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Resumo: 

 

O presente trabalho tem por objetivo discorrer sobre a reestruturação da 
política imperial no mundo romano durante o século III d.C. Neste período o 
Império Romano buscou inúmeras formas de garantir sua manutenção e 
unidade, estabelecendo uma série de reformas político-administrativas que 
culminaram em uma redefinição teórico-ideológica acerca do poder imperial, 
com a instauração do Dominato, e na consolidação da Tetrarquia após a 
ascensão de Diocleciano em 284 d.C.. Foi neste período que se intensificaram 
as guerras civis e as usurpações do poder imperial, logo, o processo de 
legitimação do poder do soberano tornava-se imperioso. Neste sentido, 
também trabalharemos com a definição do conceito de Antiguidade Tardia, que 
tem ocupado os debates em torno deste período. Escolhemos como corpus 
documental a coletânea dos Panegíricos Latinos, o texto de Lactâncio  Sobre a 
morte dos perseguidores, a Nova História de Zózimo e Res Gestae de Amiano 
Marcelino. 
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Durante a segunda metade do século XX, pesquisadores dedicados ao 

estudo do Império Romano começaram a demonstrar maior interesse sobre a 

análise dos séculos III e IV d.C. O diálogo com as diversas disciplinas e os 

avanços da ciência histórica e da arqueologia possibilitou aos historiadores 

expandir o debate sobre o “fim do mundo antigo” e novos trabalhos começaram 

a ser publicados questionando as perspectivas históricas predominantes até 

então sob o viés de conceitos como crise, decadência, romanização e 

imperialismo. O contato com esta pluralidade de trabalhos propiciou o 

entendimento geral de que os últimos séculos do Império Romano foram tão 

complexos quanto seus precedentes, inaugurando então um abundante campo 

de estudos. 
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Percebermos que neste período o Império Romano buscou inúmeras 

formas de garantir sua manutenção e continuidade, sofrendo, portanto, 

abundantes transformações, que englobaram desde reformas administrativas, 

até culminar em uma redefinição teórico-ideológica acerca do poder imperial. 

Logo, dedicar-se ao estudo dos séculos III e IV d.C. inevitavelmente levou-nos 

ao questionamento das relações de poder que movimentaram a política 

imperial, e este questionamento, por sua vez, impulsionou o debate sobre a 

crise das relações de integração entre o poder imperial e as províncias, pois 

entendemos que foram essas relações que haviam sustentado a unidade no 

mundo romano até então. 

 O processo de legitimação do poder, as disputas imperiais e a 

integração das diversas regiões imperiais é evidente quando analisamos o 

conjunto dos Panegíricos Latinos produzidos durante os séculos III e IV d.C.. 

Convém salientar que embora esse tipo de discurso laudatório não possua 

essa temática como seu fim específico, ao promover um elogio ao Imperador o 

orador é impelido a referenciá-la. Isso porque não lhe é permitido ignorar os 

acontecimentos que circundam o soberano. 

Verificamos então que este tipo de discurso foi utilizado como um 

instrumento ativo de poder que auxiliou na construção ideológica das teorias de 

poder e da propaganda da política imperial, sob os fundamentos do Dominato, 

que conduziu uma ampla reestruturação da política imperial, estabelecendo 

entre outros fatores a organização tetrárquica do poder após a ascensão do 

Imperador Diocleciano no ano de 284 d.C. e fortalecendo o poder pessoal do 

próprio Imperador. 

E essa foi a razão da seleção como fonte principal de pesquisa os 

Panegíricos Latinos, e como fontes complementares as obras Sobre a morte 

dos perseguidores (Lactâncio), Nova História (Zózimo) e História do Império 

Romano ou Res Gestae (Amiano Marcelino). Em especial, os Panegíricos 

Latinos pronunciados nos anos de 289, 291, 297 e 298 d.C. (Panegírico em 

honra de Maximiano, Discurso de aniversário em honra de Maximiano Augusto, 

Panegírico de Constâncio César e Discurso em prol da Restauração das 

Escolas de Autun) e o texto de Lactâncio são fontes importantes sobre os anos 

de formação da Tetrarquia pois abordam diretamente este período, os 

primeiros tendo como tema recorrente a homenagem aos mais recentes 



personagens associados ao poder e o último relacionando a descrição e 

condenação das perseguições aos cristãos ao governos de diversos 

Imperadores, dentre eles Diocleciano, Maximiano, Galério, Constâncio Cloro, 

Severo, Maximino Daia, Maxêncio, Constantino e Licínio. Os demais discursos 

panegirísticos abordam o período que Gilvan Ventura da Silva (1995, p. 73) 

