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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo refletir sobre os usos sociais da memória nos Arcos Triunfais de Tito 

(81 d.C.), Septímio Severo (203 d. C) e Constantino (315 d.C.) erigidos em comemoração as vitórias 

militares dos respectivos imperadores. Fundamenta-se na mediação entre as memórias individual e 

coletiva discutida Paul Ricoeur e entrelaçadas nas comemorações ou em qualquer forma de 

celebração. O caráter distintivo entre ambas é norteado pelos conceitos de “rememoração” e de 

“comemoração”, o primeiro como uma elaboração individual e o segundo como uma construção 

coletiva.  O conceito de comemoração é posto em evidência, já que Arcos como instrumentos de 

celebração e balizadores da lembrança e do esquecimento privado e público refletem os usos e os 

abusos da memória defendidos por Ricoeur na construção de uma imagem do poder, onde as feridas 

são apagadas e os mitos fundadores enaltecidos, portanto uma memória manipulada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Memória; Comemoração; Arcos Triunfais. 

 

 A memória é mais que um objeto da história é uma de suas matrizes2, gera 

tensão entre presença e ausência, presença do presente que se lembra do passado 

desaparecido e sua irrupção em um presente evanescente e mais precisamente 

constitui-se como a sua própria fragilidade.  A verdade é o elemento comum entre a 

história e a memória e se por um lado a história confronta-se com a fragilidade 

efetiva da memória; por outro seus abusos estão vinculados às manipulações da 

história. As recordações e os esquecimentos sob as manipulações conscientes ou 

inconscientes relacionadas ao interesse, à afetividade, a censura exercem sobre a 

memória individual e não menos inocente se impõe sobre a memória coletiva na luta 

das forças sociais pelo poder.  
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Os estudos de Maurice Halbwachs3 abriram caminho a amplas discussões 

sobre as condições sociais que infletem a produção de lembranças entre as pessoas 

ligadas a uma dada configuração social. O funcionamento da memória ganhou 

importantes aportes, sobretudo das Ciências Sociais e a partir de vários estímulos a 

memória passou a ser vista como uma construção feita no presente sobre as 

experiências e vivências ocorridas no passado. Segundo Paul Ricoeur, o historiador 

pode colocar face a face a memória individual e a memória coletiva sem escrúpulos, 

freqüentemente entrelaçadas como nas festas, nas comemorações e em todas as 

formas de celebração e é  este enfoque que queremos dar na leitura dos Arcos 

Triunfais Romanos. 

  O termo “coletivo” comparece de forma dúbia na obra de Halbawachs, ora 

como um conjunto de lembranças partilhadas entre os membros de um grupo, ora 

refere-se aos elementos de caráter social atuantes quando um sujeito se lembra de 

algo e as sujeições às referências de tempo e espaço reconhecidas e fixadas pelos 

homens de um determinado grupo. Ainda que, a noção da memória coletiva 

apresente dificuldades epistemológicas é fundamental na visão de Ricoeur para 

compreensão da memória. A mediação entre memória individual e coletiva passaria 

pelo viés de uma identidade narrativa, inscrita no tempo e na ação. O caráter 

distintivo entre ambas para o filósofo estaria pautado na idéia de “rememoração” 

como parte de elaboração individual e “comemoração” como um trabalho de 

construção de uma memória coletiva. A idéia de pertencimento provém de uma 

memória e de suas relações intersubjetivas e a consciência privada é inicialmente de 

natureza social e política. Igualmente, a memória social é um conceito polissêmico e 

“eminentemente ético e político” (GONDAR 2005, p. 16). Apesar de suas 

dificuldades epistemológicas, concordamos com Ricoeur que a noção de memória 

coletiva é um elemento fundamental na compreensão do fenômeno da memória e 

apropriaremos de sua distinção entre os conceitos de “rememoração” e 

“comemoração” e ainda que possamos identificar as duas formas nos Arcos 

Triunfais, desejamos ressaltar o sentido de “comemoração” compreendendo-os 

como instrumentos de celebração.  

Tomando  as  comemorações  como  forma de utilização  e manipulação da 
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memória coletiva e comungando com o pensamento de Ricoeur que a utilização 

deliberada do esquecimento é operada por meio seletivo da própria memória e a 

seleção da lembrança passa essencialmente a instrumentalização da memória e o 

balizamento entre esquecimento e lembrança estariam ligados diretamente as 

perturbações e as feridas da identidade de uma sociedade e os abusos da memória 

remetem à confrontação da identidade em relação ao tempo e ao Outro. Essas 

feridas muitas vezes assimiladas às guerras ou qualquer outra forma de violência 

não longe dos interesses políticos, ideológicos, éticos e outros são apagadas da 

lembrança, sobretudo nas comemorações onde se privilegiam os mitos fundadores e 

as utopias nacionais. Portanto, as utilizações sociais são visíveis no fenômeno das 

comemorações e como um ritual consagra o universalismo dos valores de uma 

comunidade e busca na “rememoração” dos acontecimentos do passado, 

significações diversas para o uso do presente. 

  Os ritos comemorativos têm efeitos holísticos, pois desempenham “funções 

instituintes de sociabilidades” e seu efeito ritual tende a traduzir uma mensagem. As 

interpretações do passado como legitimadoras do presente, bem como, na 

institucionalização de práticas simbólicas colocadas a “serviço da sacralização cívica 

do tempo (comemorações) e do espaço – novos lugares de memória”. As cerimônias 

põem em cena características comuns à construção da memória individual (re-

fundação, identificação, filiação, distinção, finalismo), sendo igualmente “seletivas e 

fragmentadoras da seqüência dos acontecimentos, embora os insira num horizonte 

prospectivo”, pois ao eleger um objeto de culto cívico “grandes homens” ou 

acontecimentos, tornam-se exemplos paradigmáticos e um imperativo histórico que 

o futuro devia cumprir (CATROGA, 2001, p. 59 -61).  

Jacques Le Goff (2003, p. 427) afirma que a escrita permitiu a memória um 

duplo progresso, o desenvolvimento de duas formas de memória, a primeira é a 

comemoração, a celebração através de um monumento comemorativo onde a 

memória assume a forma de inscrição e sua época áurea se deu na Grécia e na 

Roma antigas e a segunda forma é o documento escrito. A comemoração para esse 

autor estaria integrada a um programa revolucionário e para os produtores de 

calendários de festas respondem a necessidade de alimentar através da festa a 

recordação da revolução. A comemoração considerada como um “lugar simbólico” 

também se apropria de novos instrumentos e suportes: moedas, medalhas e selos.  



4 

 

Tanto as inscrições, esculturas e baixo-relevos enquanto elementos visuais 

corroboram com o sistema de representação e memória, de acordo com Marin 

(1993), apresentam a dupla função de “tornar presente o ausente”. O conceito de 

representação interage com o campo social e designa as crenças e as normas que 

conferem articulação simbólica à constituição do elo social e a formação de 

identidades. Uma questão que nos interessa de forma especial é a maneira como as 

formas institucionalizadas por meio de seus “representantes encarnam de modo 

visível”, presentificam a força de uma identidade, ou a permanência de um poder. A 

força pura se transforma em luta simbólica e têm como armas próprias as 

representações seus próprios dispositivos como os retratos, medalhas, louvores e 

narrativas entre outros, aos quais tomamos a liberdade de incluir os arcos triunfais. 

Assim, apresentaremos os arcos triunfais enfocando a memória precisamente 

articulada na representação privada, isto é, a do Imperador e a memória pública do 

passado objetivada na esfera do poder e na fecundidade extrema para tudo o que 

concerne o “poder da Imagem”. Considerando os arcos triunfais Romanos como 

objetos de comemoração e construção de uma memória oficial e coletiva e também 

forma de persuasão e de legitimação do poder, o arco torna-se então, um de seus 

instrumentos. Os arcos não só se caracterizavam como elementos comemorativos 

das vitórias militares, mas o próprio suporte para o registro dos triunfos que nada 

mais eram procissões festivas de grande visibilidade e proporcionava o 

reconhecimento público do exército e de seus generais por ampliarem o domínio e 

por garantirem a segurança e a tranqüilidade do Estado, como descreveremos de 

forma particularizada em recortes temporais distintos correspondentes aos arcos de 

nosso interesse. 

