludia': un term sportif latin chez Juvénal et Martial”: Latomus 31: 

1037-1040. 

PIMENTEL, M.C.C.M.S. (1991) “Marcial moralizado: o risco da literatura fragmentária”: 

Euphrosyne 19: 109-120. 

_______________________ (1992) “Marcial anacronizado: um cronista de hoje na Roma de 

ontem”: Euphrosyne 20: 165-186 

_______________________ (1993) A adulatio em Marcial (tese doutoral). Lisboa. 

_______________________(2001b) “Teatro, actores e público no Alto Império romano”: 

BRASETE, M. F. (Coord.) Máscaras, vozes e gestos: nos caminhos do teatro clássico, Aveiro, 

Universidade de Aveiro: 329-348. 



Bibliografia 

 718 

PLASS, P. (1985) “An aspect of epigrammatic wit in Martial and Tacitus”: Arethusa 18: 187-210.  

________ (1988) Wit and writing of history- The rhetoric of historiography in Imperial Rome. 

Madison: The University of Wisconsin Press. 

PLAZA, M. (2006) The Function of Humour in Roman Verse Satire - Laughing and Lying. 

Oxford: University Press Oxford.  

PLEBE, A. (1956) La nascita del comico. Bari. 

POLLARD, A (1985) Satire. The critical idiom 7. London/ New York: Methuen (1ªed. 1970). 

POMEROY, S. B. (1990) Diosas, rameras, esposas y esclavas: Mujeres en la Antigüedad Clásica. 

(Trad. Ricardo L. Escudero do ingl.) Madrid: Akal Universitária (1ªed. 1987). 

PORCIANI, L. (1997) La forma Proemiale - storiografia e publico nel mondo antico. Pisa, Scuola 

Normale Superiore. 

PORTELA, J. (1999a) “O verso Indignado de Juvenal.I- O exemplo de Sejano”: Boletim de 

Estudos Clássicos 31, Universidade de Coimbra: 83-90 

____________ (1999b) "O verso indignado de Juvenal- II O exemplo de Aníbal e Alexandre”: 

Boletim de Estudos Clássicos 32: 75-80. 

____________ (2000) “O Verso indignado de Juvenal: III. Nil ergo optabunt homines? (Juv. 

X.346-366)”: Boletim de Estudos Clássicos 33: 51-57. 

POTTER, D. S. (1999) “Entertainers in the Roman Empire”: POTTER, D.S. e MATTINGLY, D.J. 

(eds.) Life, Death, and Entertainment in the Roman Empire: 256-325. 

______________ e MATTINGLY D.J. (ed.) (1999) Life Death and entertainment in the Roman 

Empire. Ann Arbor: University of Michigan Press. 

POWELL, J.G.F. (1999) “Stylistic registers in Juvenal” Proceeding of the British Academy 93: 

ADAMS, J.N. e MAYER, R. (ed.) Aspects of the Language of Latin Poetry: 311-334. 

PRESTON, K. (1920) “Martial and formal literary criticism”: Classical Philology 15: 340-352. 

PRIOR, R. E. (1996) “Goin around hungry (Martial 2.14)”: American Journal of Philology 117: 

121-141. 

PRYOR, A.D. (1962) “Juvenal false consolation”: Journal of the Australasian Universities 

Language and Literature Association 18: 167-168.  

PUELMA, M. (1997) “Epigramma: osservazioni sulla storica di un termine Greco-Latino”: Maia 

49: 189-213. 

PZEIFFER, R. (1981) Historia de la Filología Clásica-Desde los comienzos hasta el final de la 

época helenística. (versão espanhola de Justo Vicuna e Mª Rosa Lafluente) Madrid. 

RABINOWITZ, N.S. e RICHLIN, A. (eds.) (1993) Feminist Theory and the Classics. New York 

/London: Routledge.  



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 719

RADITSA, L.F. (1980) “Augustus’Legislation concerning Marriage, Procreation, Love Affairs 

and Adultery”: ANRW II.13: 278-339.  

RAEPSAET-CHARLIER, M.T. (1981-82) “Ordre sénatorial et divorce sous le Haut-Empire: un 

chapitre de l'histoire des mentalités”: Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis 17-

18: 161-173. 

___________________________ (1992) “Le mariage, indice et facteur de mobilité sociale aux 

deux  premiers siècles de notrè ère : l’exemple sénatorial”: FRÉZOULS, E. (ed.) La mobilité 

sociale dans le monde romaine: Actes du Colloque de Stranbourg 1988: 33-53.  

___________________________ (1994) “La vie familiale des élites dans la Rome impériale : le 

droit et la pratique”: Cahiers du Centre G. Glotz 5: 165-197.  

RAMAGE, E. S. (1978) “Juvenal, Satire 12: on friendship true and false”: Illinois Classical 

Studies 3:221-237. 

_______________ (1989) “Juvenal and the Establishment. Denigration of Predecessor in the 

satires”: ANRW II 33.1: 640-707. 

______________ SIGSBEE, D.L. e FREDERICKS, S. C. (1975) Roman satirists and their satire 

-The fine art of Criticism in Ancient Rome. New Jersey: Park Ridge. 

RANDOLPH, M. C. (1942) “The structural design of the formal verse satire”: Philological 

Quarterly 21.4: FABIAN, B. (ed.) (1975) Satura ein kompendium moderner studien zur satire: 

277-293. 

RAWSON, B. (1992) The Family in Ancient Rome: New Perspectives. London: Routledge (1ª ed. 

1986, London). 

_____________ (ed.) (1996) Marriage, divorce and Children in Ancient Rome. Oxford: Clarendon 

Press (1ªed. 1991). 

____________ e WEAVER, P. (eds.) (1999) The Roman Family in Italy. Oxford: Clarendon Press.  

RAZZINI, C. S. (1913) Il dirito romano nelle satire di Giovenale. Torino: Cisalpino - Goliardica, 

Bibliotheca Iuridica 3.  

REEKMANS T. (1971) “Juvenal’s view on social change”: Ancient Society 2: 117-161.  

REEVE, M. D. (1973) “Gladiators in Juvenal’s sixth satire”: Classical Review 23: 124-125. 

REINMTH, O.W. (1967) “The meaning 'ceroma' in Juvenal and Martial”. Phoenix 21: 191-195. 

REVILACQUA, M. (1970) Sulla storia della satira Romana. Roma: Editrice Elia. 

REYNOLD, R.W. (1946) “The adultery mime”: Classical Quarterly 40: 78-84.  

RIBER, L. (1941) Marco Valerio Marcial. Madrid: Espasa-Calpe, S.A. 

RICHARD, L. (1966) “Juvenal et les galles de Cibèle”: Revue de l'histoire des religions 169: 51-

67. 



Bibliografia 

 720 

RICHLIN, A. (1978) Sexual terms and themes in Roman satire and related genres: New Haven:  

University Yale, Connecticut. 

___________ (1981a) “The Meaning of Irrumare in Catullus and Martial”: Classical Philology 76: 

40-46. 

___________ (1981b) “Approaches to the Sources on Adultery at Rome”: FOLEY, H.P. (ed.) 

Reflections of Women in Antiguity: 379-404. 

___________ (1984) “Invective against women in roman satire”: Arethusa 17: 67-80. 

___________ (1992a) The Garden of Priapus: Sexuality and Aggression in Roman Humor (1ªed. 

1983, New Have). New York /Oxford: Oxford University Press. 

___________  (ed.) (1992b) Pornography and Representation in Greece and Rome.  New York:  

Oxford University Press.   

___________  (1993) “Not Before Homosexuality: The Materiality of the Cinaedus and the Roman 

Law against Love between Men”: Journal of the History of Sexuality, 3-4: 523-573. 

___________  (1997) “Gender and rhetoric: producing manhood in the schools”:  DOMINIK, W.J. 

(ed.) Roman  eloquence. Rhetoric in society and literature: 90-110. 

RIMELL, V. (2005) “The poor man’s feast: Juvenal”: FREUDENBURG, K. (ed.) Roman Satire: 

81-94. 

ROBERT, J. N. (1992) Los Placeres en Roma (Trad. Manuel García Viño, do fr., 1986, Paris: Les 

Belles Lettres). Madrid: EDAF.  

_____________ (1988) Les modes à Rome. Paris: Les Belles Lettres. 

_____________ (1999) Eros Romano – Sexo y moral en la Roma Antigua. Madrid, Editorial 

Complutense. 

ROBERT, L. (1967) “Les épigrammes satiriques de Lucilius sur les athlètes : parodie et réalites”: 

L’Ántiquité Classique 14: 179-291. 

RODA, S. (1976) “Osservazioni sulla 'edition quaestoria' a Roma nell'éta Imperial”: Studi Romani 

2: 145-159. 

RODRÍGUEZ ALMEIDA, E. (1982-83) “Riflessi di Roma in due epigrammi di M. Valerio 

Marziale”: Bulletino della Comissione Archeologica Comunale di Roma 88: 87-98 

__________________________ (1998) “Martial-Juvénal: entre castigatio per risum et censura 

morum”: in TRÉDE, M. e HOOFMANN, P. (ed.) Le rire des anciens. Actes du Colloque 

International, Presses de l’École Normale Supérieure: 123-141. 

RODRIQUEZ, M. T. (1981) “Il Linguaggio erotico di Marziale”: Vichiana 10: 91-117.  

ROLÁN GONZÁLEZ, T.  (1972) “Breve introducción a la problemática de los Géneros 

Literarios: su clasificación en la Antigüedad Clásica”: Cuadernos de Filología Clásica 213-237. 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 721

ROLDÁN HERVÁS, J.M; BLÁZQUEZ, J.M (1999) Historia de Roma  Tomo II: El Imperio 

Romano. Madrid: Cátedra. 

ROMANO, A. C. (1979) Irony in Juvenal. New York/Hildesheim: Georg Olms Verlag.  

ROMANO MARTÍN, S. (1996) “La mitología en la sátira romana: Horacio y Persio”: Cuadernos 

de Filología Clásica. Estudios Latinos 11: 53-73. 

RONNICK, M. V. (1993) “Form and meaning of Juvenal's twelfth satire”: Maia 45: 7-10 

ROOY, C. A. V. (1966) Studies in classical satire and related literary theory. Leiden: E.J. Brill. 

ROQUE, G. (1989) “La parodie au service de l'argumentation”: THOMSON, C. PAGÉS, A. (ed.) 

Dire la Parodie-Colloque de Cerisy. Series II, Romance Languages and Literature 91, Peter Lang: 

285-309. 

ROSEN, E. (1991) Sur le grotesque. L’ancien et le nouveau dans la réflexion esthétique. Saint 

Dénis: Presses Un. de Vincennes:  

ROSE, M. A. (1993) Parody: ancient, modern and post-modern. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

ROSEN, R. M. (2007) Making Mockery: The Poetics of Ancient Satire. Oxford: Universisy Press, 

Classical Culture and Society: 207-242. 

ROSTAGNI, A. (1983) Storia della letteratura latina I: La Republica. (3ª ed. rev. ampliada por 

Italo Lana) Torino : Unione Tipografica-Editrice Torineses. 

ROTOLO, V. (1957) Il Pantomimo. Studi e testi. Palermo.  

ROTONDI, G. (1990) Leges Publicae Populi Romani: elenco cronologico con una introduzione 

sull'attività legislativa dei comizi romani. Georg Olms Verlag. 

ROULAND (1979) Pouvoir politique et dépendance personnelle dans l’ántiquité romaine, Genèse 

et rôle des rapports de clientèle. Coll. Latomus 166. 

RUDD, N. (1976) “Poets and Patrons in Juvenal’s 7th satire”: RUDD, N. Lines of Enquiry. Studies 

in Latin Poetry. Cambridge: 84-118 

__________ (1986) Themes in Roman Satire. London: Bristol Classical Press. 

RUIZ SANCHÉZ, M. (1998) “Figuras del deseo. Arte de la variación en Marcial y en Ovidio”: 

Cuadernos de filología clásica: Estudios Latinos 14: 93-113.  

__________________ e GUZMÁN ARIAS, C. (1998) “Cicerón, Quintiliano y los tratados latinos 

sobre el epigrama": ALBALADEJO MAYORDOMO, T.; CABALLERO LÓPES, J.A. e RÍO 

SANZ, E. de (Coord.) Actas del Congreso International Quintiliano: Historia y Actualidade de la 

retórica: XIX Centenario de la ‘Institutio Oratoria’. Ediciones Inst. de Estudios Riojanos: 935-943. 

SAINT-DENIS, E. de (1952) “L’humour de Juvénal”: L’Information Littéraire 4: 8-14.  

__________________ (1965) Essais sur le rire et le sourire des Latins. Paris: Les Belles Lettres. 



Bibliografia 

 722 

SALANITRO, M. (1983) “Sull' interpretazione di alcuni epigrammi di Marziale”: Cultura e 

Scuola 22: 64-76 

_______________ (1985-1986) “Carmina docta e cuochi in Marziale”: Invigilata Lucernis 7-8: 

127-134. 

_______________ (1987) “Note a Marziale (V,32 2 40/ X,21/XII,39)”: Res Publica Litterarum 10: 

305-312. 

_______________ (1991) “Il sale Romano degli epigrammi di Marziale”: Atene e Roma 33.1: 1-

25. 

_______________ (1991-92) “Un’espressione della língua dell’uso ela vanità della toga in 

Marziale”: Invigilata Lucernis 13-14: 281-288.  

_______________ (1990) “La moglie di Trimalchione e un amico di Marziale”: Atene a Rome 35.1 

(1990) 17-25 

_______________ (1998) “Il genio di Marziale”: Maia 3: 475-478. 

SALEMME, C. (1975)  “Aporie e prospettive di una critica sociologica a Marziale”: Bulletin 

Studi Latini  5: 274-292. 

_____________ (1976) Marziale e la 'Poetica' degli Ogetti - structura dell'epigramma di Marziale. 

Napoli: Società Editrice Napolitana. 

_____________ (1987) “Alle origini della poesia di Marziale”: Orpheus 8:14-49. 

_______________ (1993) Letteratura Latina Imperiale. Da Manilio a Boezio. Napoli: Loffredo 

Editore. 

SALLER, R. P. (1982) Personal patronage under the early empire. Cambridge: Cambridge 

University Press.  

______________  (1983) “Martial on patronage and literature”: Classical Quaterly 33: 246-257. 

_______________ (1987) “Men’s age at marriage and its consequences in Roman family”: 

Classical Philology 82.1: 21-34.  

_______________ (1989) “Patronage and friendship in early imperial Rome: drawing the 

distinction”: WALLACE-HADRILL (ed.) Patronage in ancient society: 49-62. 

_______________ (1994) Patriarchy, Property and Death in the Roman Family. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

_______________ (2003) “Women, Slaves, and the economy of the Roman household”: BACH, 

D.L. e OSIEK, C. (ed.) (2003) Early Christian Families in Context: An Interdisciplinary Dialogue: 

185-206. 

SALMON, E.T. (1956) “The evolution of Augustus Principate” Historia 5: 456-478. 

SALMON, P. (1974) Population et dépopulation dans l'Empire romain. Brussels: Collection 

Latomus 137. 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 723

SALOMOS, A. (1974) The Living Aristophanes. Ann Arbor: The University of Michigan Press. 

SALVADOR VENTURA, F. (2003) “Los homosexuales en el mundo antiguo”: GARCIA 

GONZÁLEZ, J. Mª e POCIÑA PÉREZ, A. (eds.) En Grecia y Roma: Las gentes y sus cosas: 431-

450. 