chamou de Ciclo de crise da Tetrarquia, imediatamente após a abdicação de 

Diocleciano e Maximiano e a morte de Constâncio Cloro, e também os 

períodos do governo de Juliano e Teodósio. Já as obras de Zózimo e Amiano 

Marcelino se propunham a narrar parte da história do Império Romano a partir 

de relatos sobre o governo dos sucessivos Imperadores, sendo a Nova História 

uma abordagem de Augusto até Constantino III e a Res Gestae de Nerva até 

Valente. 

Tanto as obras de Zózimo quanto as de Amiano Marcelino não foram 

preservadas integralmente, sendo justamente os trechos sobre este período 

que foram perdidos. Mas devido à natureza destas obras, ricas em digressões, 

comparações com fatos exemplares e grandes personagens, e abordagem dos 

imperadores imediatamente anteriores a estes autores é possível estabelecer 

uma comparação entre as demais fontes.  

O conceito que deveras tem nutrido os debates atualmente é o de 

Antiguidade Tardia. Júlio César Magalhães de Oliveira (2007/2008, p. 126-127) 

discorre que esse conceito foi originalmente formulado para os campos de 

história das artes e história das religiões no final do século XIX e início do XX 

em oposição à ideia renascentista e iluminista de uma decadência 

multissecular da civilização romana, mas que apenas na segunda metade do 

século XX se consolidou na historiografia com os trabalhos de Henri-Irénée 

Marrou, Santo Mazzarino e de Arnold Jones, que procuraram demonstrar como 

o Império Romano não sucumbiu à crise do século III d.C., mas sim conseguiu 

se renovar a partir da Tetrarquia, originando assim uma civilização distinta e 

extremamente rica. 

Em sua obra Decadência Romana ou Antiguidade Tardia, Marrou 

defendia a importância deste momento de mediação entre a Idade Antiga e a 

Idade Média, e o caracterizava não apenas enquanto a última fase de um 

desenvolvimento contínuo, mas sim como “[...] uma outra civilização, que 

temos de reconhecer na sua originalidade e julgar por si própria e não através 



de cânones de épocas anteriores” (MARROU, 1979, p. 15). Desta forma, 

propunha uma reavaliação do período, identificando-o não como uma 

dissolução definitiva do sistema estrutural do Império Romano, mas sim como 

“[...] um tempo de transição rico em mudanças e muito distante de um conceito 

de simples decadência” (OLIVEIRA, 1990, p. 6).  

Esta perspectiva ficou mais sobressalente com Peter Brown, a partir da 

publicação em 1971 da obra The World of Late Antiquity2, na qual defendia 

uma “definição de Antigüidade [sic] Tardia enquanto um período distinto na 

história do Mediterrâneo, durante o qual um mundo novo e extraordinariamente 

criativo se desenvolvera a partir de uma dupla revolução, social e espiritual” 

(OLIVEIRA, 2007/2008, p. 127). Se o mérito desta vertente era oferecer uma 

importante contribuição à compreensão dos elementos culturais do período que 

até então haviam sido relegados a um segundo plano enquanto objetos de 

estudos, ela pouco aprofundava nos debates em relação ao âmbito político e 

social.  

Oliveira (2007/2008, p. 129) afirma que um dos relevantes trabalhos que 

questionou este campo de pesquisa foi o artigo de Andrea Giardina (1999) 

Esplosione di Tardoantico, no qual o autor criticava a valorização excessiva dos 

aspectos positivos da Antiguidade Tardia que conduzia à recusa de qualquer 

mudança considerada negativa. A abordagem do autor evidencia que ao se 

denominar “Antiguidade Tardia”, a própria expressão “Tardia” configura esta 

corrente a reconhecer, mesmo que implicitamente, uma descaracterização 

deste período em relação à Antiguidade Clássica (GIARDINA apud OLIVEIRA, 

2007/2008, p. 129). Isto porque com os recorrentes e manifestos problemas 

referentes à manutenção de sua unidade imperial (integração das províncias, 

instabilidade do poder imperial, pressões nas fronteiras, entre outros) uma 

reconfiguração política e ideológica das estruturas do Império era 

imprescindível.  