Adiantamos que, os recortes abrangem o início do Principado ou período 

denominado de Alto Império onde o imperador não só detinha um poder garantido 

pelos seus direitos constitucionais como também a sua posição pessoal era a da 

mais alta dignitas na sociedade romana e podia apelar para sua auctoritas que por si 

só conferia superioridade sobre todos os homens. Além disso, o imperador era a 

encarnação ideal de todas as antigas virtudes romanas, tais como, a virtus, a 

clementia, a iustitia e a pietas. Todo cerimonial que rodeava sua pessoa, além de 

seu prestígio ao ser reforçado pelo carisma religioso, lhe assegura honras de culto, 

uma deificação direta. Neste contexto será abordado o Arco de Tito (81 d. C). Em 
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um segundo momento será abordado à autocracia baseada na força militar 

anunciando a transição para o período chamado Dominato como uma modalidade 

específica do século III e fins do século V. Período este correspondente aos Arcos 

de Septímio Severo (203 d.C) e o Arco de Constantino (315 d. C). 

Estes arcos triunfais considerados como os mais ilustres refletem um 

significado ideológico da arquitetura romana revestida de grande simbolismo. Sua 

origem remonta os antigos rituais guerreiros pré-históricos ao início de uma 

campanha e posteriormente se tornaram um manifesto de um carisma 

transcendente ao colocar a imagem do vencedor sobre seu ático e o aspecto 

religioso os diferenciará dos simples portões (PICARD, 1965, p. 173). Como 

repositórios de uma memória individual desempenham sua função social por meio 

de “liturgias próprias”. Só haverá uma memória coletiva se os suportes da memória 

forem ritualisticamente compartilhados – a representação memorial só se dá por 

meio de traços. A relação monumento e memória conotam dimensões espaço - 

temporais e como traço do passado sua leitura só será ressuscitadora de memória 

se for ativada pela afetividade e pela comunhão (CARTROGA, 2003, P. 44 ). 

Ainda que tenham surgido antes da configuração da idéia imperial 

contribuíram vigorosamente para a sua difusão. Em sua essência não passavam de 

um elemento decorativo em um local bastante visível. Wheeler (1995, p. 147-158) os 

considera monumentos paradoxais no espaço citadino, pois expressam a ostentação 

e grandeza de Roma – maiestas imperii - contrariando o espírito de praticidade 

romano com a implantação de um código de ética para o mundo ao expressar sua 

auto-imagem. Seguiremos em um caminho distinto de Wheeler, ao pensarmos a 

arquitetura romana numa outra ordem que não a meramente prática e sim numa 

ordem simbólica, que por meio de suas inscrições, esculturas e baixo-relevos os 

arcos evidenciam as ausências e presenças conflitantes com a própria memória da 

cidade e do poder e as suas mediações entre o passado e presente, público e 

privado, imperial e republicano. 

Os arcos triunfais de natureza comemorativa celebram as vitórias militares 

romanas, tal qual, os desfiles triunfais atribuem honra aos que tinham contribuído de 

modo efetivo para a ampliação das fronteiras do Estado; o general vitorioso, sobre 

um carro puxado por quatro cavalos brancos, percorria um trajeto longo, como uma 
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imagem viva de um deus levava a cabeça uma coroa de louros e a mão direita um 

cetro coroado com uma águia. O cortejo era aberto por magistrados e senadores, 

seguidos pelo botim recolhido das cidades conquistadas e muitas vezes além, das 

armas e insígnias carregavam obras de arte, objetos preciosos e até animais 

exóticos. Atrás, seguiam as vítimas destinadas ao sacrifício. Uma cena bastante 

atrativa era o desfile dos prisioneiros e dos chefes inimigos, acorrentados e vestindo 

seus trajes nacionais, que marchava atrás do carro triunfal em meio aos insultos da 

multidão (LIBERATI, BOURBON, 2005, p. 108). 

 Considerando a importância da memória para o mundo romano, 

analogamente os arcos triunfais evidenciam mais diretamente a memória do 

imperador, sua importância vai além de uma memória individual, como guardiões do 

tempo podem ser considerados com dupla dimensão, privada e pública, reforçando 

a idéia de Maurice Halbawachs (1925) que a memória não é apenas uma 

interiorização individual, é também uma construção social e um fenômeno coletivo e 

reafirmamos a consideração de Sir Mortimer Wheeler (1995, p. 155) de que tenham 

contribuído vigorosamente na difusão da idéia imperial, podemos certificar os 

primeiros arcos comemorativos no século 2 a.C., mas se tornarão uma convenção a 

partir do Principado com Augusto  suplantando sua essência de “um mero acessório 

decorativo em um local bastante freqüentado: celebérrimo loco”  como afirma a 

inscrição de um Arco de Augusto em Pisa. 

Na cidade de Roma os Arcos Triunfais e demais  monumentos testemunham 

tanto “as tentativas de recordar como as de esquecer”. Questão relevante na 

compreensão do grau que República se fez presente no imaginário romano, 

ressaltando o quanto a tradição e veneração ao passado compareciam na 

arquitetura concomitantemente ao novo, assentando-se face a face com seus 

precursores constantemente reconstruídos ou remodelados.  Ainda que com Júlio 

César e mais drasticamente com Augusto a topografia tenha sido alterada, Gowing 

(2005, p. 132) propõe um olhar retrospectivo sobre a cidade,  aproximando dos anos 

50 a.C, quando logo após o programa construtivo de Augusto lançou mão a novas 

estruturas, bem como de restaurações. 

 Paralelamente aos antigos locais resultantes de um sentido de continuidade, 
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as novas estruturas igualmente poderiam sugerir que os processos políticos da 

República viessem a ser perpetuados. Soma-se a isto, a prática da contratação de 

retratos do tipo republicano ou a reutilização de uma iconografia republicana 

questionada por Gowing como a sinalização de uma simples nostalgia ou o desejo 

de resgate da República? Ou então quando Torelli (1982, apud GOWING, 2005, p. 

135) tomando como referências dois relevos históricos da época de Trajano ou de 

Adriano sugere que essa iconografia promove uma sensação de continuitas imperii à 

República, ao que Gowing  complementa: “a ênfase aqui não é sobre a continuidade 

da República como uma entidade política”. 

Notadamente Alain M. Gowing trata a memória e as representações da 

República na cultura Imperial Romana, e aponta a memória como o “cerne do poder 

sob o principado” e diz ainda, que a capacidade de controlá-la e até mesmo de 

suprimi-la se tornou um componente crucial da autoridade política. Da mesma forma, 

que o esquecimento tornou-se uma grande preocupação para a classe aristocrática 

e recordar o passado seria tanto “ um imperativo social como político”. Ademais, a 

memória se manifesta na existência dos romanos em diversas circunstâncias - nas 

celebrações aos mortos, na oratória, na arte e arquitetura e na literatura. O passado 

definia o presente e o seu esquecimento poderia levar a perda da identidade, tanto 

em nível do indivíduo ou do Estado, portanto o esquecimento poderia tornar-se 

perigoso em algumas situações, como veremos mais adiante no Arco de Septímio 

Severo, a damnatio memoriae de Geta. 

De acordo com Paul Veyne (2007, p. 18) a memória da República esta acima 

de uma “ficção hipócrita”. Se no Antigo Regime “o indivíduo estava a serviço do rei; 

um imperador, ao contrário, servia a República”.  A idéia de República se fazia 

necessária ao regime imperial, pois sem a ordem senatorial, sem os cônsules, 

magistrados e pró-magistrados o império ruiria. Firmava-se uma contradição entre o 

príncipe todo-poderoso e um simples mandatário. O imperador é o todo-poderoso, 

exceto em termos pessoais, quando se constitui como um simples cidadão, 

submetido às leis e ao direito civil. Tem o poder de decidir a paz e a guerra, 

aumentar os impostos e incorrer nas despesas que desejar e é o senhor dos cultos 

públicos e do direito pontifício. 

 Quiçá, a precoce cultura imperial ainda que fizesse de Roma a capital da 
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 República, os sinais de mudança tornam-se visíveis na cidade e interferem nos 

hábitos políticos de Roma. Antes de qualquer coisa, o Fórum Romano com sua 

localização central e aberta, reforça a natureza pública e política republicana. Não é 

por acaso que com o fim da República, inicia-se um programa ambicioso de 

construção que acabaria por deslocar o núcleo político da cidade e a distância do 

próprio Fórum alargando-o significativamente. A propósito, a construção do Fórum 

de Augusto pode ser considerada como um passo importante nesse processo, visto 

que Augusto transforma tanto a paisagem política quanto a paisagem física de sua 

cidade. (GOWING, 2005, p. 135). 