SANTARCANGELI, P. (1989) Homo ridens-Estetica, Filologia, Psicologia, storia del comico. 

Firenze: Leo S. Olschki Editore. 

SANTORO, L’Hoir, F. (1992) The Rhetoric of Gender Terms ‘Man’, ‘Woman’ and the Portrayal 

of Character in Latin Prose. Leiden: Brill (Mnemosyne Suppl. 120). 

SANTOS, M.L. (2000) A família romana na obra de Plauto. Braga: Edições APPACDM de 

Braga.  

SARKISSIAN, J. (1991) “Appreciating Umbricius: The prologue (1-20) of Juvenal’s Third 

satire”: Classica et Mediaevalia 42: 247- 258. 

SAUVAGE, A. (1975) Étude de thèmes animaliers dans la poésie latine. Brussels.  

SCHAEFFER, J. M. (1988) “Del texto al género. Notas sobre la problemática genérica”: 

GARRIDO GALLARDO, M.A. (ed.) Teoria de los géneros literários: 155-182  

SCHEIDEL, W. (1995) “The most silent women of Greece and Rome: rural labour and women's 

life in the ancient world”:  Greece and Rome 42: 202-217. 

SCHWARTZ, J. (1945) “Recherches sur les dernières années du règne d'Auguste (4-14) ”: Revue 

de Philologie 19: 21-90. 

SCOTT, I.G. (1927) The grand Style in the satires of Juvenal. Northampton. 

SEBESTA, J. L. (1994) “Symbolism in the costume of the Roman woman”: SEBESTA, J. L. e 

BONFANTE, L. (eds.) The World of Roman Costume: 46-53.  

SEBESTA, J. L. e BONFANTE, L. (eds.) The World of Roman Costume. Winconsin / London: 

University of Winconsin Press. 

SEGURA RAMOS, B. (1996) “Nueva semblanza de Juvenal”: Cuadernos de Filologia Clásica 11 

47-52. 

SEMPLE, W.H. (1960) “The poet Martial”: Bulletin of the John Rylands 42.2: 432-452. 

SERAFINI, A. (1950) “La poesia nella satira di Giovenale”: Maia 3: 81-94. 

____________  (1957) Studio sulla satira di Giovenale. Firenze: Felice le Monnier. 

SERGI, E. (1989) “Marziale ed i temi mitologici nella poesia epica e tragica dell’età argentea 

(ed.10.4)”: Giornale italiano di filologia 41: 53-64. 

SHACKLETON, B. (1978) “Corrections and explanations of Martial": Classical Philology 73: 

273-96. 

SHAEFFER, J.M. (1999) Pourquoi la fiction? Paris: Collection Poétique, Éditions du Seuil. 

SIMON, S. J. (1975) “Domitian, Patron of Letters”: Classical Bulletin 51: 58-60. 



Bibliografia 

 724 

SINATRA, F. (1981) M. Valerius Martialis. Catania Edigraf.  

SINGLETON, D. (1972) “Juvenal VI. 1-20, and some ancient attitudes to the golden age”: Greece 

and Rome 19.2: 151-165. 

_______________ (1983) “Juvenal’s fifteenth satire: a reading”: Greece and Rome 30.2: 198-207. 

SLATER, W.J. (ed.) (1991) Dining in the Classical Context. Ann Arbor: University of Michigan 

Press.  

_____________ (ed.) (1996) Roman Theatre and Society: E. Togo Salmon Papers I. Ann Arbor: 

University of Michigan Press. 

SKINNER, M. B. (2005) Sexuality in Greek and Roman Culture. Oxford: Blackwell Publishing. 

SMALLWOOD, E.M. (1956) “Domitian's attitude toward the jews and Judaisme”: Classical 

Philology 51: 1-13. 

SMALLWOOD, E.M.  (1959) “The legislation of Hadrian and Antoninus Pius against 

circumcision”: Latomus 18: 334-347. 

SMITH, W. S. (1980) “Husband vs. Wife in Juvenal’s Sixth Satire”: The Classical World 73: 323-

332.  

____________ (1989) “Heroic Models for the Sordid Present: Juvenal’s View of Tragedy”: ANRW 

II.33.1: 881-823.  

SORDI, M. (1960) “La persecuzione di Domiziano”: Rivista di Storia della Chiesa in Italia 14: 1-

26. 

SOUTHERN, P. (1997) Domitian–Tragic Tyrant. London/New York: Routledge. 

SPAETH, J.W. (1928-29) “Martial looks at his world”: Classical Journal 24: 361-373. 

SPENCER, C. (1998) Histoire de l’homosexualité. De l’Antiquité à nos jours. Paris. 

SPISAK, A.L. (1998) “Gift-Giving in Martial”: GREWING, F. (ed.) Toto notus in urbe – 

Perspektiven der Martial-interpretation: 243-255. 

SPOSI, F. (1997) “Archeologia e poesia in due epigrammi di Marziale (2.14/ 7.73)”: Atene e Roma 

42: 16-27. 

STAPLES, A. (1998) From good goddess to vestal virgins: Sex and category in Roman religion. 

London /New York: Routledge. 

STEGEN, G. (1971) “Sur trois épigrammes de Martial (II 46; XII 14; XIV 71)”, L’Antiquité 

Classique 40:215-217. 

STEIN, J. P. (1970) “The unity and scope of Juvenal’s fourteenth satire”: Classical Philology 

65.1: 34-36. 

STEWART, R. (1994) “Domitian and Roman Religion Juvenal, Satires two and four”: 

Transactions of the American Philological Association 124: 309-332.  



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 725

STRELKA, J. P. (ed.) Literary Theory and Criticism: Part II: Criticism (Festschrift in honor of 

René Wellek) New York: Peter Lang Publishing. 

SUÁREZ, J. I. (1993) The Carnival Stage - Vicentine comedy within the serio-comic mode. 

London/Toronto: Associated University Press. 

SULLIVAN, J. P. (ed.) (1963): Critical Essays on Roman Literature. Satire. London: Routledge 

& Kegan Paul. 

________________ (1979) “Martial’s Sexual Attitudes”: Philologus 123: 288-302. 

________________ (1987) “Martial”: Ramus 16: 177-181. 

________________(1989) “Martial's 'witty conceits': some technical observations”: Illinois 

Classical Studies 14: 186-199. 

________________ (1991) Martial: The Unexpected Classic. Cambridge: Cambridge University 

Press.  

________________ (1993a) “Form Opposed: Elegy, Epigram, Satire”: BOYLE, A.J. (ed.) Roman 

Epic: 143-161.  

________________ (1993b) Martial. Londres, New York. 

SUTHERLAND, J. (1958) English satires. Cambridge. 

SWAIN, S. (1997) Biografy and Biografic in the Literature of Roman Empire. Portraits, Oxford: 

Clarendon Press Oxford: 1-37. 

SWANN, B. W. (1994) Martial's Catullus: The Reception of an Epigrammatic Rival. Georg Olms 

Verlag. 

SYME, R. (1930) “The Imperial finances Domitian, Nerva and Trajan”: Journal of Roman Studies 

20: 55-70. 

__________ (1977) “Scorpus the charioteer”: American Journal of Ancient History 2: 86-94. 

__________ (1979) “Juvenal, Pliny, Tacitus”: American Journal of Philology 100.2: 250-278.  

SZEMLER, G.J. (1972) The priests of the Roman Republic. Brussels.  

TANDOI, V. (1968) “Giovenale e il mecenatismo a Roma fra I e II secolo” Atene e Rome 13:125-

145. 

TERZAGHI, N. (ed.) (1944a) Per la storia della satira. Casa Editrice G. D'Anna Messina- città di 

Castello. 

______________ (1944b) “Riflessi satiric in Marziale”: TERZAGHI, N. (ed.) Per la storia della 

satira: 217-241.  

TODOROV, T. (1970) Estruturalismo e poética. São Paulo: Cultrix. 

_____________ (1978) Les genres du discours Paris: Seuil.  

_____________ (1987) La notion de littérature et Autres Essais. Paris: Seuil. 



Bibliografia 

 726 

TORRENT, A. (1968) “Para una interpretación de la Potestas Censoria en los Emperadores 

Flavios”: Emerita 36: 230-237. 

TOWNEND, G.B. (1973) “The literary substrata to Juvenal’s Satires”: Journal of Roman Studies 

63: 148-160. 

TOYNBEE, J.M.C. (1973) Animals in Roman life and art. London.  

TRÉDÉ, M. e HOOFMANN, P. (ed.) (1998) Le rire des anciens. Études de Littérature Ancienne 

8. Paris: Actes du Colloque International, Presses de l’École Normale Supérieure. 

TREGGIARI, S. (2002) Roman Social History. Londron/New York: Routledge. 

TURCAN, R. (1958) “Origines de sens de l'inhumation a l'époque Impériale ”: Revue des Études 

Anciennes 60: 323-347. 

TZOUNAKAS, S. (2005) “Persius on his precessors: A re-examination”: Classical Quarterly 

55.2:559-571:  

http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FCAQ%2FCAQ55_02%2FS00098388050004

92a.pdf&code=eacf3053e3344ec2589a28152cc6112a (consulta em 20/10/2007) 

ULLMAN, B. L. (1913) “Satura and Satire”: Classica Philology 8: 172-94. 

VACCARO, A. J. (1960) Horacio y los poetas de su tiempo. Homenaje al 150 aniv. de la 

Revolución de Mayo. Bahia Blanca.  

VALETTE-CAGNAC, E. (1997) La lecture à Rome: Rites et pratiques. Éditions Belin.  

VAYONEKE, V. (1991) La prostitución en Grecia y Roma. Madrid. 

VERBOVEN, K. (2002) The Economy of Friends. Economic Aspects of "Amicitia" and Patronage 

in the Late Republic. Bruxelles: Collection Latomus 269. 

VERDIÈRE, R. (1975) “À verser au dossier sexuel de Néron: La parola del Passato”: Rivista  di 

studi Antichi 30: 5- 22.  

VERENA, A. (1999) O Riso e o Risível. Colecção Antropologia Social, Editora Jorge.  

VERFAILLE, C. (1946-47) La vie et les moeurs des classes possédantes de Rome principalment 

des sénateurs, sous les flaviens et les premiers Antonins. Liege. 

VERSNEL, H. S. (1974) “A parody on Humns in Martial V.24 and some trinitarion problems”: 

Mnemosyne 27: 365-405. 

_______________ (1992) “The Festival of Bona Dea and the Theomophoria”: Greece and  Rome 

39: 31-55. 

 ______________ (1993) Transition and Reversal in Myth and Ritual. Inconsistencies in Greek and 

Roman Religion II. Leiden: E.J. Brill.  

VESSEY, D. W. T. C. (1974) “Pliny, Martial and Silius Italicus”: Hermes 102: 109-116. 

VEYNE, P. (1976) Le pain et le cirque. Sociologie historique d'un pluralisme politique. Paris: 

Éditions du Seuil. 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 727

_________ (1978) “La familie et l’amour sous le Haut-Empire romain”: Annales Annales: 

Économies, sociétés, civilisations 3: 35-63. 

_________ (1986) “A homossexualidade em Roma”: ARIES, P. e BEJIN, A (Coord.) Sexualidades 

ocidentais. Contribuições para a história e a sociologia da sexualidade: 39-49. 

_________ (1991) La société romaine. Paris: Éditions du Seuil. 

_________ (2005a) L'empire gréco-romain. Paris: Éditions du Seuil. 

_________ (2005b) Sexe et Pouvoir à Rome. Paris: Tallandier. 

VIDÉN, G. (1993) Women in Roman Literature: Attitudes of Authors under Early Empire. 

Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis (Studia Graeca et Latina Gothoburgensia 57). 

VIEJO OTERO, E.B. (1944) “El elemento humano en la obra de Marcial”: Escorial 50: 387-396. 

VILLANEUVA, D. (ed.) (1994) Avances en Teoria de la Literatura (Estética de la Recepción, 

Pragmática, Teoría Empírica y Teoria de los Polisistemas). Coll. Avances nº3, Universidade de 

Santiago de Compostela. 

VIONI, G. (1972-3) “Considerazioni sulla settima sátira di Giovenale”: Atti Accad. Scienze 

Bologna 67: 240-271. 

VISMARA, C. (1990) Il supplizio come specttacolo: Vita e costumi dei Romani antichi II. Museo 

della Civiltà romana. Roma: Edizioni Quasar. 

VITORINO, M. C. (2003a) Juvenal, O satírico indignado. Belo Horozonte, Faculdade de Letras / 

UFMG.  

_______________ (2003b) “Juvenal: o crime do mito e o crime contemporâneo”: Scripta Clássica 

On-Line. Literatura, Filosofia e História na antiguidade 1. Tema: Contestações do Mito. Belo 

Horizonte: NEAM/UFMG:  

http://www.geocities.com/scriptaclassicaonline/textos.htm (consultado em 10/03/2004). 

WALLACE-HADRILL, A. (1981) “The emperor and his virtues”: Historia 30: 298-323. 

______________________ (ed.) (1989a) Patronage in ancient society. London: Routledge.  

_______________________ (1989b) “Patronage in Roman society: from republic to empire”: 

WALLACE-HADRILL, A. (ed.) Patronage in ancient society: 63-87. 

WALTERS, J. (1997) “Invading the Roman Body: Manliness and Impenetrability in Roman 

Though”: HALLETT, M.B. e SCKINNER, J.P. (eds.) Roman Sexualities: 29-46. 

WATSON, Alan (1970) The law of the Ancient Romans. Dallas.  

WATSON, L. C. (1983) “Three women in Martial”: Classical Quarterly 33: 258-264 

______________ (2006) “The unity of Martial’s epigrams”: NAUTA, R. R.; VAN DAM, H.J. e 

SMOLENAARS, L. (Coord) Flavian Poetry: 271-284. 

WATSON, P. (1992) “Puella Delicata?”: Classical Quarterly 42: 253-268. 

____________ (2002) “The Originality of Martial's Language”: Glotta 78: 222-257. 



Bibliografia 

 728 

____________ (2006) “Contextualising Martial’s metres”: NAUTA, R. R.; VAN DAM, H.J. e 

SMOLENAARS, L. (Coord) Flavian Poetry: 285-297. 

____________ e WATSON, L. C. (1996) “Two problems in Martial”: Classical Quarterly 46.2: 

586-591.  

WATTS, W.J. (1974) “Race prejudice in the satires of Juvenal”: Acta Classsica 17: 83-104 

WEAVER, P.R.C. (1967) “Social mobility in the Early Roman Empire. The evidence of the 

imperial freed men and slaves”: Past and Present 37: 3-20. 

WEBB, R. H. (1912) “On the origin of Roman satire”: Classical Philology 7.2: 178-189. 

WEBER, C. W. (1989) Panem et Circenses, La politica del divertimenti di massa nell’antica 

Roma. Milano: Garzanti. 

WEHRLE, W. T. (1992) The satiric voice, program, form and meaning in Persius and Juvenal. 

Zurich/ New York: Georg Olms Verlag. 

WEINBERG, B. (1974) A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance. Vol I-II. 

Chicago /London: Midway (1ªed. 1961).  

WELLEK, R. e WARREN, A. (1941) Theory of Literature. New York: Harcourt, Brace & World. 

WHEELER, A. L. (1912) “Satura as a generic term”: Classical Philology 7: 457-477. 

WHITE, P. (1972) Aspects of Non-imperial Patronage in the Works of Martial and Statius. 

Harvard University. 

_________ (1975) “The friends of Martial, Statius and Pliny, and the dispersal of patronage”: 

Harvard Studies in Classical Philology 70: 265-300. 