E Renan Frighetto sublinha esta questão ao considerar que:  

 

 

(...) novas concepções ideológicas, representadas pelo pensamento 
neoplatônico e cristão, acabaram por transformar as ideias 
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características e oriundas dos tempos clássicos e helenísticos. Assim, 
podemos dizer que se tratava de uma tradição transformada que 
mantinha a sua característica legitimadora, agregando as novas 
criações provenientes do pensamento tardo antigo, inclusive sob o 
ponto de vista político. (FRIGHETTO, 2012, p. 23) 

 

 

 A ideia de transformação do período da Antiguidade Tardia relacionado 

aos aspectos políticos pode ser evidenciada a partir da paulatina falência 

destas instituições tradicionais que asseguravam a integração e a unidade do 

mundo romano, gerando assim a necessidade de se reorganizar as estruturas 

de poder que cada vez mais ficava distante da tradição republicana clássica, 

sem, no entanto, perder o vínculo com ela. Logo, do ponto de vista político-

institucional ficou evidente a desestruturação política do Império Romano, e por 

estas razões, a Antiguidade Tardia pode ser entendida como profundamente 

vinculada ao seu passado clássico e helenístico, ao mesmo tempo em que 

apresenta uma mudança em relação à estrutura política. Por isso, elementos 

próprios do mundo tardo antigo apresentam em sua maioria vínculos com uma 

tradição anterior sem estabelecer uma relação acentuada de conflito. 

 Foi sob esta perspectiva que buscamos entender a Antiguidade Tardia 

inegavelmente enquanto um período de transição, que tal como qualquer 

período de transição, configurou-se em uma nova realidade política, econômica 

e social, decorrente de uma adaptação da estrutura imperial clássica frente à 

necessidade de contornar os conflitos internos e externos sofridos pelo Império. 

Por este motivo, percebemos que as transformações da política imperial foram 

resultantes de uma necessidade prática, de um processo de mudança em 

diversos outros setores do mundo romano, e assim sendo, a formação da 

Tetrarquia e o processo de legitimação do poder imperial permitem 

compreender alguns destes elementos que caracterizaram este complexo 

intervalo cronológico dos séculos III ao VIII d.C.. 

A desestruturação da relação do poder central com as províncias e de 

difusão das relações pessoais ao invés da promoção por meio das instituições 

que culminavam no seu extremo em um enfraquecimento da autoridade 

imperial possibilitou o desenvolvimento de uma reestruturação prática dos 

limites e funções do Imperador, e consequentemente, em um mesmo 



movimento, em uma reformulação teórica e ideológica acerca de seu poder e 

de sua legitimidade, culminando na formulação do Dominato.  

Entendido enquanto uma modalidade específica do sistema político-

ideológico que vigorou entre os séculos III e IV d.C., um dos marcos adotado 

pelos historiadores para datar a sua emergência, a grosso modo, foi o período 

de governo do Imperador Diocleciano (SILVA; MENDES, 2006, p.193), 

principalmente porque este soberano conseguiu empreender reformas de 

princípios autocráticos, que não se restringiram somente à incorporação de 

novos símbolos de poder - através da regulamentação da simbologia dos 

cerimoniais e rituais - mas também em aspectos efetivos do Estado, 

concernentes à administração, fiscalização e questão militar, o que acabou 

propiciando um maior controle do Estado sobre a vida pública. Por sua vez, o 

Imperador Constantino é considerado como o legatário desta política, ao 

conseguir dar continuidade a estas reformas consolidando assim o Dominato, 

que podemos afirmar, em síntese, enquanto: 

 

 

(...) uma entidade política fundada numa dinâmica particular de 

interação entre o Estado e a sociedade que se desenvolveu como 

uma estratégia reguladora diante de uma grave situação de 

instabilidade política com a finalidade de gerir as pressões externas e 

as disseções internas (SILVA; MENDES, 2006, p.197). 