 Wallace-Hadrill (1990, p. 143-4), historiador social com grande interesse na 

cultura material destaca a importância dos Arcos Triunfais na paisagem Romana e 

aponta a linguagem honorífica como vital na construção do poder imperial e na 

transformação da linguagem da vida pública que culminou sob Augusto. A primeira 

mudança de aspecto filológico diz respeito ao termo arco triunfal designado pelos 

autores clássicos como fornix e ianus. Não cabe neste texto determo-nos sobre esse 

aspecto, mas ressaltar que foi durante o período de Augusto que se deu a utilização  

ao termo arcus em contraponto a palavra latina fornix utilizada até o fim da 

República. A expressão arcus ganha um valor positivo associado à virtus. É 

interessante ressaltar que os arcos honoríficos erigidos durante o Império foram 

conseqüência de uma decisão formal do senado e do povo romano para honrar o 

imperador e os membros de sua família enquanto que na República foram iniciativas 

privadas. No Império os arcos passam a fazer parte de um vocabulário honorífico, 

especialmente interessante quanto a sua utilização em honra do príncipe vivo ou 

morto e da família imperial. 

 Com a retórica do poder, as palavras, os gestos, os rituais e os monumentos 

tornam-se os meios pelos quais o poder se apresenta e como forma de persuasão 

busca a aceitação de si mesmo. A retórica do Principado diferencia-se da retórica  

da República e o poder não existe sem a linguagem na qual é concebido,  

apresentado e argumentado. A linguagem define o poder, bem como, o reflete. 

Desta forma, os Arcos Triunfais intencionavam a construção de uma memória 

individual por vezes seletiva e fragmentada e como objeto de culto cívico a memória 

do imperador, ou melhor, sua representação é oferecida como lição ao presente e 

um efeito consensualizador de gratidão oferecido pelo Senado e pelo povo romano 

em reconhecimento da virtus militar. 
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Mediante as considerações apresentadas, passaremos aos arcos, objetos de 

nosso estudo obedecendo à ordem cronológica e não de importância onde 

buscamos estabelecer a relação entre o registro  epigráfico  e as imagens na forma 

de baixos relevos e esculturas ao tornarem  presente o ausente ou a auto-

representação, isto é, a representação da própria presença como instrumentalização 

do poder, perpetuando uma presença imortal e presentificando a força de uma 

identidade, não de uma força pura, mas uma luta simbólica expressada  no 

sentimento de lealdade ao poder imperial e no reconhecimento de um vencedor 

apoiado por forças divinas como o restitutor ou o vir triumpha. 

Segundo Marco Bussagli (2007, p. 93-6) o Arco de Tito não mencionado na 

antiga literatura, mas identificado graças à dedicação no lado oriental do ático, 

apresenta uma imponente visão no ponto mais alto da Via Sacra e do Fórum. Possui 

uma única abertura e uma estrutura sólida em mármore pentélico articulado com 

duas meias colunas de ordem compósita em cada lado. Possui 15,4 m de altura, 

13,5 de largura e 4,75m de profundidade e originalmente uma quadriga em bronze 

coroava a dedicatória na parte superior (WHEELER, 1995, p. 157).  

Construído no ano de 81 em comemoração à conquista de Jerusalém pelo 

Imperador Tito Flávio Vespasiano Augusto, filho de Vespasiano que comandou as 

legiões romanas que ocuparam a capital da Judéia em 1 de Agosto de 67. Em 70 , 

Jerusalém é arrasada  ao arder em fogo, assim como seu santuário e diante à porta 

oriental do Templo acontecem sacrifícios em honra a Tito, quando é proclamado 

imperador com grande aclamação  por seus  legionários (JOSEFO, l. VI, 3l6, p. 66)4. 

A memória de Tito apresenta-se sob duas espécies – a primeira sob a forma 

epigráfica , onde lê-se: 

SENATUS 

POPVLVSQVE . ROMANVS 

DIVO . TITO.DIVI . VESPASIANI. F(ILIO) 

                                                           
4
 Flavio Josefo  (37)historiador de origem judaica e de família sacerdotal tornou-se um dos lideres do exercito e 

se rebelou contra os invasores romanos e depois  da derrota entregou-se aos romanos, caindo nas graças de 

Vespasiano ao profetizar que este seria imperador . Com a confirmação de sua profecia tornou-se protegido do 

imperador e recebeu o título de cidadão e foi nomeado Flavio, o nome da dinastia romana. ( Guerra dos Judeus 

L. I a VII, 2008 ) 
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.TITO.DIVI.VESPASIANO.F(ILIO) 

VESPASIANO.AVGVSTO (CIL, VI, n. 945) 

 

Observamos nesta inscrição a dedicaçõo feita pelo Senado e pelo povo 

Romano5 para celebrar a sua vitória, a filiação do imperador, ou seja  a referência a 

Vespasiano como o “venerável”, título este decratado ao primeiro imperador (Otávio 

Augusto, 31 a.C – 14 d. C) e mantido por todos os seus sucessores bem como a 

expressão divi somente atribuido após a morte do imperador e sua deificação. 

Precipuamente, o imperador assumia  o poder como uma missão confiada a um 

indivíduo escolhido ou aceito pelo povo romano ou pelas legiões e não pela 

hereditariedade familar. A sucessão familiar não acontece de forma automática, por 

direito de herança, o imperador sucede seu pai em seu cargo (79-81), cuja posse é 

explicitamente investida e no caso de Tito sua dignidade imperial se deve ao fato de 

ter combatido e vencido Aulo Vitélio e foi de certo modo preparado por seu pai para 

sucedê-lo.6  (VEYNE, 2007, p. 15; DELLI, 1992, p. 21). 

A imagem do imperador ligada às virtudes estóicas (valor, virtude, justiça e 

clemência) adquirida por Augusto e a introdução do culto imperial e o sistema de 

patronato traz em seu bojo o problema da questão sucessória. Como já afirmamos o 

dispositivo da hereditariedade seria desaprovado pela opinião pública e a falta de 

condições para estabelecer uma regra estável para a sucessão imperial após a 

morte de Calígula foi constituída a dinastia Júlio Claudia. Com a morte de Nero e a 

falta de um represente da família inicia-se a primeira crise sucessória do Império 

Romano assumindo o governo Flávio Vespasiano que não era nem patrício e nem 

romano e apenas possuía uma vitória militar.  

Assim, o Senado aprova um decreto confirmado pelo povo, “investindo todos 

os poderes vinculados ao comando superior militar e aos poderes tribunícios 

                                                           
5
 Senatus populusque Romanus – os decretos honoríficos tornaram o meio principal de definir o estatuto do 

Imperador com o consenso da sociedade e uma forma de legitimação – uma forma  oficialmente sancionada e 

controlada de homenagem (WALLACE-HADRILL, 1990, p. 168). 

6
  Tito recebeu a prefeitura do pretório, uma cargo reservado aos cavaleiros  e a tribunicia potestas- encargos e 

benefícios pré-anunciando a intenção de Vespasiano de dar início a uma dinástia – Domus Flavi (Idem) 
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conhecida como Lei de Império de Vespasiano, concedendo-lhe plenos poderes 

para servir aos interesses do Estado, bem como à dignidade de todas as coisas 

divinas e humanas, públicas e privadas. Vespasiano passou a ser Imp (erator) como 

prenome, Caesar como gentilício e Aug(ustos) como cognome utilizado antes do 

nome pessoal. A casa imperial transformou-se em  domus divina. Tito,7 manteve a 

política de seu pai e após sua morte é sucedido por Domiciano que ficou no governo 

até 96, mas diferentemente de seu pai e irmão governa com tendências despóticas e  

seu assassinato põe fim a dinastia Flávia. 

A segunda forma alusiva a memória no Arco de Tito se da em forma de 

painéis em baixo relevo localizados no interior do arco e representam a procissão 

triunfal. Segundo Flávio Josefo (L. VII, 120, p.22) a procissão da vitória foi assistida 

por quase todos os habitantes da cidade. Vespasiano e Tito saíram às portas do 

Palatino coroados com laurel e vestidos com o tradicional traje “púrpura” e se 

dirigiram aos Pórticos de Otávio. Foram recebidos pelo Senado e em seguida o  

exército o aclamou. De acordo com o historiador o cortejo triunfal é indescritível pela 

sua magnificência e demonstração da grandeza do império (prata, ouro, marfim, 

tecidos bordados com técnicas babilônicas com representações figurativas de 

grande realismo). 