_________ (1978) “Amicitia and the profession of poetry in early imperial Rome”: Journal of 

Roman Studies 68: 74-92. 

_________ (1982) “Positions for poets in Early Imperial Rome”: GOLD, B. K. (ed.) Literary and 

Artistic Patronage in Ancient Rome: 50-66. 

WHITTAKER, C. (1992) “O pobre”: GIARDINA, A. (ed.) O homem romano. Lisboa, Presença: 

223-246. 

WIEDEMMAN, T. (1989) Adults and Children in Roman Empire. London: Routledge. 

WIESEN, D. S. (1963) “Juvenal’s Moral Character, an Introduction”: Latomus 22:440-471. 

_____________ (1979) “Juvenal and the Blacks”:  Classica et Mediaevalia 31: 132-149. 

 _____________ (1981) “A decency corruption in Juvenal”: Eranos 79: 99-103. 

_____________  (1989) “The verbal basis of Juvenal's satiric vision”: ANRW II. 31.1: 708-733. 

WIHKE, C. (1970) Latin Satire-the structure of persuasion. Leyden: E. J. Brill. 

WILLIAMS, C. A. (1995) “Greek love at Rome”: Classical Quarterly 45: 517-39.  

________________ (1999) Roman Homosexuality: Ideologies of Masculinity in Classical 

Antiquity. New York/ Oxford: Oxford University Press. 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 729

________________ (2002) “Sit nequior omnibus libellis: Text, Poet, and Reader in the Epigrams 

of Martial”: Philologus 146: 150-171. 

WILLIAMS, G. (1958) “Some aspects of Roman marriage ceremonies and ideals”: 

Journal of Roman Studies 48: 16-29.  

______________ (1978) Change and Decline: Rome Literature in the Early Empire. 

Berkeley: University of California Press (Sather Classical lectures 45). 

______________ (1985a) The nature of Roman Poetry. Oxford: Oxford U.P. 

___________ (1985b) Tradition and Originality in Roman Poetry. Oxford: Clarendon Press. 

WINKLER, J. J. (1989) The Constraints of desire: the Anthropology of sex and gender in ancient 

Greece. New York. 

WINKLER, M. M. (1983) The persona in three satires of Juvenal. Hildesheim. 

________________ (1991) “Satire and the Grotesque in Juvenal, Arcimboldo, and Goya”: Antike 

und Abendland: 37: 22- 42. 

WISEMAN, T.P. (1983) “Domi nobiles and the Roman cultural élite” CÉBEILLAC-

GERVASONI, M. (ed.) Les “Bourgeoisies” municipales italiennes aux Iie et le Ie siècles au J.C.: 

299-307.  

WISTRAND, M. (1992) Entertainment and violence in ancient Rome-The attitudes of Roman 

Writers of the first century A D: Studia graeca et Latina Gothoburgensia 56. (Acta Universitatis 

Gothoburgensia).  

WITT, R. E. (1971) Isis in the Graeco-Roman World. London. 

WITKE, E. C. (1962) “Juvenal III, an ecloge for the urban poor”: Hermes 90:244-246.  

____________ (1970) Latin Satire: The Struture of Persuasion. Leiden. 

WOLFF, É. (1997) “Réalisme et poesie chez Martial”: Vita Romana148: 31-37. 

WOOD, S. E. (1999) Imperial Women: A study in Public Images 40 BC-AD 68. Leiden: Brill. 

WOODMAN, A. J. (1983) “Juvenal 1 and Horace”: Greece and Rome 30.1: 81-85. 

WORCESTER, D. (1940) The art of satire. Cambridge. 

WORTHINGTON, I. (1993) “Once More, the client / Logographos relationship”: Classical 

Quarterly 43: 67-72. 

WRIGHT, T. (1968) A history of caricature and grotesque in literature and art. New York: 

Frederick unger publishing Co. (1ªed. 1865). 

YANS, M. (1940) “Note sur l’établissement d’un passage de Juvénal”: L'Antiquité Classique 9: 57-

64. 

YOUNGER, J. G. (2005) Sex in the Ancient World from A to Z. New York, Routledge. 



Bibliografia 

 730 

ZARINI, V. (1995) “Quand le latin dans les mots brave l´honnêté: à propos de Juvénal, Sat. 2, 1-

35”: Vita Romana 138: 34- 41.  

ZEHNACKER, H. e FREDOUILLE, J. C.  (1993) Littérature Latine. Paris: PUF. 

ZETZEL, J. E. G. (1980) “Horace’s Liber Sermonum: the structure of ambiguity”: Arethusa 13.1 

59-77. 

 

 
 

 
 

 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 731

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX AUCTORUM ET LOCORUM LATINORUM 

 



Index | Auctorum et locorum latinorum 

 732 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 733

ARISTÓFANES 
Acharnenses (Ach.) 

656-658: 33, n.55. 
 
Nubes (Nu.) 

443-451: 37, n.70. 
 
Ranae (Ra.) 

384-393: 32 
1089-1098: 41, n.89. 

 
 
ARISTÓTELES 
Ethica a Nicomachea (Eth. Nic.) 

1177a: 39, n. 81.  
1127b33-1128b 4: 42, n. 92. 

 
Poetica (Po.) 

1451b 27-32: 73, n. 188.  
1458b 12-15: 41, n.86. 
1448b 34-38: 40, 83. 
1449a31-36: 39, n. 79. 
1460a 15-20: 41, n. 87.  

 
Rhetorica (Rh.) 

 
3.1406a 32-35: 41, n. 85. 
3.1419b2-9: 31, n. 48;  

 3.18. 1419b: 39, n. 77.  
 
 
AURÉLIO AGOSTINHO (S. Agostinho)  
Epistulae (Ep.) 
 CCXI: 409, n. 1268.  
 
 
CATULO 
 16: 307, n. 953.  
 
 
CÍCERO 
Brutus (Brut.) 

118: 349, n. 1090.  
 
de inventione (Inv.) 

2.28: 28, n. 34. 
 

de Officiis (Off.) 
1.104: 30, n. 44. 

 
de Oratore (de Orat.) 

1.36: 641, n. 1915.  
2.216-290: 31, n. 49. 
2.218: 29, n. 37. 
2.219: 44, n. 96.  

2.239: 43, n. 95. 
2.242: 27, n. 29. 
2.248: 35, n.63. 
3.66: 53, n. 131.  

 
de Haruspicum Responso (Har.) 

17.37: 466, n. 1457.  
 
de Legibus (Leg.) 

1.22: 641, n. 1914.  
 
de Republica (Rep.) 

2.9: 525, n. 1632.  
 
Epistulae Ad Familiares (Fam.)  

9.15.2: 24, n. 17, n. 18; 30, n. 39. 
9.22.2: 452, n. 1410 

 
Tusculanae Disputationes(Tusc.) 

3.69: 217, n. 612.  
 
 
DIOMEDES 
G.L.K.  

I. 491: 27, n.30 
I. 485: 72, n. 181.  
I.485.11: 50, n.114.  
I.485.30-31, 32-35: 49, n.108.  

 
 
DIONÍSIO DE HALICARNASSO 
Antiquitates Romanae (Ant. Rom.) 

2.9-10: 525, n. 1632.  
 
 
HERMÓGENES de TARSO 

440-442: 42, n. 89.  
 
 
HORÁCIO  
Ars Poetica (Ars) 

153-179: 73, n. 188. 
282-284: 33, n. 56.  
317 e 322: 73, n. 188. 

 
Carmina (Carm.)  

2.1.24: 349, n. 1090.  
 
Epistulae (Ep.) 

1.15. 26-32: 43, n.95.  
2.1.145-155: 26, n.25 
2.1.156-160: 24, n.18. 
2.1.158: 29, n. 35 
2.1.245-259: 85, n. 233.  
2.2.59-60: 30, n. 42. 



Index | Auctorum et locorum latinorum 

 734 

Sermones (S) 
1.1. 23-25: 53.  
1.1.24: 33, n. 57; 631, n. 1888.  
1.4: 59, n. 151.  
1.4.1-5: 51, n.123.  
1.4.2: 59, n. 151.  
1.4.6: 49, n.108. 
1.4.8: 29, n. 38; 51, n. 122.  
1.4.34-38, 81-89: 43, n. 95. 
1.4.59: 33, n. 57. 
1.4.103-104: 59, n. 150.  
1.4.103-143: 72, n. 179.  
1.4.128-129: 72, n. 179. 
1.7.32: 23. 
1.7.32-35: 29, n.35. 
1.10.3: 23; 51, n.120.  
1.10.7-14: 59, n. 151.  
1.10.14-15: 142, n. 386. 
1.10.17-19: 59, n. 151.  
1.10.24: 142, n. 386.  
1.10.49: 59, n. 147.  
1.10.66: 50, n.113.  
1.10.68: 29, n.38 
 
2.1.10.15: 85, n. 233.  
2.1.62-65: 52, n. 126.  
2.2: 33, n. 58. 
2.6: 33, n. 58. 
2.7: 33, n.58. 
2.8.83: 43, n. 95.  
2.8.90: 43, n.95.  

 
 
HOMERO 
Iliada (Il.) 

2.215-216: 37, n.69.  
2.217: 37, n. 69. 
2.246: 37, n. 69. 
5.315-316: 37, n.69. 
5.352: 37, n. 69. 
18.371: 37, n. 69.  
 

Odyssea (Od.) 
8.282-299: 37, n. 69. 
13.291-299: 37, n. 69. 
14.430: 37, n. 69. 
14.463-466: 37, n. 71.  
16.294: 325, n. 1024.  

 
 
JUVENAL 

1.1: 88. 
1.1-4: 88, n. 240.  
1.1-6: 201, n. 566.  
1.1-14: 142, n. 389. 

1.15: 88, n. 240.  
1.17-18: 121, n. 330.  
1.17-20: 116.  
1.19-20: 60, n. 155.  
1.19-21: 89; 102, n. 276; 639, n.  
              1907.    
1.21: 642.  
1.22: 397, n. 1231.  
1.22-30: 121, n. 331.  
1.22-23: 235; 406, n. 1263.  
1.26-29: 261, n. 783; 295, n. 916.   
1.30: 89; 92  
1.30-31: 642.  
1.30-33: 54; 633, n. 1892.  
1.33-35: 294, 912.  
1.30-36: 90; 91, n. 245.  
1.35: 116, 313.  
1.36: 436, n. 1354.  
1.37: 412, n. 1312; 642.   
1.37-39: 91; 92. 
1.39: 421, n. 1309; 643; n. 1917.  
1.40-41: 421.  
1.41: 311, n. 969; 397, n. 1232;  
          452, n. 1412.   
1.45: 116, n. 313; 142, n. 387.  
1.45-46: 90, n. 243.  
1.45-48: 92, n. 247; 136, n. 364;  
              218; 571, n. 1754; 604;  
              631, n. 1889; 644.  
1.46: 550, n. 1722. 
1.48: 92; 296, n. 920.  
1.49: 81, n. 221; 174, n. 465.  
1.49-50: 92; 643.  
1.51: 118, n. 320.  
1.51-52: 92. 
1.55-56: 406, n. 1263.  
1.68-73: 406, n. 1263.  
1.73-74: 303; 645.  
1.75-76: 296, n. 921; 626, n. 1886. 
1.79: 639, n. 1906.  
1.79-80: 134.  
1.81: 174, n. 465.  
1.84: 415, n. 1294.  
1.85-86: 103; 572; 610; 640,  
               n. 1912.   
1.85-87: 119. 
1.85-93: 199.  
1.87: 135, n. 362; 651, n. 1931.   
1.87-88: 60. 
1.87-95: 261, n. 781.  
1.89-91: 296, n. 922.  
1.94-95: 248, n. 731; 552, n. 1727. 
1.95-96: 550, n. 1723; 601.  
1.96: 600; 616, n. 1870.  
1.97-98: 601.  



O Burlesco e o Satírico na obra de Marcial e Juvenal 
 

 735

1.99-102: 572.  
1.100: 227, n. 645; 601, n. 1832.   
1.101-104: 665, n. 1946.  
1.103-106: 573.  
1.109-113: 573.  
1.109-110: 602; 603, n. 1838.  
1.109-116: 574, n. 1762.  
1.112-116: 270, n. 807. 
1.117-118: 573, n. 1757.  
1.119-120: 607, n. 1848.  
1.120: 152, n. 402.  
1.127-128: 610.  
1.132-136: 583, n. 1791.  
1.132-134: 619, n. 1875.  
1.134-136: 218.  
1.135-138: 247.  
1.137-138: 552, n. 1728. 
1.138: 281, n. 848. 
1.140: 271.  
1.140-141: 249.  
1.142-146: 250.  
1.147-149: 119.  
1.149: 60; 122.  
1.153-154: 60, n. 155. 
1. 156: 116, n. 313. 
1.161: 118.  
1.165: 29, n.38. 
1.165-168: 118, n. 318.   
1.165-171: 639, n. 1909.  
1.170-171: 67; 102, n. 277; 118, n. 
                  319; 641, n. 1913.  
 
2.1-2: 300, n. 936.  
2.3: 293, n. 905.  
2.3-4: 348. 
2.6-7: 293, n. 906.   
2.8: 293, n. 904; 373, n. 1160; 660.  
2.8-9: 326, n. 1029.  
2.8-10: 349; 632, n. 1890; 644.  
2.9: 318, n. 992; 349, n. 1091; 290,  
       n. 1210.  
2.11-13: 245, n. 723; 644, n. 1921.  
2.11-12: 349, n. 1090.  
2.12: 358, n. 1126.  
2.12-13: 319, n. 994; 340, n. 1073.  
2.14: 352, n. 1102.  
2.16-17, 21: 319, n. 995.  
2.19-20: 340, n. 349, n. 1091.  
2.21: 239, n. 693; 294, n. 907; 386,  
          n. 1194.    
2.22: 386, n. 1195.  
2.25-28: 364, n.1143.  
2.23: 386. 
2.27: 353, n. 1108; 403, n. 1243.  
2.29-31: 456, n. 1423. 

2.29-33: 294, n. 908; 364; 403, n.  
              1243; 405, n. 1250; 649, n.  
              1928.    
2.30-31: 353, n. 1106; 357, n. 1124.   
2.32-33: 414, n. 1289; 498, n. 1551.  
2.34-35: 294; 325, n. 1027; 352. 
2.36-37: 364, n. 1142. 
2.36-38: 408, n. 1265.  
2.38-40: 353. 
2.40-42: 386.  
2.43-44: 353, n. 1109. 
2.44-47: 407.  
2.45-46: 322, n. 1009; 386.   
2.45-47: 415, n. 1293; 518, n. 1603.  
2.47: 269, n. 806; 387, n. 1197.  
2.47-50: 408.  
2.49: 458, n. 1429.  
2.49-50: 334, n. 1055; 342.  
2.50: 319, n. 995.  
2.51-52: 473, n. 1490.  
2.51-53: 408.  
2.51-56: 412.  
2.53: 190, n. 529.  
2.54-56: 387. 
2.56-59: 413, n. 1287.  
2.58-59: 416. 
2.60-61: 416. 
2.62-65: 417, n. 1300. 
2.63: 355, n. 1119; 518, n. 1604.  
2.64-65: 142, 389; 352; 353,  
               n.1110. 
2.65-67: 632,n. 1890.  
2.65-76: 355, n.1121.  
2.65-78: 387, n. 1201.  
2.66-67: 418, n. 1303.  
2.66-71: 413, n. 1281.  
2.67-68: 320, n. 1001. 
2.67-68: 353, n. 1107.  
2.68-70: 418, n. 1302. 
2.70: 323, n. 1014. 
2.71: 196, n. 547; 389, n. 1208.  
2.72-74: 356.  
2.73: 191, n. 530.  
2.75-76: 354, n.1111; 389. 
2.77: 354, n. 1110. 
2.77-78: 389. 
2.78-81: 320, 390, n. 1209. 
2.82-83: 391. 
2.82-98: 156, n. 419.  
2.83: 320, n. 1002.  
2.83-84: 394, n. 1221.  
2.83-114: 391, n. 1211. 
2.84: 459, n. 1431.  
2.87: 238, n. 690. 
2.95: 391, n. 1213.  