 

 

Ao que tudo indica esta nova reorganização do poder no Império 

Romano culminou na própria redefinição dos parâmetros da relação do homem 

com o sagrado, cujo limite seria a concepção do poder do Imperador sob um 

viés eminentemente religioso. Neste sentido, cada vez mais o soberano 

passaria a ser revestido com atributos de salvador e restaurador, considerado 

um modelo de virtude para seus súditos, simbolizado pela divinização do 

Imperador ainda em vida (SILVA; MENDES, 2006, p. 201), o que ocasionou 

com que tudo o que lhe dizia respeito também se elevasse ao âmbito do 

sagrado. 

Os reveses motivados pelas seguidas usurpações do poder imperial nos 

séculos III e IV d.C. foram um dos elementos que impulsionaram a 



consolidação do sistema político-ideológico do Dominato na medida em que os 

sucessivos abalos à autoridade imperial compeliram à transformação na forma 

de se conceber teoricamente o poder, afastando-se cada vez mais da tradição 

republicana e do Principado de Augusto. O próprio Senado, que até então 

havia representado o papel de regulamentador da política do Estado e buscava 

afastar seu funcionamento de uma administração de caráter pessoal e 

monárquica, não logrou em sustentar os princípios republicanos, e isso assente 

a observação de que durante o Principado já poderia ser evidenciado um 

processo de absorção gradativa do poder efetivo pelo Princeps, no qual o 

equilíbrio entre estas duas instituições ficou vulnerável frente à consolidação 

efetiva do Dominato. 

Ao estabelecermos o Dominato na qualidade de um sistema político-

ideológico, entendemos que a utilização da tradição enquanto fonte 

legitimadora é base de uma nova estrutura política, isto porque um dos 

elementos utilizados nesta reestruturação teórica acerca da concepção de 

poder se amparou no conceito da Basiléia. A origem da Basiléia remete ao 

mundo grego, e tinha em sua teorização a preocupação em desenvolver uma 

clara distinção entre a realeza e a tirania, considerando neste sentido, a 

Basiléia como a melhor forma de exercício político, ou seja, como a melhor 

Politéia (HIDALGO DE LA VEGA, 1995, p. 29).  

A fusão do ideal da Basiléia com as influências das monarquias orientais 

de natureza religiosa consolidou durante os séculos III e IV d.C. uma íntima 

associação entre o sagrado e o profano conforme discorremos acima, e 

consequentemente, essa associação norteou o reconhecimento da natureza 

superior e transcendente do Imperador, na qual o poder do soberano seria 

designado diretamente por um deus, identificado pela devoção e adoção de 

seu nome pelo Imperador (SILVA; MENDES, 2006, p. 201).  

Foi sob os fundamentos do Dominato que os panegiristas dos séculos III 

e IV d.C. procuraram organizar a estrutura de seus discursos e os argumentos 

utilizados para elogiar o homenageado em questão. Por isso, é constante a 

referência aos Imperadores utilizando adjetivos como sacratíssimo, divino, 

entre outros. Mais um elemento que se destaca na produção panegirística é a 

ampla utilização das virtudes para caracterizar o governante. O bom Príncipe 

era o portador de boas virtudes que contribuíam para ampliar o consenso 



universal (FRIGHETTO, 2012, p. 25.). As virtudes imperiais também eram 

utilizadas para justificar esta transmutação da natureza dos Imperadores, na 

qual a assistência direta dos deuses era relacionada às práticas virtuosas do 

mesmo, como sua pietas, felicitas, uictoria, uirtus, que simbolizariam a 

reprodução sobre a terra da ordem divina (SILVA; MENDES, 2006, p. 201). 

Todos estes elementos caracterizam a preocupação com a construção 

da imagem do Imperador Romano nos séculos III e IV d.C., processo que seria 

responsável direto pelo triunfo ou malogro da legitimação do poder. E este 

movimento estava intimamente relacionado à necessidade de integração entre 

os diversos territórios imperiais, uma vez que a situação política instável e a 

impossibilidade de o Imperador se fazer presente em todas as partes do 

Império tornavam a necessidade de representação imperiosa (ALENCAR, 

2007, p. 61).  