Eram transportadas estátuas de seus deuses e espécies de animais 

recobertos com ornamentos apropriados e seguia a multidão de prisioneiros com 

belas vestes em contraponto a angústia pelos maus tratos marcados em seus 

corpos. “A guerra, que parecia representada em seus diversos episódios por muitas 

cenas, propiciava uma visão realista de si mesma” ao retratar a devastação de um 

                                                           
7
  Tito é considerado “o amor e a delícia do gênero humano, tanto soube merecer a afeição universal quer pelo 

seu talento, quer pela sua estrela” (SUETONIO, 2003, p. 481-89) 

O governo de Tito foi muito breve entre 79 (morte de Vespasiano) a 81, quando faleceu inesperadamente aos 

41 anos. As suspeitas de que havia sido envenenado por seu irmão (Domiciano) não puderam ser confirmadas 

(QUIROGA; SALMONTE, 2004, p. 385). 

 “O mais afortunado dos soberanos” pelas suas virtudes. Nunca assinou uma única condenação à morte. Ao 

tomar conhecimento de uma conspiração, repreendeu os conjurados e enviou uma mensagem tranqüilizadora 

às mães. Quando Pompéia foi soterrada pelo Vesúvio em 79 e uma terrível epidemia atinge a Itália, esgota o 

Tesouro e da pessoalmente assistência aos doentes, motivo este causador da sua própria morte 

(MONTARELLI,1997, p. 237) 
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país próspero, fazendo jus ao sofrimento dos judeus por ter-se entregado a guerra. 

Vários despojos seguiam juntos sem uma ordem, mas destacavam-se aqueles 

retirados do Templo de Jerusalém: uma mesa de ouro, um candelabro também de 

ouro de sete braços aludindo o valor que este número tinha para os judeus e por 

último a Lei dos judeus. 

No cortejo, Vespasiano desfilava em primeiro lugar e Tito em segundo; 

Domiciano cavalgava com eles, porém vestido com distinção. A procissão triunfal é 

encerrada no templo de Júpiter e conforme um antigo costume ali era anunciado a 

execução do general inimigo. Este era Simão, filho de Giora e após sua morte 

começaram os sacrifícios. Neste momento acreditava-se que um período de 

esperanças e prosperidade estava por vir e Vespasiano decide levantar um templo à 

Paz. E ali vasos de ouro do Templo dos Judeus foram depositados como oferenda e 

motivo de orgulho.          

 Posto isto, passaremos aos relevos identificando alguns elementos descritos 

por Flávio Josefo na obra Guerra dos Judeus, expressando um novo estilo8. No 

painel ao sul, vê-se esculpido o momento inicial da cerimônia, ou seja, a procissão 

pelo portão triunfal9 e os soldados romanos com lança sem pontas, coroados de 

louros carregando os despojos do Templo Sagrado - símbolos do judaísmo -  “a 

mesa do pão ázimo”, as trombetas de prata, o Menorah e o candelabro de sete 

braços. Placas que provavelmente ostentam inscrições que listam as cidades 

conquistadas e os objetos tomados. Mereille Corbier (1987, p. 34-5) considera estas 

placas como uma forma de escrita efêmera, porém eficaz ao olho do passante, 

sobretudo nas procissões triunfais e que esses letreiros (pancartes) transportados 

por litores sempre precediam os objetos mais notáveis do triunfo como é perceptível 

no Arco de Tito. 

No relevo ao norte pode-se observar a quadriga do Imperador conduzida pela 

deusa Roma acompanhado pela Deusa Vitória que faz o gesto de coroá-lo e ao seu 

                                                           
8
 Os relevos do Arco de Tito refletem um sentido de liberdade e movimentação espacial habilmente 

trabalhado. As figuras quase palpáveis de forma convexas quase desaparecem junto a Porta Triunfal 

(BUSSAGLI, 2007, p. 93-4). 

9
  Representado em um ângulo de três quartos – uma idéia de perspectiva já discutida por Vitrúvio e que será 

realmente resolvida bem mais tarde (WHEELER, 1995, p. 190). 
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redor um aglomerado de legionários, e  as personificações da virtus e honos (honor) 
10 como atributos do triumphator (PFANNER,1983, p. 2).  O carro do imperador é 

precedida pelos litores e seguida por figuras alegóricas do Senado e Povo Romano, 

simbolizados por um ancião de toga e um jovem com o torso nu. No intradorso, 

decorado com elaborados caixotões, ao centro um painel descreve a apoteose11  

Tito, elevado por águia.  

Finalizando a descrição dos elementos constitutivos dos painéis existentes no 

Arco de Tito queremos ressaltar que os relevos decorativos dos arcos triunfais foram 

um campo fértil para uma narrativa própria dos romanos.  Mais precisamente que 

este arco é considerado o ápice do estilo Flaviano ou mais propriamente do período 

Flaviano, pois em outros locais, relevos mais estáticos são perceptíveis. O uso do 

escorço no relevo que narra o triunfo dá a impressão que a quadriga direcionada ao 

espectador faz uma curva à direita causando um efeito ilusionístico de luz e sombra 

ao exibir o imperador em primeiro plano e que Wheeler (1995, p.166) chama de 

“culto a personalidade. O Arco de Tito é amplamente mais historicizado no programa 

figurativo que sua inscrição em sentido genérico priva  do real elogium que nos 

habituais arcos de heróis no início da idade imperial (DE MARIA, 1988, p.140) 

Mediante o exposto, podemos relacionar que a memória de Tito retratada 

neste arco começa a identificar-se com uma postura característica do principado 

onde a afirmação e a manutenção poder pessoal consistem na simbolização e como 

afirma Wallace-Hadrill o príncipe detinha sozinho o poder e ao mesmo tempo se 

constituía como cidadão e rei, daí a importância dos cerimoniais, uso de títulos 

honoríficos, procissões, gestos, coroações e produções artísticas. Para Gowing 

(2005, p. 104) a dinastia Flavia começa a se diferenciar das primeiras décadas do 

principado e torna-se uma das marcas distintivas a capacidade de individuar-se e 

dissociar-se do passado.  

                                                           
10

  Honor /honos – sentido de honra: dignidade - cargo honorífico - consideração e estima. Honra sob o ponto 

de vista de reputação-julgamento externo. Virtus – deriva de vir (homem, varão e herói). O culto a honor e a 

virtus é bastante antigo – honra adquirida por meio da dignidade. ( MAGALHAES,s/d,p.7) 

 

11
  ‘E o senado que outorga a “apoteose”, testemunha que afirma ter visto, por ocasião das exéquias, a alma do 

morto ser levada para o céu pela águia que figura na encenação da incineração imperial (CROUZET, 1994,p. 66) 
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Ainda que o espírito Republicano permanecesse na retaguarda, sobretudo 

com Domiciano (81-96), a cultura Flaviana afasta a Capital do passado Republicano, 

ainda que algumas referências estejam providas de sentido, mas manifestamente 

despolitizadas, sublinhando o respeito pela tradição. Vespasiano preserva alguns 

vestígios da Roma pré-imperial, especialmente em relação às inscrições, porém não 

deixa de inserir novos edifícios. Durante o Principado e exigência de um único líder, 

o princeps em essência tem agora o popolus deslocado na velha fórmula 

republicana SPQR. Ainda que, a libertas possa ser restaurada, só será possível em 

obediência ao imperador considerado divino o escolhido dos deuses e na visão de 

Plínio, estes elementos é que afastam o sistema do Principado da República 

(GOWING, 2005, p. 125).  

Abrimos aqui um parêntese para uma questão  sobre os usos e abusos da 

memória sob a ótica de Paul Ricoeur (2007,p 82-89) ao afirmar que um 

acontecimento significa “glória para uns e humilhação para outros”, assim a 

“celebração de um lado”, corresponde a “execração, do outro”.  As feridas reais e 

simbólicas arquivadas na memória coletiva se fazem presentes no Arco de Tito, pois 

os judeus de Roma ou de qualquer lugar, nunca passaram embaixo do Arco, até 

1948, quando foi fundado o Estado de Israel. Nesta ocasião os judeus de Roma 

fizeram uma grande parada  sob o arco, comemorando a reconquista de sua terra e 

sua sobrevivência ao Império Romano. Paul Ricoeur ao referir-se ao termo “memória 

manipulada” o  situa no cruzamento entre a problemática da memória e a da 

identidade, tanto coletiva como pessoal e ai encontra sua fragilidade ao manipula 

comportar as feridas reais e simbólicas. 