Index | Auctorum et locorum latinorum 

 736 

2.97: 323, n. 1015; 360, n. 1034;  
          391, 1212.  
2.98: 392, n. 1214. 
2.99-106: 413, n. 1282.  
2.99-109: 245, n. 724; 322, n. 1010.   
2.99-111: 392.  
2.104-109: 153, n. 409; 392.   
2.107: 656, n. 1939.  
2.110-114: 207, n. 583.  
2.113-114: 261, n. 782; 393; 632, n.  
                   1891.   
2.115-116: 394.  
2.117-118: 346, n. 1087. 
2.117-120: 321, n. 1005; 413, n. 
                   1283. 
 
2.117-136: 324, n. 1020.  
2.118: 217, n. 612; 343, n.1083.   
2.120: 318, n. 993; 425, n. 1325. 
2.122-123: 365.  
2.124-126: 231, n. 663; 394.   
2.125-126: 320, n. 1003.  
2.126-128: 321.  
2.127-128: 231, n. 663. 
2.128: 240, n. 697.  
2.129: 231, n. 662. 
2.130-135: 321. 
2.135-136: 322, n. 1008 
2.139-140: 318, n. 993.  
2.142: 213, n. 605.  
2.143: 323, n. 1016; 410, n. 1274.  
2.143-148: 322, n. 1011.  
2.143-148: 231, n. 660; 232, n. 664.   
2.144-145: 232, n. 667.  
2.145-147: 231, n. 662.  
2.149-158: 395, n. 1224. 
2.153-158: 657, n. 1942.  
2.159-161: 198, n. 550.  
2.162-163: 322, n. 1013.  
2.164-166: 322, n. 1013.  
2.166-170: 323.  
2.168: 326, n. 1029.  
2.211: 186, n. 510.  
 
3.1-5: 181, n. 492.  
3.5: 181, n. 491; 300, n. 936.  
3.5-9: 143, 391. 
3.21: 583, n. 1786.  
3.21-22: 603, n. 1836.  
3.22: 583, n. 1787.  
3.23-24: 602, n. 1833.  
3.34: 217, n. 612.  
3.34-37: 224, n. 636.  
3.38-44: 82, n. 224.  
3.43-50: 581, n. 1781.   

3.58-60: 301. 
3.60: 218, n. 613; 245, n. 722. 
3.60-65: 301.  
3.62-65: 405, n. 1253.  
3.67-68: 192, n. 937.  
3.65: 238, n. 685.  
3.73-78: 300, n. 935; 653, n. 1934.  
3.75: 302, n. 941.  
3.76: 186, n. 513.  
3.78: 302, n. 941. 
3.86: 300, n. 937; 556, n. 1735.  
3.86-118: 301, n. 938; 579, n. 1778.   
3.87: 70.  
3.93-96: 556, n. 1735.  
3.99: 505., n. 1566.  
3.100-102: 579.  
3.101-104: 556.  
3.103: 191, n. 532.  
3.104-108: 194. 
3.104-105: 350, n. 1095. 
3.104-108: 579. 
3.109-113: 579.  
3.109-125: 301, n. 940.  
3.119-120: 581, n. 1782.  
3.121-125: 579, n. 1770.  
3.122-125: 643, n. 1918.  
3.124-125: 574, n. 1763.  
3. 126-128: 611, n. 1859.  
3.126-130: 575.  
3.127: 575, n. 1765; 600, n. 1827.  
3.127-128: 218, n. 614; 611, n.  
                  1857.  
3.128-130: 603, n. 1837.  
3.131-132: 575, n. 1765.  
3.131-136: 575; 604, n. 1839.  
3.141: 576, n. 1768.  
3.143-144: 295, n. 917; 603. 
3.147-151: 603, n. 1835.  
3.149: 610, n. 1856.  
3.149-150: 607, n. 1847.  
3.152-153: 603.  
3.155-158: 189, n. 525.  
3.163: 218, n. 613.  
3.164-165: 295. 
3.166-167: 257. 
3.168: 257, n. 767.  
3.168-169: 152, n. 401.  
3.182: 595, n. 1806.  
3.182-183: 574, n. 1761; 665, n. 
                  1947.  
3.183-184: 156, n. 420.  
3.188-189: 602, n. 1834.  
3.186-169: 244, n. 717.  
3.188: 577, n. 1769.  
3.190-222: 295, n. 918.  
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3.193-198: 280, n. 838.  
3.208-222: 280, n. 838.  
3.223: 154, n. 410; 238, n. 684.  
3.229-230: 244, n. 713.  
3.232-234: 251, 742; 254, n. 754.  
3.254: 607, n. 1847.  
3.282: 350, n. 1097.  
3.288-289: 350, n. 1097.  
 
4.2-3: 260, n. 778.  
4.12: 262, n. 785; 366, n. 1146.  
4.15-17: 260, n. 779.  
4.25-26: 260. 
4.28-33: 262.  
4.31: 230, n. 656.  
4.34-36: 142, n. 389; 263.  
4.37: 266, n. 798.  
4.37-38: 254.  
4.45.46: 263. 
4.54.1: 438, n. 1363.  
4.65: 264, n. 789.  
4.67-68: 263, n. 786. 
4.67-71: 245, n. 725.  
4.70-71: 262, n. 784.  
4.74-75: 264, n. 790.  
4.79-81: 265, n. 791.  
4.81-82: 265, 792.  
4.90-91: 265, n. 792.  
4.105-107: 265, n. 794.  
4.107: 265, n. 795.  
4.108: 265, n. 796.  
4.119-129: 266, n. 797.  
4.150-154: 267.  
4.154: 438, n. 1362.  
 
5.1-5: 644.  
5.12-13: 645. 
5.12-19: 47, n.105. 
5.14: 217; 552, n. 1729.  
5.6: 258, 770; 645, n. 1922.  
5.9-11: 244, n. 715.  
5.12-13: 666, n. 1950.  
5.12-15: 620.  
5.12-17: 589, n. 1802.  
5.14: 558, n. 1740; 645, n. 1923;  
         668, n. 1955.   
5.15-16: 620, n. 1877.  
5.15-17: 552.  
5.18: 552, n. 1730; 620, n. 1878.   
5.18-19: 645.  
5.18-20: 621.  
5.19-23: 611, n. 1859.  
5.52-53: 577, n. 1770.  
5.56-58: 577, n. 1771.  
 

5.60-62: 577.  
5.66: 577, n. 1772; 666, n. 1949.   
5.67-69: 152, n. 403; 578, n. 1773 
5.67-75: 656, n. 1941.  
5.67-160: 589, n. 1803.  
5.72-75: 578, n. 1776.  
5.74-75: 152, n. 404.  
5.76-79: 611, n. 1859. 
5.80-83: 578, n. 1774.  
5.94: 247, n. 729.  
5.114-116: 249, n. 737.  
5.120-124: 578, n. 1775.  
5.130-131: 607, n. 1847.  
5.146-148: 247, n. 730.  
5.149-150: 590.  
5.153-155: 591. 
5.153-160: 206, n. 580.  
5.156-158: 251; 591; 621, n. 1880. 
5.161-162: 591.  
5.166-168: 269, n. 803.  
5.170-171: 417, n. 1298; 592.  
5.170-173: 668.  
5.171-173: 592.  
5.173: 217.  
 
6.1-6: 651, n. 1930.  
6.1-7: 457, n. 1424.  
6.1-10: 180, n. 489.  
6.1-18: 174, n. 468; 517, n. 1600.  
6.5: 462, n. 1442.  
6.9: 474, n. 1499.  
6.10-20: 409, n. 1267.  
6.14-18: 176, n. 474. 
6.16-18: 405, n. 1250. 
6.18: 406, n. 1255.  
6.19: 232, n. 665.  
6.21-22: 174, n. 471; 403, n. 1242. 
6.24: 499, n. 1556.  
6.31-37: 404, n. 1245.  
6.33-34: 342.  
6.33-37: 468, n. 1464.  
6.34: 417, n. 1299. 
6.36-38: 343.  
6.38-43: 405, n. 1250. 
6.45: 454. n. 1419.  
6.50: 523, n. 1629.  
6.50-51: 454. 
6.53-54: 429.  
6.55-56: 457, n. 1425.  
6.58-59: 456.  
6.60-75: 226, n. 639. 
6.63-66: 435.  
6.64: 421, n. 1310; 429, n. 1338;  
          458, n. 1428.  
6.67-70: 436.  
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6.71-75: 437.  
6.76-77: 406, n. 1259.  
6.76-81: 440. 
6.80: 229, 651.  
6.82-113: 227, n. 644.  
6.85-88: 434, n. 1350.  
6.87: 238, n. 684.  
6.100: 435, n. 1351. 
6.100-101: 246, n. 726.  
6.100-102: 345, n. 1351.  
6.103-105: 432.  
6.105-109: 433.  
6.110-113: 433. 
6.111-112: 434, n. 1350.  
6.112: 672, n. 1964.  
6.114-116: 459.  
6.114-130: 242, n. 703.  
6.118: 459, n. 1430.   
6.120-129: 406, n. 1261.  
6.122: 196, n. 547; 460, n. 1435.  
6.122-124: 460.  
6.129-130: 460, n. 1434.  
6.131-132: 460. 
6.136-137: 406, n. 1262.  
6.139: 420, n. 1306.  
6.142-148: 503.  
6. 143: 426, 1327.  
6.149-151: 504.  
6.153-158: 424.  
6.161-169: 522.  
6.168-169: 180, n. 486. 
6.178-179: 512, n. 1586. 
6.179: 180, n. 487.  
6.179-181: 512, n. 1586.  
6.184: 132, n. 357; 478, n. 1510.  
6.185-187: 477, n. 1509.  
6.185-188: 406, n. 1257. 
6.189-190: 478, n. 1511.  
6.191: 478, n. 1512.  
6.191-199: 478.  
6.194: 505, n. 1567.  
6.196-199: 505.  
6.206-208: 427.  
6.207-208: 478, n. 1465.  
6.209: 427, n. 1328.  
6.214: 427, n. 1329.  
6.216-219: 468, n. 1465.  
6.222: 473, n. 1489.  
6.222-223: 427.  
6.224: 344, n. 1081; 429, n. 1337.  
6.424-425: 492.  
6.224-230: 427, n. 1330.  
6.627-631: 555, n. 1733.  
6.231-235: 455. 
6.231-236: 429, n. 1336.  

6.240-241: 456.  
6.242-243: 473.  
6.244-253: 413, n. 1284.  
6.246-247: 191.  
6.246-251: 502, n. 1560.  
6.248: 199, n. 556.  
6.248-250: 206, n. 582.  
6.252-254: 193.  
6.253-254: 413. 
6.254: 179, 484. 
6.265-267: 230, n. 655.  
6.268-271: 413, n. 1285.  
6.269-271: 194, n. 540.  
6.270-271: 472, n. 1486. 
6.270-275: 406, n. 1256.  
6.272-274: 502, n. 1561.  
6.273: 194, n. 539.  
6.279-284: 472.  
6.284: 413, n. 1286.  
6.286: 443, n. 1380.  
6.287: 471, n. 1479.  
6.287-300: 443.  
6.288: 471, n. 1480.  
6.290: 471, n. 1481.  
6.298-299: 406, n. 1258.  
6.298-300: 296; 397, n. 1233; 420, 
                   n. 1307; 463, n. 1444;  
                   672, n. 1962.   
6.300-302: 463.  
6.301-305: 494.  
6.307: 409, n. 1266; 409, 1269.  
6.309-313: 240, n. 698. 
6.311: 409.  
6.312-313: 463; 611, n. 1858.  
6.314: 464, n. 1450.  
6.314-317: 406, n. 1260.  
6.317-319: 464. 
6.322: 465, n. 1454.  
6.324-325: 465, n. 1451.  
6.325-326: 466, n. 1455.  
6.329: 461, n. 1431.  
6.329-334: 465.  
6.333-335: 409, n. 1271.  
6.339: 465, n. 1453.  
6.347-348: 469. 
6.388-390: 438.  
6.345: 364, n. 1143.  
6.347: 468, n. 1467.  
6.359-362: 430, n. 1339.  
6.363: 430, n. 1340.  
6.365: 430.  
6.365.O7-O12: 196, n. 546. 
6.365.O20-O25: 518, n. 1602.  
6.366-368: 518, n. 1602.  
6.366-370: 414.  
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6.368: 179, n. 485.  
6.374-6: 311, n. 968.  
6.379-380: 219, n. 615; 228, n. 650.  
6.379-384: 346.  
6.385-388: 438.  
6.389-390: 213, n. 598.  
6.394-397: 213, n. 598; 439. 
6.396-397: 438.  
6.399: 474, n. 1497.  
6.401: 474, n. 1498.  
6.402: 473, n. 1493.  
6.409-412: 474, n. 1496.  
6.419-423: 192.  
6.431-433: 493.  
6.434-437: 474, n. 1494.  
6.434-456: 70, n. 173; 511, n. 1584.  
6.440: 473, n. 1491.  
6.444: 480, n. 1517.  
6.465-466: 496, n. 1549. 
6.448-451: 480.  
6.451-456: 475. 
6.457-460: 496.  
6.460: 425, n. 1326.  
6.460-463: 153, n. 408.  
6.461-463: 656, n. 1940.  
6.461-464: 426; 496.  
6.471-473: 498.  
6.473: 513, n. 1590.  
6.487-491: 464, n. 1449.  
6.487-493: 499.  
6.491: 196, n. 547.  
6.494-495: 500.  
6.497-501: 502.  
6.502-507: 501.  
6.509: 468, 1465.  
6.511: 213, n. 596.  
6.512: 664, n. 1449.  
6.517-531: 467, n. 1461.  
6.525: 196, n. 547.  
6.532: 643, n. 1919.  
6.539-541: 467, n. 1462.  
6.542-544: 474, n. 1495.  
6.546-547: 467, n. 1463.  
6.546-552: 517, n. 1601.  
6.548-550: 467.  
6. 560-609: 511, n. 1585.  
6.584: 477, n. 1506.  
6.595-597: 414, n. 1290.  
6.595-604: 440, n. 13467. 
6.596: 460, n. 1437.  
6.614-120: 459, n. 1432.  
6.629-633: 251, n. 741. 
6.655-656: 120, n. 327.  
6.634-661: 101, n. 273.  
6.638-639: 431, n. 1343.  

6.644-660: 431, n. 1343. 
6.600-601: 441, n. 1371.  
6.610-612: 442, n. 1372.  
6.628-630: 442, n. 1373.  
6.634-638: 514.  
6.638-640: 515.  
6.644-646: 515.  
6.651-652: 515, n. 1593.  
6.657-660: 515.  
6.659-661: 515, n. 1594. 
 