A construção da imagem do bom soberano atestava que só o poderio 

bélico não era suficiente para assegurar a continuidade do poder, logo, 

entendemos que o poder só se conservaria através de múltiplos fatores, os 

quais George Balandier afirmou enquanto produção de imagens, manipulação 

de símbolos e sua organização em um quadro cerimonial, em que o passado 

coletivo, elaborado em uma tradição, em um costume, seria a origem da 

legitimação (BALANDIER, 1980, apud GONÇALVES, 2002, p. 21). É 

importante salientar que com estas considerações não objetivamos relegar a 

participação do exército a um segundo plano ou mesmo minimizá-la. 

Acreditamos ser necessário compreendê-lo enquanto um dos recursos 

componentes do processo que se constitui com a ascensão, manutenção e 

legitimação do poder imperial. 

Uma vez que a análise do presente trabalho está direcionada para os 

discursos panegirísticos como fonte principal, podemos dizer que, assim como 

Peter Burke (1994, p. 15) em seu estudo sobre Luís XIV afirma que a imagem 

do rei estava sob constante revisão, os panegiristas também adequaram o 

elogio prestado ao soberano aos acontecimentos que os circundavam. E assim 

como o autor salienta que esta mesma imagem era considerada enquanto 

produção coletiva e amparada em modelos e rituais precedentes (BURKE, 

1994, p. 60), os panegiristas também se preocupavam em estabelecer e 



justificar nesta revisão uma relação com o passado tradicional, prosseguindo 

com a estrutura argumentativa fundamentada nos princípios do Dominato.  

Quando abordamos então a formação da Tetrarquia sob a ótica dos 

panegiristas, estamos procurando identificar o procedimento de estruturação 

desta forma de organização política, e neste sentido, a legitimação dos 

soberanos que estavam à frente deste processo - mais do que a formulação de 

uma imagem idealizada pelos oradores que refletiria um suposto consenso - 

era parte constituinte da construção de uma unidade imperial nos séculos III e 

IV d.C..  

 

Bibliografia 

 

A) Documentos textuais 

 

AMIANO MARCELINO, Res Gestae. HARTO TRUJILLO, Maria Luisa, trad. 

Madrid: Ediciones Akal/Clásica , 2002. 

 

LACTANTIUS, De mortibus persecutorum. TEJA, Ramón, trad. Madrid: Gredos, 

2000. 

 

PANEGYRICI LATINI: Panégyriques latin. GALLETIER, Édouard, trad. Paris: 

Belles Lettres, 1949. T I, II e III. 

 

ZOSIMO, Nueva Historia. MORÓN, José María Candau, trad. Madrid: Gredos, 

1992. 

 

B) Obras Gerais 

 

ALENCAR, Rosane Dias de. A construção da imagem de um governante: uma 

análise das representações do imperador Constantino (306-337 d.C.). 2007. 

171p. Dissertação (Mestrado em História). Programa de Pós-Graduação em 

História da Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 

 



FRIGHETTO, Renan Antiguidade Tardia: Roma e as Monarquias Romano-

Bárbaras numa época de transformações – séculos II-VIII. Curitiba: Juruá, 2012 

 

GONÇALVES, Ana Teresa Marques. A construção da imagem imperial: formas 

de propaganda nos governos de Septímio Severo e Caracala. 2002. 455 p. 

Tese (Doutorado em História Econômica) - Programa de Pós-Graduação em 

História Econômica da Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

HIDALGO DE LA VEGA, Maria José. El intelectual, la realeza y el poder político 

em el Império Romano. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1995. 

 

MARROU, Henri-Irénée Decadência Romana ou Antigüidade Tardia. Lisboa: 

Áster, 1979. 

 

OLIVEIRA, Júlio César Magalhães de. O conceito de Antiguidade Tardia e as 

Transformações da Cidade Antiga: o caso da África do Norte. In: Revista de 

Estudos Filosóficos e Históricos da Antiguidade. Universidade Estadual de 

Campinas. Campinas, n. 24, p. 125-137, julho de 2007/julho de 2008 - ano 

XII/XIII. 

 

OLIVEIRA, Waldir Freitas. A Antigüidade Tardia. São Paulo: Ática, 1990. 

 

SILVA, Gilvan Ventura da; Mendes, Norma Musco. Repensando o Império 

Romano: perspectivas socioeconômicas, política e cultural. Rio de Janeiro e 

Vitória: Mauad e EDUFES, 2006. 

 

 

 