O segundo monumento de nosso interesse, o Arco de Septímio Severo,  

considerado o arco mais elaborado deste período. Composto por três passagens 

principais, a central medindo 6,77 m e as laterais 2,96 m. Possui 23m de altura e 25 

m de largura. Segundo Delli (1992, p. 33) uma moeda da época mostra o arco 

encimado por uma quadriga e o imperador ao lado de dois troféus. Localizado a 

noroeste do Fórum romano, próximo ao templo de Saturno, entre a Rostra e a Cúria, 

local de grande significado destinado às manifestações mais importantes da vida 

pública (CORLÀITA,1973, p. 31). Foi dedicado em 203 d.C. pelo Senado ao 

Imperador Septímio Severo e aos seus dois filhos, Caracala e Geta, para  para 

comemorar os primeiros dez anos de sua nomeação e celebrar a vitória do 
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imperador assegurada em duas longas e difíceis campanhas sobre os Partas, uma 

em 195 e a outra no ano da dedicação. 

Refere-se a um período em que os Severos chegam ao poder (193 d. C) após 

um período de guerra civil.12 Os Severos acreditam que a construção de edifícios 

cada vez mais imponentes poderia minimizar a posição de Roma enfraquecida em 

comparação ao resto do império (COLE, 2003, p.142). O arco em estilo clássico, 

adaptado às necessidades do momento contém  significados para além do tempo. O 

dispositivo da narrativa o coloca em uma linha sucessória de monumento-símbolo 

frente à dois grandes imperadores do segundo século Trajano e Marco Aurélio. É 

possível que a alusão óbvia a tradição de relevos históricos no Arco de Septímio 

Severo fosse a de firmar sua legimidade política, bem como o prestígio derivado da 

vitória sobre os Partas (BUSSAGLI, 2007, p. 139).  

A idéia de legitimação do poder também é partilhada por Brilliant (1967, p. 29) 

e acrescenta importância ao Arco como produto deliberado da propaganda imperial 

justificada pela profunda alteração na estrutura do estado Romano e também  fruto 

de uma reorientação estética associada a tradição e inovação e uma aproximação a 

glorificação panegírica e a tendência de uma representação hierática do 

Imperadorador já preancunciada na arte Antonina tardia. Portanto, esse objetivo é 

alcançado por meio de sua enorme inscrição ocupando todo o espaço do ático, na 

qual títulos laudatórios e legendas evocativas escritas em letras de bronze 

dedicadas ao Imperador Septímio Severo e aos seus filhos é complementada no 

corpo do Arco por um um arranjo  ilustrativo da narrativa e relevos simbólicos.  

 A inscrição sintetiza um momento marcado por vários conflitos bélicos, dentro 

e fora dos limites imperiais, o tema Propagatum sob a figura do Imperador como 

restaurador de Roma após às vitórias sobre Pescênio Nigro e Clódio Albino e a 

reconquista da Mesopotâmia durante as guerras párticas. Além, do cursus honorum 

                                                           
12

 “Septímio Severo-imperador “civil” cujo reinado foi contemporâneo do apogeu do Direito romano – 

inaugurou, em 193, uma linhagem de príncipes impostos ao Senado pelo exército. (...) Em termos sociais, a 

época não é de revolução, mas de abertura da classe dirigente que preenchia tanto os cargos militares de 

comando quanto as funções civis. (...) O império acabou por se converter em regime militarista (...) Nesse 

momento, começa a estabelecer-se  essa distinção, que vai suplantar aquela, herdada da Republica, entre os 

cidadãos romanos e os simples súditos do Império. Também a superioridade da Itália, com seu autogoverno 

municipal, em relação às províncias submetidas a governadores, desaparecerá (VEYNE, 2007, p. 30-31) .  
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de Septímio, a titulação de Caracala e Geta como Augusto e César respectivamente 

relaciona-se a vitória na segunda campanha parthica quando foram elevados a 

essas fileiras, evidenciando a política de sucessão dinástica almejada por Septímio. 

A distinta referência a esses  três acontecimentos fazem parte de uma coerência 

interna, já que as antigas fontes apresentavam uma narrativa generalizada da guerra 

parta. Uma das motivações para tal empreitada pelo Senado seria a de estebelecer 

melhores relações com o hostil imperador após às vitórias sobre Pescênio Nigro e 

Clódio Albino e o bem sucedido resultado da guerra com a reconquista da 

Mesopotâmia. Motivo suficiente digno para a dedicação do Arco no Fórum Romano. 

Observemos a inscrição: 

 “IMP . CAES. LVCIO.SEPTIMIO . M . FIL. SEVERO . PIO . PERTINACI . AVG. 

PATRI. PATRIE. PARTHICO. ET ARABICO . ADIABENICO. PONTIFIC. MAXIMO. 

TRIBUNIC. POTEST. XI. IMP. XI. COS. III. PROCOS. ET. IMP. CAES. M. AVRELIO. L. 

ANTONIO. AVG. PIO. FELICI. TRIBVNIC. POTEST.VI. COS. PROCOS. P. P. ET (//P. 

SEPTIMIO. GETA. NOB.CAESARI// - parte apagada após a damanatio memoriae e 

substituída por:) // OPTIMIS. FORTISSIMISQVE. PRINCIPIBVS. // OB. REM. 

PVBLICAM. RESTITVTAM . IMPERIVMQVE . POPVLI . ROMANI . PROPAGATVM. 

INSIGNIBVS . VIRTVTIBVS . EORVM . DOMI . PORISQVE . S.P.Q.R. (CIL, VI, n. 

1033). 

Outrossim, a referência inicial de Geta como César Nobilissimus apagada por 

Carcala, além sinaliar uma distinção Imperial da ascenção dinástica e substituída por  

Caracala - Optimis Fortissimisqve  Principibvs  ao proclamar a  natureza todo-

poderosa da soberania imperial como provado na guerra”, recorda os títulos 

Fortissimus e Optimus atribuídos à Trajano como o melhor dos governantes e 

vitorioso sobre os partos. A associação é cabível, já que Septímio havia prolongado 

a fronteira Romana para o Tigre na zona das campanhas de Trajano. (BRILLIANT, 

1967, p. 92-5).  

No período imperial, o poder do príncipe evoluiu dentro de um contexto 

político e social específico e para governar com segurança, sua legitimidade deveria 

ser assegurada diante da plebe, do exército e da aristocracia. Manter-se popular em 

uma sociedade onde a honra e o prestígio desempenhavam um papel considerável 

na vida pública, justificava em algumas situações a dissimulação dos sentimentos e 
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a supressão raiva como um hábito mental comum no contexto do Principado. 

Analogamente, o sentimento de ira ou hostilidade devido à sensação de perda e 

insegurança se fazia presente no interior da família imperial e mais especificamente 

na família de Septímio Severo.  Após a sua morte em 211, Caracala assassinou o 

irmão mais novo Geta nos braços da mãe para garantir para si o governo, 

contrariando a intenção de Septímio que a sucessão ao poder fosse partilhada entre 

ambos (GALVÃO, 2004, p.315-326; SIEBLER, 2008, p. 76) 

Caracala habilmente reverte à situação e Geta é declarado inimigo público 

pelo Senado que lhe imputa a tão receada damnatio memoriae, a extinção da 

memória por meio da destruição de todos os retratos e inscrições com seu nome, 

como já referimos o Arco não foi imune a prática. Apagar os traços  da pessoa da 

vida citadina foi castigo bastante severo para os romanos, desta forma  eliminar 

todas as referências das inscrições e retratos ilustra uma das formas de poder sobre 

a memória e sua supressão tornou-se um componente crucial da autoridade política 

(GOWING, 2005, p. 2). 