7.1: 82; 551, n. 1725.  
7.1-4: 285, n. 862.  
7.10-12: 142, n. 389.  
7.20-21: 285, n. 862.  
7.27: 199, n. 555.  
7.30-31: 551, n. 1725.  
7.30-32: 285, n. 863.  
7.34-35: 285.  
7.36-97: 551, n. 1725.  
7.37: 542, n. 1701.  
7.36-59: 285, n. 866.  
7.62: 533, n. 1669.  
7.63-65: 98, n. 267; 551, n. 1725.   
7.68-70: 581,n. 1783.  
7.69-71, 74-78: 99.  
7.79-81: 99.  
7.82-87: 99, n. 268.  
7.90-92: 81, n. 220. 
7.96-97: 206, n. 581.  
7.98-105: 99, n. 269.  
7.117-120: 292.  
7.119-123: 99, n. 270; 272, n. 814.  
7.122-123: 292.  
7.124-128: 602, n. 1833.  
7.124-134: 293, n. 903.  
7.135-136: 285, n. 865.  
7. 135-137: 100.  
7. 139-143: 602, n. 1833.  
7.139-145: 505.  
7.139-185: 100, n. 271.  
7.142: 600, n. 1828.  
7.154: 285, n. 864.  
7.155-157: 472, n. 1485.  
7. 197-198: 100; 574, n. 1760; 665,  
                    n. 1948.  
7.197-202: 286.  
7.202: 523, n. 1630.  
 
8.9: 236. n. 676.  
8.9-11: 200.   
8.13-18: 294, n. 910.  
8.16-18: 350, n. 1095.  
8.20: 294, n. 910. 
8.44-50: 294, n. 911.  
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8.47: 218, n. 613.  
8.47-50: 607.  
8.49: 600, n. 1829.  
8.51-52: 294, n. 913.  
8.56: 227, n. 645.  
8.98-99: 190, n. 530.  
8.106: 364, n. 1143.  
8.117-118: 156, n. 420.  
8.128-130: 442, n. 1375.  
8.164-170: 395, n. 1225.  
8.172-178: 155, n. 415.  
8.181-182: 227, n. 645.  
8.183-184: 228.  
8.185-188: 155, n. 416.  
8.185-192: 228.  
8.187: 440, n. 1368.  
8.192-193: 230.  
8.192-194: 219, n. 615.  
8.193-194: 230, n. 659.  
8.197: 436, 1354.  
8.198-199: 233, n. 668.  
8.198-210: 228, n. 647.  
8.199-203: 232, n. 664.  
8.199-210: 395, n. 1223.  
8.200-210: 155, n. 417.  
8.203-206: 232.  
8.207-208: 231, n. 663; 320, n. 
                   1003.   
8.209-210: 233.  
8.211-226: 155, n. 418.  
8.215-223: 234, n. 669. 
8.224-226: 233.  
8.231: 364, n. 1143.  
8.231-235: 231, n. 661; 234, n. 672.   
8.236-244: 294, n. 914.  
8.245-253: 295, n. 915.  
8.261-268: 581, n. 1785.  
8.261-268: 581, n. 1785.  
 
9.3.4: 334, n. 1055.  
9.9-20: 396, n. 1228.  
9.10: 343, n. 1084.  
9.22-24: 500, n. 1556.  
9.22-26: 242, n. 702.  
9.24: 464, n. 1448.  
9.27-28: 396; 3 
9.28-29: 607, n. 1849.  
9.28-31: 613, n. 1864.  
9.32-33: 398. 
9.33-37: 311, n. 969. 
9.33-39: 325, n. 1023.  
9.37: 325, n. 1025; 592, n. 1804.  
9.38: 583, n. 1788.  
9.39: 583, n. 1790.  
9.43-46: 583, n. 1789.  

9.44: 340, n. 1068.  
9.45-46: 325, n. 1021; 566.  
9.47.1-3: 352, n. 1103.  
9.49: 319, n. 995.  
9.50-53: 613, n. 1865.  
9.59-62: 614, n. 1866.  
9.63: 614.  
9.79-89: 324, n. 1020.  
9.92: 311, n. 969; 325, n. 1022.  
9.117: 466, n. 1456.  
9.130-131: 326, n. 1029; 557. 
9.141: 613, n. 1864.  
9.148-150: 396, n. 1127. 
 
10.1-2: 174, n. 465. 
10.1-6: 651. 
10. 4-5: 220, n. 619.  
10.7-8: 213, n. 600.  
10.23-25: 296, n. 919.  
10.31: 220, n. 618.  
10.33-43: 215.  
10.44-46: 217; 618.  
10.47-48: 653.  
10.51-52: 142, 388.  
10. 51-53: 82, n. 224 
10.53: 220, n. 617.  
10.54: 220. 
10.54-55: 220, n. 619.  
10. 56-60: 220, n. 620.  
10.61-64: 156, n. 422.  
10.77-81: 151, n. 397.  
10.79: 183, n. 498. 
10.80-81: 151.  
10.81: 70 
10.81-82: 156, 421.  
10.109: 218, n. 613.  
10.140-141: 297.  
10.173-174: 302, n. 942.  
10.188: 213, n. 599. 
10.200: 152, n. 405.  
10.200, 203-204: 271. n. 810. 
10.210: 180, n. 488.  
10.220: 458, n. 1429.  
10.224: 409, n. 1269.  
10.232-239: 442, n. 1374.  
10. 276-278: 152, n. 406.  
10.287-288: 364, n. 1143.  
10.318-321: 458, n. 1427.  
10.320-323: 458.   
10.331-333: 461. 
10.338: 461, n. 1439.  
10. 360: 136, n. 364; 215, n. 609.  
10.363-366: 652.  
10.365-366: 156, n.420. 
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11.11: 248, n. 732; 281, n. 847;  
           553, n. 1731.  
11.12-13: 248, n. 733.  
11.12-131: 260, n. 777.  
11.27: 248, n. 736.  
11.38-39: 248, n. 734.  
11.38-41: 248, n. 735.  
11.38-43: 281.  
11. 52-53: 154, n. 411.  
11.53: 238, n. 684.  
11.56: 649, n. 1927.  
11.56-59: 176, n. 476.  
11.60-75: 244, n. 712.  
11.64-76: 471, n. 1482.  
11.65: 537, n. 1679.  
11.77: 649, n. 1927.  
11.77-119: 537, n. 1680. 
11.83: 649, n. 1927.  
11.99-100: 244. 
11.101-107: 243, n. 709.  
11.108: 244; 714. 
11.109: 244, n. 716; 255, n. 758. 
11.109-110: 177, n. 480; 198, n.  
                     551. 
11. 117-118: 649, n. 1927.  
11.120: 649, n. 1927.  
11.120-126: 244, n. 718. 
11.120-129: 177, n. 481.  
11.128-129: 179.  
11.147-148: 576, n. 1768.  
11.151: 576, n. 1768.  
11.162-166: 239, n. 694.  
11.163-165: 239, n. 695.  
11.165-168: 240. 
11.165-175: 429, n. 1335.  
11.166: 320, n. 1004.  
11.168-170: 240. 
11.171: 176, n. 478; 240, n. 696. 
11.171-177: 241. 
11.176-178: 205, n. 577.  
11.177-181: 241.  
11.179-181: 202, n. 566.  
11.182: 177, n. 479. 
11.183-185 e 190-192: 178. 
11.186-189: 468, n. 1466. 
11.193-195: 219.  
11.193-198: 207, n. 583.  
11.197: 600; n. 1826.  
11.198: 238, n. 690.  
11. 199-201: 154, n. 412.  
11.203-204: 600.  
11.206-208: 178; 657, n. 1943.   
 
12.37: 557. n. 1737.  
12.38-47: 557, n. 1737.  

12.50-51: 557, n. 1738.  
12.53: 298, n. 931. 
12.60-61: 152, n. 400; 557, n. 1739.  
12.93-95: 554.  
12.95-101: 554. 
12.97-130: 555, n. 1734.  
12.110: 199, n. 554.  
12.128-130: 556.  
 
13.28-30: 617, n. 1872.  
13. 28-37: 174, n. 466.  
13.31-33: 617.  
13. 38-41: 175, n. 469. 
13. 53-59: 174, n. 470.  
13.78-81: 213, n. 601.  
13.86: 174, n. 472.  
13.87-89: 213, n. 597.  
13.98: 184, n. 500.  
13.100-102: 213, n. 603.  
13.110-111: 213, n. 602. 
13.111: 230, n. 656.  
13.134: 213, n. 604. 
13.167-170: 501, n. 1558.  
 
14.1-5: 198.  
14.4: 200, n. 557. 
14.4-5: 257, n. 768.  
14.4-30: 297, n. 924.  
14.10-14: 257.  
14.25-30: 455. 
14.31-33: 303, n. 944.  
14.31-35: 297. 
14.50-55: 297, n. 925.  
14.107: 297, n. 926.  
14.140-149: 298, n. 929. 
14.126-133: 298, n. 927.  
14.126-127: 152, n. 407.  
14.134: 298, n. 928. 
14.153-155: 299. 
14.161-172: 471, n. 1482.  
14.162: 199, n. 553.  
14.164: 191, n. 530.  
14.169-171: 243, n. 707.  
14.172-177: 299, n. 932.  
14. 179-182, 187-189: 299.  
14.181-182: 129, n. 348; 152, n.  
           399. 
14.189-205: 299, n. 933.  
14.205-207: 299.  
14.221-226: 298, n. 930. 
14.226: 298.  
14.235-238: 555.  
14.244-246: 555.  
14.262-264: 212.  
14.265-275: 197.  
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14.274-275: 406, n. 1254.  
14.303-304: 302. 
14.327-331: 461, n. 1441.  
 
15.1-2: 268, n. 800.  
15.10-13: 267. 
15.27: 81, n. 222.  

 15.27-31: 270, n. 808. 
15.29-32: 655, n. 1938.  
15.129-133: 269, n. 804.  
15.46: 268, n. 801. 
15.51-62: 350, n. 1097.  
15.71: 350, n.1097.  
15.78-83: 268. 

 15.87-92: 368. 
15.116-131: 268, n. 802.  
15.155-156: 198, n. 549.  

 15.159-160: 269.  
 
 16.8: 601, n. 1830.  
 
 
LUCÍLIO 
Fragmentos (frag.) 

1015 M, 1085 W e 1016 M, 1086:   
                             51, n.119. 
1033M - 1070W: 51, n.122.  
1039 M, 1039 W: 51, n. 120.  

 
 
LUCRÉCIO 
de Rerum Natura 

4 1052-1057: 308, n. 959.  
 
 
MARCIAL 
Spectacula (Lib. Spect..) 

6: 236, n. 677.  
9: 229, n. 652.  
7: 236, n. 678. 
8: 236, n. 678. 
11.1: 224, n. 631.  
11.4: 195, n. 545.  
21: 224, n. 631.  
22.2: 195, n. 545.  

 24: 229, n. 653.  
 27.2. 236, n. 678. 

31: 283, n. 855.  
33.7: 236, n. 678.  
 
 

Epigrammata 
1.pref. 1-4: 106; 125, n. 338.  
1.pref. 1-6: 79, n. 208; 86, n. 335;  
                   635. 

1.pref. 3-5: 102, n. 275.  
1.pref. 7-8: 79, n. 209. 
1.pref. 10: 79. 
1.pref. 10-14: 107, n. 284.  
1.pref.11: 79. 
1.pref. 12-13: 102, n. 274.  
1.pref. 16-17: 70, n. 172; 87, n.   

238; 96, n. 261; 
108. 

1.Pref. 16-18: 633, n. 1894.  
1.pref. 16-24: 108, n. 288; 203, n.  
                       569.   
1.pref. 17-18: 209, n. 586. 
1.pref. 17-19: 43, n.94. 
1.pref. 21-24: 209.  
1.1: 127. 
1.1.4: 646, n. 1925.  
1.2.1-3: 646.  
1.3: 128, n. 346.  
1.3.3-6: 87, n. 237.  
1.3.4: 129.  
1.3.4-6: 127. 
1.3.9: 128, n. 345.  
1.4: 107, n. 286; 203, n. 569. 
1.4.3-4: 26, n.27; 110, n. 296;  
              304.945.   
1.4.4: 221, n. 624.  
1.4.5: 436, n. 1354. 
1.4.5-6: 108, 289.  
1.4.7: 79, n. 210; 102; 635, n. 1899.  
1.4.7-8: 26, n. 27. 
1.4.8: 108, n. 291; 637, n. 1903.  
1.7: 221, n. 623.  
1.8: 546, n. 1712.  
1.9: 336; 362, n. 1140.  
1.10: 423, n. 1317; 487, n. 1529.  
1.13: 520, n. 1613.  
1.14: 238, n. 686.  
1.15: 540, n. 1689.  
1.15.11: 539, n. 1685.  
1.15.12: 539, n. 1686.  
1.17: 75, n. 190; 283, n. 857. 
1.19.4: 487, n. 1529.  
1.20.2: 247.  
1.21: 234, n. 673.  
1.23: 259, n. 775; 311, n. 968; 311, 
          n. 970; 327, n. 1031; 362, n.  
          1140.  
1.24: 287, n. 873; 362, n. 1140;  
         546, n. 1712.  
1.24.1-2: 648.  
1.24.3: 348, n. 1089; 357, n. 1123.  
1.24.4: 349, n. 1091; 373, n. 1159;  
            425, n. 1325; 660.  
1.28.2: 491, n. 1539.  
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1.29: 294, n. 861.  
1.30: 291, n. 895.  
1.31.1-3, 7-8: 329.  
1.32: 124. n. 337.  
1.34: 124. n. 337; 242, n. 702;  
1.34.2: 428, n. 1333.  
1.34.7-10: 428.  
1.35: 428, n. 1334.  
1.35.1-2: 115, n. 312.  
1.35.3-9, 15: 110. 
1.35.5: 452, n. 1412.  
1.35.8-9: 398, n. 1230. 
1.35.10-11: 109.  
 
1.37: 163, n. 431; 256, n. 766.  
1.38: 294, n. 861.  
1.39.1-2: 546.  
1.39. 8: 546.  
1.41.1-2: 358.  
1.41.1-13: 162.  
1.41.13: 358. 
1.42: 520, n. 1612.  
1.43.13-14: 249. 
1.46.2: 410, n. 1273.  
1.47: 291, n. 895.  
1.49: 151, n. 398; 168, 443; 169, n.  
          447; 170, n. 456; 252, n. 745;  
          536, n. 1677; 536, n. 1678;  
          596, n. 1810.    
1.49.31-32: 167, n. 435; 541, n.  
                   1699.  
1.51: 311, n. 969.  
1.52: 284, n. 861; 541, n. 1696.   
1.54: 545.  
1.55: 168, n. 444.  
1.55.6: 538, n. 1683. 
1.55.14: 538, n. 1683.  
1.56: 258, n. 772.  
1.57.3: 521, n. 1622. 
1.58: 284, n. 858.  
1.59: 541, n. 1692; 616, n. 1867.   
1.61.10: 546, n. 1711.  
1.61.12: 170, n. 459.  
1.62: 401.  
1.64: 290, n. 890.  
1.65: 340, n. 1073.  
1.66: 284, n. 861.  
1.68.7: 447, n. 1390.  
1.68.8: 446, n. 1388; 447, n. 1391.   
1.69: 541, n. 1694.  
1.70: 542, n. 1702.  
1.70.1-2: 534; 664.  
1.70.2: 534, n. 1674.  
1.70.14: 588, n. 1801.  
1.71: 284, n. 861; 469, n. 1471.  

