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Resumo: A análise do relato de Tito Lívio sobre o escândalo das Bacanais do ano de
186 aC permite classificar este episódio como um dos momentos em que as mulheres
romanas revelaram capacidade de assumir um papel próprio na sociedade e em que,
apesar da repressão, lograram aparecer como agentes de alteração do status quo social
e político.
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Abstract: The analysis of Livy’s account about the Bacchanalia scandal of 186 BC
allows us to classify this episode as one of the moments in which Roman women reve‑
aled the capacity to assume their own role in society and were able, despite repression,
to emerge as agents of change as far as the social and political status quo was concerned.
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A notícia de Tito Lívio sobre o escândalo das Bacanais2, que o historiador
logo qualifica como conjura interna (intestina coniuratio)3, não reduz o inci‑
dente do ano 186 aC à intervenção feminina, pois insiste tratar‑se de ajunta‑
mentos e ritos praticados por homens e mulheres em honra de Liber ou Baco,
as designações latinas para o deus Dioniso, cujo culto está arqueologicamente
documentado na Etrúria e na Magna Grécia desde o séc. VI4.
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Professor Catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, foi Presidente
do Conselho Diretivo (1996‑2002), da Euroclassica e da APEC / Associação Portuguesa de
Estudos Clássicos. Apresentou e organizou inúmeras conferências e seminários em Portugal e em
numerosos países. Entre as publicações incluem‑se traduções de Platão, Idées politiques et morales
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D. Musiał 2010: 5 ss. oferece uma resenha sobre as prováveis fontes analísticas de Lívio e
sobre os estudos modernos.
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Liv.39.8.1. O conceito de coniuratio, reiteradamente utilizado, não “tinha lugar na lei cri‑
minal romana” (Gruen 1996 47). Sobre os sentidos do termo, ver Bauman 1992: 36 e Meisner
2008: 11‑12: “Coniuratio had a dark side as well, though, for an ‘oath’ could be sworn against the
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Cowley 2008: 20 e 23 sobre a identificação, errónea, de Baco com Liber, divindade antiga cujo
culto era necessário preservar.
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