A concentração do poder nas mãos do príncipe marca de forma definitiva uma 

ruptura traumática na história de Roma. Para Gowing (2005, p.138 -151) um 

monumento pode alcançar fins paradoxais, sobretudo quando remete a eventos 

traumáticos balanceando o “oposto e igual desejo de esquecer”. Assim, a memória 

da República foi para os primórdios do Principado associada a um trauma nacional 

em decorrência das guerras civis, assassinatos, execuções, proscrições e 

confiscações em contrapartida a um sentimento de luto e de perda. Gowing, 

tomando emprestadas as palavras de J. Yong afirma que um memorial tanto pode 

ser criado à imagem de um estado de ideais ou servir a reformulação dos ideais 

nacionais na imagem do memorial. Deslocando a questão para o período Severiano 

sob o espectro Imperial onde o desejo de mudar, implica em uma mudança 

negociada e para Gowing a propaganda imperial emerge na noção de aeternitas 

imperii e muitas vezes comemoram o restauro e renovação, ao invés da mudança. 

Amparando-nos em um estudo bastante cuidadoso pela historiadora Ana 

Teresa M. Gonçalves (2002) que defende a idéia de originalidade e continuidade na 

imagética Severiana organizada em elementos tanto tradicionais quanto inovadores 

do pensamento político somada ao pensamento de Gowing de uma mudança 
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negociada podemos posicionar a expressão Rem Publicam Restitutam numa 

tentativa de apaziguamento entre o Senado e o Imperador por seu passado de erros 

políticos na guerra civil que antecedeu as campanhas aos partas. A propósito, a 

disponibilização de fundos e a proximidade do Arco à Cúria do Senado seria uma 

lembrança da participação desta instituição no governo de Septímio (BRILLIANT, 

1967, p. 86) 

 Além da inscrição, a implantação do Arco próximo à Cúria, serve ao propósito 

Imperial de intimidar os senadores, bem como, seu posicionamento em frente ao 

templo da Concórdia representa o desejo do Senado em harmonizar com o 

Imperador e a unidade da família Severa. Enquanto, a posição do Arco entre a 

Rostra e Cúria estabelece uma “conexão visual entre os dois ambientes indicativa de 

uma ficcional “diarquia” entre o Imperador e o Senado” (BRILLIANT, 1967, p.86-7). 

Na verdade, seria inconcebível para Gowing imaginar uma volta à República pré-

Augustana, a comemoração e a restauração da República aqui foi mais uma forma 

de sublinhar alguma ilusão de continuidade – “a Respublica pode ser deslocada, 

mas mantida como res publica”. 

Passando aos relevos do Arco podemos perceber superfícies bastante 

tradicionais na representação das vitórias militares, como os quatro grandes painéis 

sobre as arcadas das aberturas laterais (medindo 4,72m de largura e 3,92m de 

altura). Relatos alegóricos também destacam a universalidade do papel das 

campanhas militares e da política de Septímio Severo. O sucesso militar de um 

passado rescente foi registrado de forma narrativa nos grandes painéis relantando 

sintéticamente a procissão triunfal. Os relevos do pedestal simbolizam uma nova era 

e expectativa de futuro tendo como fonte o Arco de Trajano, já que  este e Septímio 

estavam associados a Vitória Pártica. 

A simbologia relaciona o ano da dedicação do arco (203) com dois momentos 

culminantes na “teologia”do poder imperial, isto é, o ano de 202  a decennalia como 

um momento privilegiado para a fromulação dos vota publica e o ano de 204 dos ludi 

saeculares. No tímpano é reconhecido  Marte – o deus guerreiro numa armadura 

elevando um troféu, a Virtus Augusti e talvez Liber Pater   e Hercules divindade 

protetora da família imperial e da cidade natal de Septímio.  

Nos  frisos  menores  interpostos   entre  os  arcos  e  os  painéis  laterais  a 
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representação da procissão foi dividida em duas partes quase iguais. A primeira 

seção consite na procissão de carros, despojos, soldados, uma figura femina 

sentada como a personificação da província Partica capturada. Na segunda metade 

do friso vê-se a personificação de Roma  e na extremidade direita os soldados 

romanos e seus cativos, este tema é complementado pelos painéis do pedestal. 

O grau de precisão dos painéis corresponde a um ingrediente de uma 

propaganda eficaz destinada ao convencimento dos feitos memoráveis do 

Imperador. Comparável a narrativa da Coluna de Trajano e Marco Aurélio ou aos 

frisos de Galério e Constantino. O poder da máquina de guerra romana é sublinhado 

pelas representações de armas de forma acentuada, tais como ,os aríetes nas 

cenas que mostram as cidades sitiadas (Edessa, Selêucida e Ctesifonte)  e  

principalmente a captura de Selêucia  no painel inferior à noroeste do arco com o 

uso equilibrado das linhas dominantes. A cidade murada, ao centro do painel é 

representada sob o ataque das tropas romanas em vista frontal e os partas 

retratados frontalmente batem em retirada com forte apelo narrativo (BUSSAGLI, 

2007, p. 140). 

No Arco a figura de Septímio é retrado em sua real forma física ainda que 

carregue um valor simbólico principalmente nas cenas em que aborda as tropas. Em 

contrapartida os demais retrados apresentam uma massa amorfa que para Toynbee 

remete a arte oriental em seu sistema de proporção e organização espacial. Há uma 

tentativa deliberada em fazer uma ligação com o estilo naturalista encontrados em 

relevos históricos anteriores, como por exemplo no Arco de Tito, porém parcialmente 

uma vez que a simplificação se faz presente e que para Wheeler (1995, p. 167) o 

culto do Ocidente a personalidade havia mesclado com a idolatria do Oriente. 

 O terceiro ponto de interesse em nossa pesquisa, o Arco de Constantino 

erigido próximo ao Coliseu foi inaugurado a 25 de Julho de 315 d. C, para 

comemorar a decennalia do reinado de Constantino o “Grande” e a inscrição que se 

conservou, atesta que o Senado e o povo de Roma dedicaram este arco ao 

imperador César Flávio Constantino Máximo Pio Félix Augusto em gratidão pelo 

sucesso da vingança sobre o tirano Maxêncio e seus seguidores na batalha da 

Ponte Mílvio, em 28 de outubro de 312 d.C. 

 Antes  de  abordamos  os  aspectos   descritivos  e/ u interpretativos  deste 
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monumento, queremos apontar os sinais de mudança no Império Romano entre os 

fins do século III e fins do século V, período este que se insere o Arco de 

Constantino. Vamos atribuir a denominação dada por muitos especialistas de 

Dominato correspondente ao Baixo Império,  atribuída à “última fase da história da 

Civilização Romana que se inicia, grosso modo, com a ascensão de Diocleciano ao 

poder em 284 (...) e termina em 476, com a deposição de Rômulo Augusto por 

Odoacro”. Várias interpretações têm sido feitas no sentido de justificar a “queda” ou 

desagregação do Império Romano do Ocidente e não é nosso intuito discuti-las, 

apenas queremos ressaltar o momento em cultura pagã clássica começa sofrer as 

interferências dos valores cristãos, mais especificamente no governo de 

Constantino. Uma nova visão de mundo e a exigência de um novo padrão de 

organização sociopolítica geram o enfraquecimento da autoridade imperial. Portanto, 

é sob este prisma que enfocaremos a memória no Arco de Constantino ( MUSCO 

2006, p. 193). 

 Segundo Musco (2006, p. 201) a crise do terceiro atingiu de forma interna a 

autoridade do cargo imperial. “A tendência a divinização do imperador antes mesmo 

antes de sua morte” é simultâneo ao fenômeno de redefinição das fronteiras entre o 

sagrado e o profano que já vinha sendo processado dentro do Império. O poder 

imperial sob delegação divina e não mais por decisão do populus, do Senado ou do 

exército cada vez mais reveste o “imperador de atributos de salvador e restaurador 

com poderes suficientes para reordenar o mundo romano”. 

 Géza Alfödy (1989, p.202) afirma que o caráter despótico da monarquia 

imperial mais acentuado nos últimos do Império romano em comparação com o 

século III trouxe mudanças significativas à imagem do imperador.  Visto como o 

‘Senhor da terra sob o sol e soberano vitorioso’, o‘senhor de todas as coisas 

humanas’. A aproximação com este se dava por meio de uma cerimonial rigoroso 

influenciado pelos modelos orientais, sobretudo helenísticos e persas; a 

desobediência beirava o sacrilégio. A realeza sagrada helenístico-cristã cerceava o 

imperador e tudo a sua volta era visto como sagrado e as imagens imperiais são 

representadas em posição hierática e nimbadas.  