1.72.3-4: 486, n. 1528. 
1.72.5-6: 486.  
1.72.13-18: 534.  
1.73: 423, n. 1318; 518, n. 1605.   
1.74: 428, n. 1331.  
1.75: 278, n. 827.  
1.76: 284, n. 860.  
1.77: 319, n. 996; 340, n. 1074.   
1.79: 283, n. 857.  
1.81: 441.  
1.83: 334, n. 1054; 465, n. 1453;  
         488.  
1.85.3-6: 278.  
1.87.7-8: 490.  
1.88: 330, n. 1042; 453, n. 1413.  
1.90: 409, n. 1268. 
1.90.6: 410, n. 1272; 410, n. 1274.  
1.90.10: 410, n. 1275.  
1.92: 338, n. 1063.  
1.94: 334, n. 1054; 454, n. 1420.  
1.94.2-4: 487, n. 1529.  
1.96: 350, n. 1101; 362, n. 1140.   
1.96.1-5: 648.  
1.96.4: 360, n. 1131.  
1.96.4-9: 360, n. 1132. 
1.96.8-9: 391, n. 1212.  
1.96.9: 238, n. 690; 354, n. 1113.  
1.96.10: 330, n. 1044. 
1.96.11-13: 360. 
1.96.14: 362, n. 1139.  
1.97: 283, n. 857.  
1.98: 283, n. 857.  
1.102: 283, n. 857; 485, n. 1524.  
1.105: 540, n. 1690.  
1.106.4-5: 447, n. 1392.  
1.107.3-6: 96.  
1.107.3-4: 532, n. 1665.  
1.108: 542, n. 1702.  
1.109: 465, n. 1453.  
1.100: 289, n. 888; 479, n. 1516;  
           535, n. 1675. 
1.101: 453, n. 1413.  
1.103.5: 597, n. 1815.  
1.106: 469, n. 1471.  
1.110: 112, n. 299. 
1.112: 669, n. 1957.  
 
2. pref. 6-7: 108.  
2.pref. 8-9: 596, n. 1813.  
2. pref. 10-11: 239, n. 691.  
2 pref. 15-16: 96, n. 262.  
2.3.2: 277. 
2.4.1-3: 370.  
2.4.6-8: 370.  
2.5.1-2: 546.  
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2.5.7-8: 546. 
2.7: 239, n. 694; 283, n. 857.  
2.7.7-8: 653.  
2.11: 667, n. 1952.  
2.11.10: 159, n. 424.  
2.12.4: 491.  
2.13: 667, n. 1952.  
2.14: 252, n. 744; 667, n. 1952.  
2.14.1-2: 159.  
2.14.5: 275, n. 819.  
2.14.18: 159.  
2.15: 334, n. 1054. 
2.16: 280, n. 837; 290, n. 893; 531, 
         n. 1659.   
2.17: 161.  
2.18: 561, n. 1746; 587, n. 1799;  
          588, 1800.  
2.18.1-7: 669.  
2.18.7: 531, n. 1657.  
2.18.7-8: 587. 
2.18.8: 669.  
2.20: 284, n. 861;  
2.22: 334, n. 1054.  
2.23: 78, n. 205. 
2.25: 470, n. 1476.  
2.26: 279, n. 830; 290, n. 893; 423, 
          n. 1319.  
2.27: 667, n. 1952.  
2.28: 312, n. 977; 332, n. 1048.  
2.29.1-2: 287.  
2.29.4: 560, n. 1744; 597, n. 1816.  
2.29. 9-10: 287; 624.  
2.30: 283, n. 857.  
2.30.5: 544, n. 1707.  
2.30.5-6: 75, n. 190.  
2.32: 587, n. 1799; 588, n. 1800.  
2.32.8: 587.  
2.33: 411, n. 1276; 488, n. 1534.  
2.33.4: 495, n. 1547.  
2.34.3-4: 431. 
2.34.5-6: 431, n. 1343. 
2.36: 327, n. 1031.  
2.36.6: 376. 
2.32: 75, n. 190; 669, n. 1959.  
2.32.6: 408, n. 1265.  
2.34.3: 452, n. 1410.  
2.36.5-6: 354, n. 1112; 358, n.  
                1126. 
2.37: 252, n. 746.  
2.39: 418, n. 1302; 596, n. 1811.  
2.40: 161, 428; 252, n. 744; 290, n.  
          891. 
2.41: 288, n. 880.  
2.41.5-6: 504, n. 1563. 
2.41.5-7: 487. 

2.41.9: 504, n. 1563.  
2.43: 57, n. 142; 244, n. 718; 547,  
          n. 1713.  
2.43.1-2: 586.  
2.43.3-6: 597, n. 1815.  
2.43.15-16: 586.  
2.43.13: 316, n. 983.  
2.44.1: 203, n. 570. 
2.44.11-12: 542, n. 1705.  
2.45: 207, n. 584; 464, n. 1449.  
2.45.2: 383, 1182.  
2.46.4: 185, n. 505.  
2.47: 309, n. 962.  
2.50: 428, n. 1334; 456, n. 1422.  
2.51: 259, n. 773; 311, n. 970; 338.  
2.51.6: 412, n. 1280.  
2.52: 284, n. 858; 482, n. 1518.  
2.53.1: 598.  
2.53.3: 252, n. 743.  
2.53.3-6: 598. 
2.53.9-10: 598.  
2.55: 532, n. 1663.  
2.56.1-2: 442, n. 1379.  
2.56.3-4: 442.  
2.57: 161, 427; 225, n. 637; 275;  
          287, n. 873 ; 532, n. 1663.  
2.57.5: 570, n. 1753; 606, n. 1841.   
2.57.7.8: 606, n. 1843.  
2.58: 277, n. 823.  
2.60: 415, n. 1292.  
2.60.2: 317, n. 987.  
2.62: 309, n. 962.  
2.63: 447, n. 1395.  
2.64: 70, n. 173; 283, n. 855.  
2.65: 423, n. 1321.  
2.66.1-4: 499.  
2.66.7-8: 500. 
2.67: 597, n. 1817.  
2.68: 538, n. 1683; 587, n. 1799.  
2.68.3-4: 587. 
2.68.8-9: 587. 
2.68.4: 185, n. 505.  
2.69.8: 252; 606, n. 1845.  
2.72.4: 230, n. 657.  
2.73: 492, n. 1542.  
2.74: 225, n. 637; 281, n. 845; 282, 
          n. 849; 606, n. 1842.  
2.75: 616, n. 1871.  
2.76: 279, n. 830. 
2.77: 112, n. 299.  
2.79: 255, n. 761.  
2.81: 288, n. 877.  
2.83: 380, n. 1177; 403, n. 1243.   
2.83.5: 448, n. 1396.  
2.84: 451, n. 1408. 
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2.85: 185, n. 505; 597, n. 1819.  
2.86: 128, n. 246.  
2.86.12: 128, 344.  
2.89: 250, n. 740.  
2.90: 75, n. 190; 168, n. 445.  
2.90.9: 475, n. 1503; 511, n. 1583.   
 
3.4: 283, n. 856; 284, n. 859; 542,  
       n. 1702.  
3.4.6: 567; 597, n. 1818.  
3.4.7-8: 567.  
3.5: 540, n. 1689.  
3.7: 615. 
3.8: 446, n. 1383.  
3.12: 255, n. 760.  
3.13: 253, n. 752.  
3.14: 616, n. 1869.  
3.14.3: 616, n. 1868.  
3.15: 334, n. 1054.  
3.16: 224, n. 635.  
3.17.5-6: 253.  
3.18: 283, n. 857.  
3.19.8: 410, n. 1274.  
3.20: 541, n. 1694. 
3.23: 252, n. 747.  
3.25: 283, n. 857.  
3.29: 288, 878;  
3.30: 200, n. 559; 616, n. 1869.  
3.33: 521, n. 1624.  
3.36: 669, n. 1960.  
3.35: 140.  
3.37: 280, n. 840.  
3.38: 283, n. 857.  
3.38 5-6: 283, n. 857.  
3.38.11: 542, n. 1701.  
3.38.12: 599, n. 1825.  
3.39: 316, n. 983; 485, n. 1523.  
3.39.2: 315, n. 983.  
3.41.1-3: 542, n. 1703.  
3.42: 483, n. 1518.  
3.42.4: 496, n. 1548.  
3.45: 70, n. 173.  
3.46.1: 595, n. 1809; 599, n. 1820.  
3.47: 188, n. 522; 243, n. 709; 244, 
          n. 710; 256, n. 765.  
3.48: 278, n. 825.  
3.50: 70, n. 173: 94, n. 251.  
3.51: 311, n. 968.  
3.52: 280, n. 838. 
3.53: 484.  
3.53.5: 495, n. 1546.  
3.54: 470, n. 1477.  
3.55.1-2: 379, n. 1172.  
3.55.4: 492. 
3.59: 224, n. 635.  

3.60: 616, n. 1869; 619, n. 1874.  
3.60.9: 667, n. 1953.  
3.60.10: 668, n. 1954.  
3.62: 277, 822.  
3.62.8: 280, n. 836.  
3.63: 375, n. 1163. 
3.63.1-12: 374.  
3.63.13-14: 375.  
3.64: 541, n. 1694.  
3.67: 95, n. 256.  
3.68: 95, n. 258; 108, n. 292; 131, 
          n. 356; 132, n. 359; 194, n.  
          543; 210, n. 587.  
3.68.3-4: 647.  
3.68.11-12: 647.  
3.69.4: 108, n. 293.  
3.71: 330; 331, n. 1047; 340, n.  
         1070.  
3.72: 466, n. 1456.  
3.73: 311, n. 970; 312, n. 977: 316,  
          n. 984; 331. 
3.74.1,6: 376.  
3.75.6: 410, n. 1273.  
3.76: 509, n. 1577.  
3.77: 244, 719.  
3.80: 450, n. 1406.  
3.81: 207, n. 584; 383, n. 1184;  
         464, n. 1449.   
3.81.6: 330, n. 1046; 448, n. 1399.  
3.82: 46; 238, n. 690; 272, n. 813; 
          288, n. 877; 360, n. 1133;  
          619, n. 1874.  
3.82.1-4: 254, n. 755. 
3.82.13-14: 193, n. 535.  
3.82.28: 450, n. 1406.  
3.82.32-33: 254, n. 757. 
3.84: 450, n. 1406.  
3.85: 370, n. 1154; 403, n. 1243.   
3.85.4: 448, n. 1397.  
3.86: 132, n. 358; 210, n. 587; 647.  
3.86.3: 108, n. 290.  
3.86.3-4: 230, n. 654.  
3.87: 506, n. 1570.  
3.87.1-4: 451, n. 1409.  
3.88: 450, n. 1406.  
3.90: 470, n. 1476.  
3.91.5: 330, n. 1045.  
3.93: 45. 
3.93.13: 452, n. 1410. 
3.93.18-19: 271, n. 811; 510, n.  
                   1581.  
3.93.26-27: 510.  
3.94: 253, n. 752.  
3.95: 98, n. 266.  
3.95.7-8: 127, n. 341.  
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3.95.10: 222, n. 626.  
3.96: 334, n. 1055; 450.  
3.99: 79, n. 207. 
 
4.4.10: 187, n. 516.  
4.5: 163. 
4.5.1-2: 422.  
4.5.5-6:422. 
4.5.6: 91, n. 246.  
4.8: 158. 
4.9: 291, n. 895. 
4.13: 447, n. 1395.  
4.13.9-10: 521.  
4.14: 283, n. 857; 541, n. 1698.  
4.14.8-9: 201, n. 563.  
4.14.9: 184, n. 504. 
4.14.11-12: 204. 
4.19.3-4: 186, n. 513.  
4.19.5: 187, n. 516.  
4.20: 289, n. 887; 507, n. 1572.  
4.22: 462, n. 1443.  
4.24: 469,n. 1469.  
4.25: 169, n. 448.  
4.28: 25, n.22. 
4.28.8: 430. 
4.29.2: 94.  
4.37: 278, n. 827; 280, n. 841; 321,   
         n. 1006.  
4.37-38: 618, n. 1873.  
4.38.1: 470, n. 1478.  
4.40: 530, n. 1655.  
4.42: 283, n. 857.  
4.43: 312, n.977; 332; 450, n. 1406.  
4.43.3-4: 431, n. 1343.  
4.44: 278, n. 827.  
4.44.12: 491, n. 1540.  
4.46: 283, n. 857.  
4.48: 105; 319, n. 999; 340, n.  
          1071.  
4.49.1-4: 94. 
4.49.8: 113, n. 306.  
4.49.10: 94, n. 252.  
4.50: 453, n. 1416.  
4.50.2: 384, n. 1191.  
4.52: 340, n. 1073.  
4.53: 287, n. 873.  
4.55: 170, 458. 
4.56: 212, n. 594; 279, n. 829; 279,   
          n. 832.   
4.59.5-6: 462.  
4.62: 485, n. 1522.  
4.64: 540, n. 1689; 587, 1798.  
4.65: 411, n. 1276. 
4.66.16: 184, n. 504; 201, n. 565  
4.67.2: 222, n. 628.  

4.67.7: 222.  
4.67.8: 223; 569, n. 1752.   
4.68: 618; 667, n. 1951.  
4.69: 253, n. 753.  
4.71: 521, n. 1625.  
4.75: 447, n. 1395; 520, n. 1611. 
4.75.6: 522, n. 1626.  
4.78: 321, n. 1006.  
4.80: 283, n. 857.  
4.84: 451.  
4.88: 212, n. 592; 280, n. 843.  
4.88.4: 585, n. 1792.  
4.83.5: 587, n. 1799.  
 
5.4: 491, n. 1531; 510, n. 1579.  
5.5.11-12: 587, n. 1798.  
5.8: 288, n. 879.  
5.9: 291, n. 896.  
5.13: 321, n. 1006.  
5.14: 164, n. 433; 278, n. 826.  
5.15: 57, n. 141; 78, n. 205; 79, n.  
         207; 278, n. 827.  
5.15.1-3: 635, n. 1898. 
5.15.5: 104, n. 279.  
5.15.5-6: 673.  
5.15.6: 130, n. 350; 533, n. 1672.  
5.16: 97, n. 264.  
5.16.1-2: 127, n. 342.  
5.16.12: 98, n. 266.  
5.16.10: 284, n. 860.  
5.18: 212, n. 593; 541, n. 1696.   
5.18.6-7: 212.  
5.19: 212, n. 595;  
5.19.9-10: 225.  
5.19.15-16: 534, n. 1672.  
5.20: 529, n. 1651; 536, n. 1678;  
         540, n. 1689.  
5.20.8-10: 537, n. 1678.  
5.20.14: 539, n. 1685.  
5.21: 283, n. 857.  
5.23: 382, n. 1180.  
5.24.12: 232, n. 666.  
5.24.10: 1345.  
5.25: 539, n. 1684; 542, n. 1701.  
5.25.9-10: 223.  
5.22: 610, n. 1854; 669, n. 1958.   
5.23: 238, n. 690.  
5.25.10: 222, n. 627.  
5.26: 597, n. 1817.  
5.29.2-4: 483.  
5.30: 204, n. 573. 
5.32: 277, 822; 280, n. 839; 416, n. 
         1296. 
5.33: 70, n. 173. 
5.34: 453, n. 1413.  
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5.35.7-8: 288, n. 875.  
5.37: 453, n. 1413.  
5.38: 189, n. 523.  
5.39: 279, n. 830.  
5.40: 485, n. 1524.  
5.41: 327, n. 1031; 382, n. 1181;  
          464, n. 1449.   
5.43: 288, n. 880; 486. 
5.44.10: 607, n. 1846.  
5.45: 290, n. 889. 
5.45.2: 517, n. 1599.  
5.47.2: 258, n. 771. 
5.49: 288, n. 881.  
5.51: 287, n. 873.  
5.52: 283, n. 857.  
5.53: 95, 260.  
5.54: 283, n. 857.  
5.56: 273, n. 815; 283, n. 856.  
5.56.8-11: 567, n. 1750.  
5.57: 669, n. 1957.  
5.79: 288, n. 877.  
5.61: 287, n. 873.  
5.61.11: 230, n. 657.  
5.65.3: 187, n. 516.  
5.68: 428, n. 1334; 486, n. 1526.  
5.70: 277, n. 822; 281, n. 848. 
5.70.5: 249; 271.  
5.76: 337, n. 1061.  
5.78: 272, n. 812. 
5.78: 256, n. 765. 
5.78.2: 255, n. 762.  
5.78.31-32: 256, n. 763.  
5.79: 280, n. 837.  
5.79.2 e 6: 185, n. 505.  
5.81.1: 280, n. 838.  
5.82: 613, n. 1863.  
5.84: 198, n. 548.  
5.84.1: 200, n. 558. 
5.84.2: 201, n. 560. 
5.84.3: 201, n. 561.  