Para os pagãos o imperador era um deus e para os cristãos o governante se 

fazia pela graça de Deus. Na concepção cristã o imperador era o eleito da summa 
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divinitas, a quem esta confiava ‘o governo de todas as coisas terrenas’. A partir de 

Diocleciano e Constantino o poder é garantido por um gigantesco aparelho 

burocrático incluindo os servidores privados do imperador (sacrum cubiculum) e o 

pessoal da administração central e em conjunto formavam os membros da corte 

(comitatus). O poder do Império é sublinhado pelo fato de o Senado ter perdido a 

sua importância no controle do exercício do Poder, como no início do Império. No 

Ocidente tinham passado à história as consultas regulares ao Senado, visto que os 

imperadores residiam não mais em Roma, mas em Trèves, Milão, Ravena ou 

qualquer outra cidade. 

Após a morte do pai, o tetrarca Constâncio Cloro, Constantino é proclamado 

César, enquanto Maxêncio, filho do tetrarca Máximo, se autonomeou em Roma. O 

sistema da tetrarquia fundado por Diocleciano, o governo de dois Augustos e de dois 

Césares para as partes ocidentais e orientais do império não sobreviveu muito 

tempo. Maxêncio morreu em 312, e em 324 Licínio, o último adversário foi 

igualmente derrotado tornando Constantino o único governante. Em 313, através do 

Edito de Milão, concedeu liberdade de culto aos cristãos, legalizando uma nova 

crença. Segundo a tradição cristã, a véspera da batalha de Ponte Mílvio, 

Constantino invocou a ajuda do Deus cristão e teve uma visão celeste: uma cruz 

brilhante com os dizeres In hoc signo vinces (com este sinal vencerás). Apesar da 

nova crença, Constantino nunca abandonou o culto pagão ao sol e o cristianismo foi 

para Constantino uma questão de Estado, utilizado como instrumento político 

(QUIROGA; SAMONTE, 2004, p. 441). Outra medida de destaque tomada por 

Constantino foi fundação de uma segunda capital para o Império – Constantinopla, 

celebrada como a Nova Roma, conseqüência de um processo de “esvaziamento da 

cidade de Roma como centro decisório” iniciado por Diocleciano e continuado por 

Constantino com a dissolução da guarda antiga guarda pretoriana e a criação de 

uma estrutura administrativa constituída pelas prefeituras do pretório, dioceses e 

províncias. 

No Arco de Constantino, assim como no de Septímio Severo a intenção de 

legitimação autocrática se faz presente e especificamente neste monumento, afastar 

a memória de uma guerra civil brutal que varreu a ordem constitucional sobre uma 

aparência de continuidade reverenciando a imagem de grandes imperadores do 
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passado e os retratos reformulados perpassam  a discussão  sobre a carência de 

boas oficinas de escultura em Roma e da morte da cultura artesã em virtude da 

antiga capital não ser o centro da corte imperial  contar com um número reduzido de 

encomendas. 

No painel central em ambos os lados do ático há uma inscrição honorífica, 

onde se lê que o Senado e o Povo Romano dedica ao  Imperador Flávio César 

Constantino o arco por seus excepcionais triunfos e por inspiração divina e pela 

força das armas salvou  seu povo das mãos de um tirano, decorado com a insígnia 

triunfal. Além disso, abaixo da arquitrave, acima das aberturas laterais na fachada 

oeste, encontram-se  as palavras  SIC X, SIC XX; na fachada leste, Votis X, Votis 

XX. Abaixo da abóbada central estão as palavras urbis Liberatori, fundatori quietis – 

uma aclamação ao imperador como libertador e restaurador da paz, refletindo o 

consenso entre Constantino e Maxêncio. Wendy Stedman Sheard (1997, p. 161-

179) de forma digressiva ressalta o pensamento de Brilliant ao referir-se que 

utilização de esculturas de épocas passadas foi empregada para integrar o tema da 

vitória cristã com a iconografia tradicional do estado romano. 

IMP . CAES . FL. CONSTANTINO MAXIMO 

P.F. AVGVSTO.S.P.Q.R 

QVOD INSTINCTV DIVINITATIS MENTIS 

MAGNITVDINE CVM EXERCITV SVO 

TAM DE TVRANNO QVAM DE OMNI EIVS 

FACTIONE VNO TEMPORE IVSTIS 

REMPVBLICAM VLTVS EST ARMIS 

ARCVM TRIVMPHIS INSIGNEM DICAVIT (CIL. 6 .1139) 

As alegorias sobre o Arco de Constantino nos permitir apontar um ponto 

essencial sobre a ideologia do imperador, até mesmo sobre as escolhas políticas 

que fez sobre os cristãos. A inclusão de medalhões figurativos, que prestam uma 

homenagem explícita às divindades, como o Sol e a Lua, claramente universalista 

no sentido de prova para além de qualquer dúvida do pensamento de Constantino 
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sobre si mesmo. Como um autocrata tinha sua energia essencialmente derivada dos 

valores da tradição pagã, contrapondo a um ato de astúcia política, já que o 

cristianismo cada vez mais se difundia entre os titulares de cargos-chave nas 

estruturas sociais e institucionais do Império (BUSSAGLI, 2007, p. 153). 

A imagem dos antecessores como Trajano, Adriano e Marco Aurélio, cujos 

governos podiam ser referência para a sua própria era juntamente com as 

representações dos prisioneiros Dácios dividem o espaço com as representações 

contemporâneas a Constantino. Frisos representando as batalhas, as procissões e 

as festas que seguiram às suas vitórias apresentam um vocabulário formal e 

expediente  estilísticos distantes da tradição clássica (BUSSAGLI, 2007, p.149-153). 

No ático face sul as representações – rex...datus, cativos ante o Imperador, 

adlocutio e lustratio. Na face norte – adventus augusti, profectio augusti, congiarium 

e cativos ante o imperador são considerados por A. L. Frothingham (1915, p. 1-12) 

pertencentes a grupos escultóricos de dois arcos distintos: de Marco Aurélio e Lucio 

Vero em comemoração do triunfo sobre os Partos em 166 d. C. e outro construído 

mais tarde a Marco Aurélio. Os oito medalhões seriam do tempo de Adriano e 

caracterizam-se por uma composição pictórica clássica.  

Durante o terceiro século a composição clássica e é abalada concomitante a 

desintegração do Império e da desorganização econômica e social. Na arte uma 

representação orgânica e substituída por representações turbulentas e entrelaçadas 

coletadas em uma nova ordem composicional. A reorganização tetrarquica do 

Estado e da vida cívica origina uma ordem mecânica baseada em uma maior 

regularidade e não mais espontânea baseada na natureza. Dois relevos ilustram 

bem essa alteração, a saber, os relevos Oratio  e Liberalitas13 -  um agrupamento de 

pessoas subordinado a figura dominante do Imperador , uma organização da forma 

correspondente à estrutura do Dominato.  Assim, o valor individual é dissolvido e em 

ambos os relevos as linhas convergem simetricamente em torno do Imperador 

jubiloso e subordinadas a ele. As massas sólidas estão para os grupos de figuras 

orgânica dos tempos clássicos como as sociedades coletivas do Dominato estão 

para livres organizações antes do Império. 

                                                           
13

 Oratio-  mostra Constantino sobre a Rostra no Fórum Romano e Liberalitas – distribuição de subsídios ao 

povo. 
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 Para L’ Orange (1965, p. 98) de uma forma bem diferente da arte tradicional, 

as  figuras são direcionadas ao centro, isto é, para o Imperador de onde emana uma 

carga magnética de um império divino e sobrenatural. O Imperador e representado 

frontalmente, portanto dirigido para fora do relevo. Ele interrompe a continuidade 

narrativa assim como um Deus-Imperador ou colocado acima da vida dos mortais, 

bem como, o cerimonial imperial isola uma imagem divina acima da palavra e da 

vida. A essência do dominius e expresso nesse arranjo – sua posição central no 

Estado e a dependência e a subordinação de todos os cidadãos sobre ele, sua 

natureza humana. A representação da domini maiestas assume importância 

fundamental para arte oficial da Antiguidade Tardia e da Idade Média. 