 
6.1: 540, n. 1689.  
6.2: 403, n. 1242; 403, n. 1243; 
       415, 1292.   
6.2.6: 403, n. 1243.  
6.4: 415, n. 1292.  
6.7: 370, n. 1153; 403, n. 1243;  
       461, n. 1440.    
6.7.1: 367, n. 1148. 
6.7.5: 371, n. 1155; 522, n. 1628.  
6.7.5-6: 427. 
6.8: 283, n. 856. 
6.11: 547, n. 1713.  
6.12: 288, n. 880.  
6.12.1: 486, n. 1527.  

6.13: 368, n. 1149. 
6.16: 309, n. 962.  
6.17: 288, n. 876.  
6.19: 283, n. 857.  
6.21.1-4: 457.  
6.21.6: 457, n. 1426.  
6.22: 428, n. 1331. 
6.23: 428, n. 1334.  
6.23.4: 506, n. 1569.  
6.26: 334, n. 1055.  
6.26.3: 383, n. 1189.  
6.28: 330, n. 1043.  
6.29: 330, n. 1043. 
6.31: 423, n. 1320.  
6.32.2: 392, n. 1216. 
6.33: 327, n. 1033; 341, n. 1075.  
6.33.4: 341.  
6.34: 238, n. 689.  
6.35: 283, n. 857.  
6.36: 311, n. 968.  
6.37: 327, n. 1034; 340, n. 1071.  
6.39: 337, n. 1060; 371, n. 1156.   
6.39.1-2: 572, n. 1755.  
6.39.5: 440, n. 1369.  
6.39.20-21: 441.  
6.41: 283, n. 857.  
6.45.1: 428, n. 1332.  
6.45.4: 428, n. 1332. 
6.46: 238, n. 690. 
6.46.1: 190, n. 528.  
6.48: 606, n. 1840.  
6.49: 340, n. 1073.  
6.50.1: 542, n. 1702.  
6.53: 291, n. 897.  
6.54: 309, n. 962.  
6.55.1-3: 379.  
6.55.5: 379, n. 1171. 
6.56: 382, n. 1179.  
6.56.4-6: 379. 
6.56.5-6: 382, n. 1179.  
6.59: 280, n. 837.  
6.60(61): 104.  
6.60(61)1-2: 104, n. 280; 533, n.  
                     1671.  
6.62: 279, n. 828.  
6.63: 279, n. 835.  
6.64: 70, n. 173; 288, n. 879.  
6.64.10: 541, n. 1698. 
6.65: 112, n. 299.  
6.67.1-2: 414, n. 1288. 
6.68: 330, n 1043.  
6.69: 456. 
6.70: 291, n. 898. 
6.71.3-4: 466, n. 1456.  
6.74: 287, n. 873; 288, n. 879.   
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6.75: 253, n. 753. 
6.75.3-4: 431, n. 1343.  
6.77: 288, n. 879; 321, n. 1006. 
6.81.4: 382, n. 1179.  
6.90.2: 428, n. 1331.  
6.91.1-2: 355, n. 1117. 
6.93: 491, n. 1540.  
6.94: 160, n. 426.  
 
7.2: 221, n. 621. 
7.2.8: 595, n. 1809.  
7.7: 238, n. 689.  
7.8: 221, n. 621; 221, n. 624.  
7.10: 339, n. 1067.  
7.12: 58, n. 146; 78, n. 204; 79, n.     

207; 131, n. 353; 532, n. 
1662.  

7.12.3-4: 635, n. 1898.  
7.12.4: 634, n. 1897.  
7.12. 9: 635, n. 1898.  
7.13: 288, n. 880; 452, n. 1410;  
         485.  
7.14.9-10: 452. 
7.17: 540, n. 1689.  
7.18: 512, n.1587.  
7.18.4-8: 476.  
7.18.11: 476.  
7.18.14: 477, n. 1507.  
7.20: 245, n. 721.  
7.20.1: 254, n. 756.  
7.20.8: 186, n. 512.  
7.20.20-22: 253, n. 749.  
7.21: 520, n. 1614.  
7.22: 520, n. 1614.  
7.23: 520, n. 1614.  
7.24: 80, n. 213. 
7.24.1: 80. 
7.25.3-4: 108.  
7.25.5-8: 108.  
7.28: 283, n. 857.  
7.29: 122, n. 333.  
7.30.8: 471.  
7.32.5-6: 186.  
7.32.9: 187, n. 516.  
7.32.7-10: 188, n. 517.  
7.32.8: 191, n. 530.  
7.32.13-14: 187.  
7.33.1: 597, n. 1816.  
7.35: 259, n. 774.  
7.36: 169, n. 449; 613, n. 1861.   
7.36.6: 599, n. 1824.  
7.42.9: 188, n. 518.  
7.44: 540, n. 1690.  
7.44.7-9: 130, n. 350.  
7.45: 540, n. 1690.  

7.46: 203, n. 570.  
7.48: 253, n. 751.  
7.55: 399, n. 1234. 
7.55.6: 311, n. 968.  
7.57: 432, n. 1344.  
7.58: 518, n. 1604.  
7.58.9: 349, n. 1093.  
7.57: 189.  
7.60: 532, n. 1664.  
7.61: 164; 409, n. 1270.   
7.62.5-6: 381.  
7.63: 204, n. 572; 541, n. 1698.   
7.64: 189, n. 525.  
7.67: 193, n. 536; 409, n. 1268. 
7.67.1- 6: 411. 
7.67.4-8: 190.  
7.67.9-12: 411.  
7.67.9-12: 149, n. 395; 493, n. 
                  1544.  
7.67.14: 333, n. 1050.  
7.67.14-15: 411.  
7.67.16-17: 412.  
7.67.17: 333, n. 1050.  
7.68: 544, n. 1709.  
7.69: 409, n. 1268.  
7.70: 409, n. 1268; 411, n. 1276. 
7.70.2: 412, n. 1279.  
7.72: 79, n. 207; 532, n. 1662.  
7.75: 509, n. 1576.  
7.77.7: 112, n. 301 
7.82: 437, n. 1361.  
7.82: 541, n. 1692.  
7.85.4: 113, n. 304.  
7.86: 545, n. 1710.  
7.86.1-5: 543.  
7.86.9-10: 617.  
7.86.11: 543. 
7.86.6-8: 542.  
7.86.9-10: 542.  
7.86.11: 290, n. 528. 
7.87: 465, n. 1453.  
7.88: 533, n. 1671.  
7.90.4: 113, n. 303.  
7.91: 80, n. 213; 200, n. 559. 
7.92: 547, n. 1713; 613, n. 1863.   
7.93: 540, n. 1690.  
7.95: 380, n. 1174. 
7.97: 541, n. 1697.  
7.98: 277, n. 822; 281.   
8.3: 122. n. 333; 280, n. 844; 638,  
       n. 1905.  
8.3.15: 115, n. 311.  
8.3.17-20: 94, n. 255.  
8.3.19: 29, n.35. 
8.3.19-20: 108.  
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8.3.21-22: 113, n. 307.  
8.5: 431, n. 1341. 
8.6: 255, n. 758. 
8.7: 283, n. 855.  
8.9: 278, n. 827.  
8.10.3: 277.  
8.11: 221, n. 623; 238, n. 689.  
8.12.3-4: 425.  
8.17: 283, n. 857.  
8.19: 278, n. 824; 337, n. 1061.  
8.23: 252, n. 752.  
8.23.4: 190, n. 528.  
8.26: 221, n. 622.  
8.26.4: 238, n. 687.  
8.27: 279, n. 834.  
8.28.22: 613, n. 1861.  
8.30: 234, n. 673. 
8.33: 224, n. 633.  
8.33.3-4: 224, n. 634.  
8.33.22: 287, n. 872.  
8.39: 316, n. 983.  
8.42: 531, n. 1658.  
8.43: 470, n. 1475.  
8.44.16-7: 307, n. 952.  
8.45: 541, n. 1692.  
8.46: 309, n. 962.  
8.46.5-6: 317, n. 989.  
8.51: 446, n. 1382.  
8.54(53): 458, n. 1429.  
8.55(56): 96, n. 264; 532, n. 1667.  
8.55(56)11: 533, n. 1669.  
8.55(56)23-24: 533, n. 1670.  
8.59: 284, n. 858; 287, n. 873.  
8.60.2: 501, n. 1559.  
8.61.3-5: 104, n. 281.  
8.65: 221, n. 621.  
8.66: 541, n. 1798.  
8.71: 613, n. 1862.  
8.73: 309, n. 962; 519, n. 1607.   
8.73.1-5: 545.  
8.74: 291, n. 894.  
8.78: 221, n. 623.  
8.79: 484; 507, n. 1572.   
8.81: 499, n. 1553.  
8.81.3-5: 497.  
8.81.9-11: 497.  
8.82: 532, n. 1664; 534, n. 1673.  
8.87: 334, n. 1054.  
8.88: 279, n. 831.  
 
9 pref. 5-8: 114. 
9.2: 442, n. 1376; 585, n. 1793.  
9.4: 339, n. 1066.  
9.5(6): 415, n. 1292.  
9.6(7): 321, n. 1006; 669, n. 1958.  

9.7(8): 330, n. 1042.  
9.8(9): 279, n. 830.  
9.10(5): 469, n. 1472.  
9.14: 287, n. 873.  
9.14.1-2: 218, n. 614.  
9.15: 516.  
9.16: 316, n. 983; 329, n. 1041.  
9.16: 329, n. 1041 
9.18: 169, n. 450.  
9.21.4: 339, n. 1065.  
9.22: 163, n. 431.  
9.22.9: 457, n. 1425.  
9.22.11-2: 316, n. 983.  
9.23: 238, n. 688. 
9.24: 238, n. 688. 
9.25: 321, n. 1006.  
9.27: 327, n. 1031; 350. 
9.27.6-8: 350, n.1099; 357, n. 1123.  
9.27.10-14: 350, n.1100. 
9.29: 411, n. 1276.  
9.29.11: 511, n. 1582.  
9.30: 520, n. 1611.  
9.32: 309, n. 962; 522, n. 1627.  
9.33: 311. 968; 452, n. 1411.  
9.36: 316, n. 983; 329, n. 1039. 
9.37: 288, n. 880; 289, n. 886.  
9.37.7: 452, n. 1410.  
9.37.7-8: 507, n. 1573.  
9.37.9-10: 507. 
9.40: 411, n. 1276.  
9.42.6-10: 541, n. 1691.  
9.47.1,3: 357, n. 1123.  
9.47.1-4: 358, n. 1129. 
9.47.2: 348, n. 1088.  
9.47.6: 359, n. 1128; 376, n. 1165. 
9.47.8: 358, n. 1130. 
9.48: 279, n. 832.  
9.48.5: 259, n. 776.  
9.49.1-2: 596.  
9.50: 122, n. 333.  
9.50.2: 94, n. 253.  
9.50.3-4: 113, n. 308.  
9.50.5-6: 113.  
9.52: 540, n. 1690.  
9.56: 309, n. 962.  
9.57: 377. 
9.57.8: 596; 599, n. 1822.  
9.59: 161, n. 429.  
9.59.3: 276, n. 820.  
9.59.21-22: 276.  
9.62: 411, n. 1276.  
9.62.3-4: 491. 
9.63.2: 334, n. 1052.  
9.67: 399, n. 1234.  
9.67.3: 317, n. 987.  
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9.69: 340, n. 1068;  
9.72.2: 186, n. 509.  
9.73.7-8: 74, n. 189. 
9.78: 469, n. 1473.  
9.80: 509, n. 1578.  
9.81: 129.  
9.82: 280, n. 839.  
9.84.5: 533, n. 1671.  
9.85: 280, n. 842.  
9.86: 201, n. 560; 541, n. 1698.  
9.92: 561, n. 1747; 665, n. 1945.  
9.92.1-2: 562.  
9.92.3-6: 562.  
9.92.5-6: 565.  
9.92.7-8: 563.  
9.92.9-12: 563.  
9.95: 57, n. 141. 
9.98: 540, n. 1690.  
9.100.5: 595, n. 1809; 599, n. 1821.  
 
10.1: 122, n. 333.  
10.2.1-2: 76, n. 196.  
10.3: 79, n. 207.  
10.3.1-2: 111, n. 297.  
10.4: 78, n. 202. 
10.4.7: 114, n. 309.  
10.4.10: 103; 640, n. 1911.  
10.4.11: 106.  
10.4.11-12: 86, n. 236; 633, n.  
                   1896. 
10.5: 79, n. 207. 
10.9: 79, n. 207; 169, n. 453.  
10.10: 561, n. 1745; 599, n. 1820.  
10.10.5: 587, n. 1799.  
10.10.12: 565.  
10.12: 485, n. 1521.  
10.14(13)9: 446, n. 1385.  
10.14 (13)10: 446, n. 1386.  
10.15(14): 547, n. 1713; 613, n.  
                  1860.  
10.15(14)7: 597, n. 1819. 
10.16(15): 204, 575; 423, n. 1316.  
10.17(16): 613, n. 1863.  
10.19(18): 599, n. 1820; 670.  
10.19(18) 3: 586, n. 1797.  
10.19 (18) 3-4: 569. 
10.20(19): 541, n. 1695.  
10.21: 397, n. 1229.  
10.22: 380, n. 1175; 411, n. 1276; 
           488, n. 1533.  
10.22.1: 287, n. 872.  
10.25: 234, n. 673.  
10.29: 442, n. 1377; 446, n. 1384.  
10.29.4: 185, n. 505; 585, n. 1793.  
10.31.5-6: 261.  

10.33: 79, n. 207  
10.33.9: 57, n.141.  
10.33.10: 78, n. 203; 86, n. 236;     

   106; 174; 282, n. 850;  
   633, n. 1895.  