Na ideologia da Antiguidade Tardia, o absolutismo sagrado tornou-se evidente 

nesta transformação e espiritualização da forma natural. O Imperador e o próprio 

Deus na terra. Ele é centro de uma espécie de simetria sobre-humana e o vértice de 

pirâmide da hierarquia do Estado. A imagem do imperador é uma imagem de 

devoção, o vencedor absoluto “o vencedor universal”, o vencedor de todas as 

pessoas. Assim, quando as coisas ou ações são incorporadas em absolutos, seus 

contornos individuais e sua adaptabilidade às situações, o relativo, as dialéticas 

móveis desaparecem e se tornam iguais. 

Portanto, arte figurativa das formas animadas da natureza se direciona para 

uma tipologia plástica inflexível de articulação para uma imagem conceitual, a partir 

de um corpo simbólico. Uma forma simplificada, idealizada e uma ordem superior 

substitui as características individuais humanas dos imperadores e dos santos e a 

essência divina os coloca em uma ordem hierárquica imutável e o pathos pagão 

cedeu lugar à piedade crista. Segundo Wheeler (1995, p. 173-5)  os romanos tinham 

um interesse na exploração na figura do maior dos romanos, o imperador, como 

símbolo da grandeza de Roma. Na arte romana a caracterização do indivíduo e de 

suas façanhas era uma preocupação cotidiana do cliente romano, concentrado em 

reformar e modelar o mundo que o rodeava e a si mesmo dentro desse mundo e 

esta capacidade expressiva é encontrada nos arcos triunfais. 

Como considerações finais, pensamos nas palavras de Clifford Gertz (1997, 

p. 186) ao afirmar que no “centro político de qualquer sociedade organizada sempre 

existe uma elite governante e um conjunto de formas simbólicas que expressam o 
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fato de que ela realmente governa”. Justificam sua existência e norteiam suas 

ações, e entre tantas, as cerimônias, os cultos, os cortejos identificam o centro da 

sociedade e estabelecem conexões com aspectos transcendentes ao demarcar um 

território com os sinais rituais de dominação. O desdobramento da vida política 

sobre a realidade social deve ser construído na continuidade dinástica ou no direito 

divino e o carisma das figuras dominantes na sociedade e daqueles que se jogam 

contra este mesmo domínio têm uma mesma origem: “o poder sagrado que é 

inerente à autoridade central”. É dentro de uma ordem social que um líder político se 

torna “espiritual”. 

Trazendo estas questões para o interior do Principado considerando que a 

identidade de um indivíduo é produto de experiências passadas, assim, a memória 

no início do Principado tomou sua forma e identidade política em instituições do 

passado, conseqüência do lugar central que a memória ocupa na cultura romana e 

sua luta contra o esquecimento. Para Gowing não há duvida de que a memória da 

República era prevista na fundação do Império, não só como um sistema político, 

mas na figura de grandes personagens, pois para o governante era necessário 

cultivar uma imagem para seus súditos. O poder deveria originar-se no prestígio e 

na autoridade e na aceitação social traduzido pelos termos auctoritas e potestas, 

fundamentado nas leis e normas sociais. 

O termo “refiguração“ utilizado por Ricoeur em substituição a idéia de 

referência é bastante pertinente, pois, uma reconstrução da República se fazia 

necessário já que o Principado tornava-se o modelo romano de poder pessoal e a 

descrição histórica gira em torno da apoteose de um só homem e o seu prestígio 

dependia da visibilidade de suas ações. Os Arcos triunfais como suportes dessas 

imagens, ainda que não conheçamos a reação dos romanos quanto às mensagens 

transmitidas, sabemos que glorificavam o Princeps e eram sempre erigidos no centro 

da vida religiosa e política, associados a grandes cerimônias públicas, como os 

cortejos triunfais. As inscrições além, de identificar o homenageado e os ofertantes, 

em alguns casos identificavam a relação do imperador com suas elites, sobretudo 

com o Senado, como vimos nos três casos o poder é autenticado pelo Senado, 

ainda que tivesse perdido sua importante função de órgão de controle do Poder, 

como no início do Império. 
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A concentração do poder nas mãos do princeps produz uma ruptura 

traumática na história de Roma (GALVÃO, 2004, p. 316) e para Tácito e seus 

contemporâneos a República, sinônimo de liberdade torna-se uma nostalgia 

ressentida e este responsabiliza a classe senatorial pela perda de autonomia, 

incapaz de resistir às imposições do princeps. Distanciando de um sistema fixo e 

“engessado” o Principado é para Galvão uma “situação social” e um arranjo de 

forças políticas onde todo princeps devia conquistar legitimidade perante a plebe, o 

exército e a aristocracia; devia assegurar a paz, manter-se popular e obter glórias 

militares. Fazia-se necessário criar uma imagem e cerimonial capaz de suavizar o 

tom autocrático, ainda que assegurado pelos deuses não se dispensa o apoio junto 

aos grupos sociais. 

Os Arcos Triunfais como instrumentos cerimoniais também são dinâmicos  

quanto a representação do poder ainda que,  plasticamente apresentem elementos 

comuns e normativos. Acima de tudo, é a dimensão simbólica que nos aproxima 

desses monumentos, pois dá visualidade às experiências do poder. Ao celebrar a 

vitória militar do princeps, a imagem ali projetada, bem como seu próprio 

comportamento era construída em cima da figura de mantenedor da unidade 

imperial sobreposta a forças e tensões sociais e sua “memória” não escapa a esta 

dinâmica.  

Afastando a idéia de uma memória coletiva unívoca como teorizada por 

Maurice Halbwachs as lembranças de eventos passados como a própria memória da 

República a qual nos referimos por várias vezes neste texto não foi convergente. No 

Arco de Septímio a idéia de restauração faz parte de uma ideologia onde a imagem 

de garantidor da ordem é o que se esperava do Imperador, quando na realidade 

profundas alterações se operavam e eram vistas como desfavoráveis. Vemos aí 

uma memória manipulada, idéia defendida por Ricoeur quanto aos usos e abusos da 

memória. 

A comemoração de triunfo já indicava uma pré-divinização imperial uma 

promessa de apoteose como registrado no Arco de Tito colocando o Imperador em 

uma condição sobre-humana garantindo-lhe a manutenção de sua memória e o culto 

ao novo divus, símbolo de unidade e de identidade envolvendo todos os romanos, 

caracterizando a por uma construção in memoriam, já os Arcos de Septímio Severo 
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e Constantino foram erigidos para comemorar os decennalia do Imperador, ocasiões 

em que o poder era reverenciado, com a construção de grandes obras públicas em 

Roma com a presença do Imperador e por meio do congiário podia o Imperador 

vangloriar-se de sua generosidade. Particularmente, nos decennalia  de Septímo 

comemorou-se o retorno do Príncipe para Roma, os dez anos no poder e suas 

vitórias. No arco esses grandes feitos foram inscritos na memória romana. 

Por último, discordamos de Paul Veyne (2007,p. 328) ao considerar os 

monumentos e as cerimônias  apenas  como um fausto monárquico. Segundo Veyne 

este monumentos não despertavam o imaginário, não eram visíveis ou destinados 

aos olhos humanos. Respondemos a Veyne que as representações não se 

sustentam sem certos aparatos e em contra partida os aparatos não exercem poder 

sem as representações. A imagem do poder imperial está relacionada a uma série 

de eventos pontuais, tais como, a morte do imperador ou de algum membro da 

domus imperial, uma vitória militar, a recordação dos vários aniversários do poder 

imperial, a toga virilis ou o financiamento de uma obra significando lealdade ou 

fidelidade à dinastia e ao poder.  

Para Veyne “exibe-se o fausto porque se é rei, faz-se propaganda para se 

tornar chefe”. Talvez, mais que uma ação psicológica como Veyne defende o poder 

de convencimento ou a “propaganda” estivesse relacionada não a um representante 

do poder, mas ligado a própria representação do poder imperial e a sua 

manutenção. As virtudes privadas do príncipe se tornam virtudes públicas, pois é na 

pessoa do governante é que se configura a teoria do “bom governo” identificado com 

a ordem, harmonia ou concórdia. 

Todas essas manifestações juntamente a edificação dos Arcos Triunfais 

encarnam de modo visível, presentificam a força de uma identidade, ou a 

permanência de um poder e a realidade é percebida e construída, isto é, 

representada.  Como disse Marin à força pura se transforma em luta simbólica e o 

arco é um dos seus dispositivos.  Os elementos constitutivos de visibilidade em suas 

superfícies alteram de arco para arco, pois sutilmente existe por trás destas uma 

imagem manipulada considerada por vários autores como propaganda. 
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