10.35: 447, n. 1395.  
10.35.1-4: 521, n. 1618.  
10.35.8-9: 520, n. 1615.  
10.37: 243, n. 709; 244, n. 710.   
10.38: 447, n. 1395; 520, n. 1616.  
10.39: 506, n. 1571; 507, n. 1572.  
10.41: 221.  
10.41.2: 442, n. 1378.  
10.43: 469, n. 1474.  
10.44: 540, n. 1690.  
10.45: 79, n. 211; 130, n. 351.  
10.45.4: 79. 
10.46: 113, n. 305.  
10.47: 168, n. 446; 540, n. 1689.  
10.47.1-5: 538. 
10.47.12-13: 538. 
10.48: 272, n. 812.  
10.48.10: 149, 395. 
10.50: 222, n. 627; 223, n. 629.   
10.50.5: 410, n. 1274.  
10.52: 383, n. 1186; 418, n. 1302;  
           596,n. 1811.   
10.53: 223, n. 629.  
10.55: 194, n. 542; 421, n. 1311;  
           452, n. 1412.  
10.58.6: 163, n. 432.  
10.58.6-8: 160.  
10.58.7-8: 169, n. 452.  
10.58.8: 167, n. 437. 
10.59: 112, n. 300; 129; 131, n. 
           352: 380, n. 1176.  
10.61: 172, 461; 453, n. 1413.  
10.62: 201, n. 560.  
10.62.9-11: 190, n. 528.  
10.64: 107, n. 285.  
10.65: 399, n. 1234.  
10.65.12-15: 384. 
10.66.7-8: 316, n. 983.  
10.67.6-7: 511.  
10.68: 132, n. 357;  
10.68.7: 479, n. 1514.  
10.68.8: 479, n. 1515.  
10.68.10-11: 479. 
10.70: 167, n. 436; 168, n. 439;  
           169, n. 455; 533, n. 1671;  
           609, n. 1853; 664, n. 1944.    
10.74: 169, n. 454; 223, n. 630;  
           568; 609, n. 1853; 669, n.  
           1956.   
10.74.4-6: 672.  
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10.74.6: 222, 627.  
10.74.12: 167, n. 438.  
10.75.14: 509, n. 1575.  
10.76: 223, n. 630.  
10.78.9: 171, n. 460.  
10.79: 282, n. 852. 
10.80.5-6: 277, n. 821.  
10.81: 404, n. 1248.  
10.82: 169, n. 455; 609, n. 1853.   
10.82.6: 609, n. 1852.  
10.83.11: 289, n. 882. 
10.86: 195.  
10.90.7-8: 507.  
10.90.9-10: 507.  
10.91: 383, n. 1187. 
10.92: 172, n. 461.  
10.96: 172, n. 462.  
10.100: 284, n. 861. 
10.102: 284, n. 861.   
10.103: 170.  
10.104: 131, n. 355.  
10.104.1-3: 172.  
10.104.18-19: 172.  
 
11.1.15-16: 222, n. 627.  
11.2: 647, n. 1926.  
11.2.5: 110, n. 295; 211, n. 589. 
11.3.1-2: 128, n. 343.   
11.3.5-6: 533, n. 1671.  
11.3. 10: 533, n. 1671 
11.6.10: 368, n. 1150.  
11.11.6: 193, n. 538.  
11.14: 188, n. 522.  
11.15: 647, n. 1926.  
11.15.4-10: 210.  
11.15.11: 211, n. 590.  
11.15.12: 110, n. 295.  
11.15.15: 637, n. 1902.  
11.16.3-4: 211; 647, n. 1926.  
11.19: 511, n. 1583.  
11.19.1: 476, 1504.  
11.19.2: 476, n. 1505. 
11.20: 107, n. 287.  
11.21.1: 452, n. 1410.  
11.21.1-4: 508.  
11.21.11-12: 508.  
11.22: 329, n. 1038; 330, n. 1042;  
           416, n. 1297. 
11.23: 403, n. 1244; 521, n. 1619.  
11.24: 664, n. 1944.  
11.24.14-15: 531, n. 1660.  
11.25: 383, n. 1190.  
11.29.5-7: 509, n. 1577. 
11.30: 379.  
11.32.1: 560, n. 1743.  

11.32.2: 460, n. 1433.  
11.33: 238, n. 690.  
11.35: 253, n. 750.  
11.37: 288, n. 878.  
11.40: 450.  
11.43: 309, n. 962; 329, n. 1038;  
           416, n. 1297; 521, n. 1621.  
11.43.3-10: 416, n. 1297. 
11.43.8: 188, n. 520.  
11.44: 279, n. 834.  
11.45: 242, n. 700.   
11.45.1: 242, n. 704.  
11.45.2: 242, n. 702.  
11.46.5-6: 384.  
11.47: 316, n. 984; 334, n. 1055. 
11.47.5: 187, n. 516.  
11.47.5-6: 187.  
11.48: 541, n. 1698.  
11.49(50): 425, n. 1323.  
11.51: 311, n. 968.  
11.52: 541, n. 1693.  
11.53: 519, n. 1610.  
11.53.5: 521, n. 1617.  
11.54: 288, n. 878.  
11.55: 279, n. 828. 
11.55.3: 279, n. 833.  
11.56.5: 460, n. 1433. 
11.56.10: 203, n. 570. 
11.60.2: 513.  
11.60.7-8: 513, n. 1589.   
11.60.11-12: 513.  
11.60.11-13: 461, n. 1437.  
11.61.1-2:333.  
11.61.3-5: 449, 1402. 
11.61.7-8: 449, n. 1404. 
11.61. 9-10: 333.  
11.61.11-13: 371; 448, n. 1400.  
11.61.13-14: 333.  
11.62: 242, n. 701; 428, n. 1334;  
           509. 
11.63: 311, n.970.  
11.66: 277, n. 822.  
11.67: 279, n. 832.  
11.71.2: 447, n. 1393.  
11.71.8: 447, n. 1394.  
11.75: 437, n. 1361; 517, n. 1598.  
11.78: 329, n. 1039; 469, n. 1470.  
11.79: 188, n. 519.  
11.80: 540, n. 1689.  
11.85: 334, n. 1055; 340, n.1074.   
11.86: 290, n. 892.  
11.87: 281, n. 846; 341, n.1075;  
           382, n. 1179; 519, n. 1606.  
11.87.1: 422. 
11.87.3: 341; 422, n. 1313. 
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11.87.3-4: 91, n. 246.  
11.87.4: 422.  
11.88: 319, n. 997; 340, n. 1068;  
11.90.7-8: 361.  
11.91: 453, n. 1413.  
11.91.1: 368, n. 1051. 
11.91.3: 410, n. 1274.  
11.94: 284, n. 861. 
11.95: 341, n. 1077.  
11.97: 505, n. 1568.  
11.100: 487, n. 1532; 521, n. 1623.  
11.101: 487, n. 1532.  
11.102: 512, n. 1587. 
11.102.1-2: 512; 516, n. 1596. 
11.102.7-8: 512.  
11.104: 521, n. 1620.  
11.104.14: 448, n. 1398.  
11.104.19-20: 316, n. 983.  
 
12. pref.10: 168, n. 441.  
12. pref.10-16: 166; 173, n. 463;  
                         650.  
12. pref.12: 79. 
12. pref.16-18: 173, n. 464. 
12. pref.30-31: 168, n. 440.  
12.1: 280, n. 840.  
12.2: 168, n. 442.  
12.3 (4) 6: 188, n. 519.  
12.6: 504, n. 1563.  
12.10.2: 283, n. 853.  
12.12: 288, n. 878.  
12.16: 339.  
12.18: 80, n. 213. 
12.18.1-6: 80. 
12.18.4-5: 549, n. 1716.  
12.18.13-16: 167.  
12.18.17-18: 167.   
12.20: 369.  
12.21: 519, n. 1609; 541, n. 1700.  
12.22: 411, n. 1276.  
12.22.3: 487, n. 1531.  
12.23: 76, n.198; 288, n. 880; 289,  
            n. 885; 487, n. 1530.  
12.25: 281, n. 845. 
12.25.1-2: 542, n. 1704.   
12.26 (27): 415, n. 1295. 
12.28 (29) 9-10: 252.  
12.31: 519, n. 1608; 541, n. 1700.  
12.33: 245, n. 720; 319, n. 998;  
           340, n. 1073.   
12.34: 540, n. 1689.  
12.34.8-11: 173; 547.  
12.35: 321, n. 1006.  
12.35.3-4: 382. 
12.35.4: 450, n. 1406.  

12.36: 530, 1655; 585, n. 1796;  
           613, n. 1860.   
12.36.6-9: 670.  
12.36.7: 283, n. 854.  
12.38: 287, n. 873.  
12.40.6: 585, n. 1794.  
12.41: 270, n. 809. 
11.45.7-8: 381.  
12.42.5-6: 368.  
12.50: 255, n. 759. 
12.53.10: 298.  
12.54: 288, n. 877.  
12.55.1: 489, n. 1536.  
12.55.4: 489. 
12.55.6-9: 489.  
12.55.12-13: 489. 
12.57: 160, 425.  
12.57.11: 464, n. 1449.  
12.60.14: 587, n. 1799.  
12.61: 340, n. 1074.  
12.63: 284, n. 861. 
12.64.1-2: 337.  
12.65: 492, n. 1543.  
12.68.2: 542, n. 1701.  
12.68.1: 75, n. 190; 609, n. 1850.  
12.70: 281, n. 846.  
12.70.3-4: 186, n. 511.  
12.70.4: 281, n. 846. 
12.72: 188, n. 522.  
12.73: 279, n. 832.  
12.75: 385, n. 1192. 
12.75.3: 412, n. 1280. 
12.76: 188, n. 522.  
12.80: 321, n. 1006.  
12.82.13-14: 195, n. 544.  
12.85: 490.  
12.85.3: 380.  
12.87: 282, n. 851.  
12.89: 289, n. 883.  
12.91: 423, n. 1315. 
12.93: 446, n. 1387.  
12.94: 95, n. 258.  
12.96: 309, n. 962; 383, n. 1188;  
           416, n. 1297; 521, n. 1621.  
12. 96.9-10: 329, n. 1038; 416, n. 
                    1297.  
12.96.12: 416, n. 1297. 
12.97: 453, n. 1416.  
12.98: 544, n. 1709.  
 
13.1: 131, n. 354.  
13.1.5-8: 201.  
13.1.7-8: 633, n. 1893.  
13.3: 202, n. 567.  
13.8: 243, n. 708.  
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13.13: 570. 
13.26: 340, n. 1068; 340, n. 1072.  
13.92: 483, n. 1519.  
13.108.2: 316, n. 983.  
13.119: 540, n. 1690.  
 
14.1: 185, n. 505.  
14.1.3-4: 201, n. 562.  
14.1.11-12: 95, n. 257; 638, n.  
                   1904. 
14.1.12: 203.   
14.2: 122, n. 333.  

 14.14: 184, n. 504.  
14.15: 184, n. 504.  
14.16: 184, n. 504; 201, n. 564.  
14.17: 184, n. 504. 
14.18(20): 184, n. 504; 201, n. 565. 
14.19(18): 200.  
14.19 (18)1: 200, n. 557. 
14.26.2: 486, n. 1526.  
14.47: 195. 
14.48.2: 188, n. 521.  
14.49: 188.  
14.49.1: 190, n. 527. 
14.50.1: 187, n. 516.  
14.53.2: 195, n. 545. 
14.60: 483, n. 1519.  
14.72: 185, n. 505.  
14.74: 450, n. 1406.  
14.79: 185, n. 505. 
14.124: 595, n. 1807.  
14.132: 185, n. 505. 
14. 136: 185, n. 505.  
14, 142: 185, n. 505.  
14.146: 460, n. 1436.  
14.163: 187, n. 515.  
14.164: 188, n. 520.  
14.173: 188, n. 520.  
14.185: 204, n. 573.  
14.196: 128, n. 347.  
14.215: 437, n. 1360.  

 
 
OVÍDIO 
Amores (Am.) 

1.1.20: 309, n. 961.  
 
Fasti (Fast.) 

2.35: 25, n. 22. 
 
Metamorphoses (Met.)  

3.353: 315, n. 983.  
3.339-510: 315, n. 983.  
9.726-34: 307, n. 957.  

 10.162-219: 315, n. 983.  

 
Tristia (Tr.) 

2.497: 27, n.29. 
 
 
PÉRSIO 

1.116-8: 72, n. 179.  
5.15-16: 72, n. 179 
5.76-77: 119, n. 323.  

 
 
PETRÓNIO 
Satyricon (Sat.) 

32-78: 288, n. 877.  
 
 
PLATÃO 
Leges (Lg.) 

7.816d-e: 38, n.76. 
 
Republica (R.) 

3. 388d – 389a: 38, n. 74. 
10. 605 a-b: 38, n. 74. 
10. 613d c: 41, n. 89. 

 
Philebus (Phlb. ) 

49b-50d: 38, n.75. 
 
 
PLAUTO 
Amphitruo (Am.) 

51-55, 64-85: 31, n. 51. 
 
Mostellaria (Mos.)  

828: 243, n. 706.  
 
Poenulus (Poen.)  

11-35: 31, n. 51. 
 54: 243, n. 706.  
 
Pseudolus (Ps.) 

739: 29, n.35. 
 
 
PLÍNIO-O-MOÇO 
Epistulae (Ep.) 

2.3: 300, n. 294. 
 
Epistulae ad Traianum (Ep. Tra) 
 88.1: 461, n. 1441.  
 
 
PLÍNIO-O-VELHO 
Naturalis Historia (Nat.) 

18.148: 119, n. 322. 
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 26. 28: 273, n. 816.  
 
 
PLUTARCO 
Moralia  

767 a-b: 307, n. 959. 
 
 
PROPÉRCIO 

1.8.1-6: 435, n. 1351.  
3.11.39: 459, n. 1430.  

 
 
QUINTILIANO 
De Institutione oratoria (Inst.) 

2.4.25: 404, n. 1247.  
2.15.10: 52, n.124.  
2.15.18: 52, n. 125.  
4 3.107: 30, n.42 
5.9.4: 313, n. 978.  
6.2.26: 55, n. 138.  
6.3: 31, n. 50. 
6.3.17: 30, n. 41. 
6.3.18-19: 30, n. 42. 
6.3.21: 29, n. 36. 
6.3.37: 35, n. 63. 
6.3.105: 30, n.40. 
8.6.76:140, n.378; 655, n. 1937.  
9.2.36: 51, n. 122.  
10.1.65: 49, n.112.  
10.1.94: 29, n. 38. 
10.1.96: 50, n. 113.  
10.4.8.10: 86.  
11.3.61: 134. 
11.3.61: 55, n. 138.  
11.3.139-149: 597, n. 1814.  

 
 
SÉNECA, O VELHO 
Controversiae (Con.)  

9.25.17: 356, n. 1122. 
 
 
SÉNECA, O FILÓSOFO 
De brevitate vitae (De brev) 
 14.3: 572, n. 1755.  
 
De Ira 

2.7: 55, n.138.  
 
Dialogi (Dial.) 

12.16.2.5: 310, n. 965.  
 
Natulares Quaestiones (Nat.) 

7.31.3: 322, n. 1013.  

Epistulae (Ep.) 
47.7: 331, n. 1047.  

 
 
SUETÓNIO 
Caligula (Cal.) 

54: 239, n. 694.  
 
Domitianus (Dom.) 

7.10-11: 151, 398.  
 18: 263, n. 788.  
 
 
TÁCITO 
Annales (Ann.)  

13.44-6: 324, n. 1020.  
 
 
TIBULO 
Elegiae 

2.1.51-56: 24, n.19. 
 
 
TITO LÍVIO 
Ab Vrbe Condita 

1.6-8: 525, n. 1632.  
4. 53: 26, n.26 
7.2: 25, n.23. 

 
 
VALÉRIO MÁXIMO 
Facta et Dicta Memorabilia 
 6.1.9: 307, n. 954.  
 
 
VARRÃO 
Menippeae (Men.) 

364: 24, n.20. 
 
Res Rusticae (R.) 

1.31.1: 119, n. 322.  
 
 
VIRGÍLIO 
Aeneis (A.) 

1.282: 595, n. 1808.  
2.49: 301, n. 939.  
3.209: 442, n. 1375.  
3.286: 392, n. 1217. 

 
Georgica (G) 

2.385-389: 24, n.20 
 3. 205: 119, n. 322.  
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