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 Império Romano, como forma de governo, configurou-se a partir de 31 

a.C, com a vitória de Caio Otávio sobre Marco Antônio na Batalha do Actium, 

descaracterizando o segundo Triunvirato. Numa conjuntura de manutenção de 

pontos positivos vigentes na Res Publica, Otávio tornou-se o Príncipe, 

configurando outro sistema de governo aos romanos. Durante o Principado1, os 

Imperadores romanos tornaram-se os maiores representantes do poder. 

Segundo Géza Alfoldy (ALFÖLDY, 1989: 123 - 236), o Princeps dispunha de 

um poder ilimitado, não existindo no Estado Romano outro poder que pudesse 

ser exercido como alternativa ao do Imperador. O Imperador detinha a 

tribunicia potestas (podia tomar qualquer iniciativa legislativa), o imperium 

proconsulare maius (direito de governar sozinho as províncias imperiais e em 

conjunto com os magistrados escolhidos pelo Senado podia governar as 

províncias senatoriais), e o direito de indicar qualquer membro para a ordem 

eqüestre.  

Além destes direitos constitucionais, o Princeps possuía a dignitas, ou 

seja, mais alta posição pessoal no Imperium, podendo apelar a sua auctoritas 

pessoal que lhe conferia a autoridade sobre tudo e todos (autoritate omnibus 

praestiti), pois o Imperador era a encarnação de todas as antigas virtudes 

                                                           
1 Primeira fase imperial. Estende-se de 31 a.C até aproximadamente 235 d.C, início da 
Anarquia Militar. 
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romanas, sendo as principais a virtus, a clementia, a iustitia e a pietas, além da 

ciuilitas (CORASSIN, 1983: 200). Com isso, o seu prestígio era inigualável, 

tendo o título de Imperator Caesar Augustus e possuindo acesso ao 

Patrimonium Augusti que lhe davam o direito de enumerar todos os seus 

poderes e cargos em trajes e insígnias, demonstrando em público sua 

autoridade, além de possuir os bens de coroa imperial e da própria res privata, 

tornando-o assim o homem mais rico e importante do Imperium. (ALFOLDY, 

1989). 

Estes, denominados de Princepes2, dispõem de um poder ilimitado, não 

havendo no Estado Romano outro poder alternativo ao do Imperador 

(ALFOLDY, 1989: 116), sendo este detentor de prestígio e riqueza. Suas 

imagens foram difundidas nos domínios do Império, dando-lhes ainda mais 

poderes e estabilizando o sistema político-administrativo, o que corroborou 

para a perda sucessiva de poderes dos Senadores. 

O Império Romano, segundo M. Rostovtzeff, nunca foi e nem pretendeu 

ser um Estado mundial com caráter nacional, ou seja, um Estado no qual uma 

nação domina e se impõe às outras pela coesão: pela sua constituição, tornou-

se cada vez mais cosmopolita. Isso lhe possibilitou forças e lhe permitiu, 

mesmo diante de diversas problemáticas do sistema político imperial, manter a 

estrutura mesmo após os intensos conflitos do III século e, mais tarde, a 

crescente pressão dos seus vizinhos. Esta manutenção também se caracteriza 

pela cultura que era por todos valorizada, unindo assim os habitantes do 

Império nestes momentos de perigo (ROSTOVTZEFF, 1983: 214). 

                                                           
2 Na concepção de diversos historiadores, dentre eles destacamos Michael Grant, Richard 
Saller e Paul Petit “primeiro homem do Estado”. 
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A estruturação do sistema de governo do Império Romano foi 

estabelecida por Otávio Augusto, durante seu governo, e foi desenvolvida pelos 

seus sucessores tornando este sistema cada vez mais metódico e sistemático. 

Já no II século da Era Cristã, encontramos um sistema de governo cujos 

princípios fundamentais estavam fixados, sendo, portanto, as introduções 

sistemáticas posteriores apenas alterações e aperfeiçoamentos de detalhes 

que não atingiam a estruturação básica. 

O Princeps, dentro de inúmeras titulações e funções, possuía a posição 

de pontifex maximus, que lhe dava a condição de ser o chefe da religião estatal 

e de ser venerado por todo o Império. Contudo, a vida religiosa de seus súditos 

não era afetada em seu desenvolvimento por qualquer interferência por parte 

do Estado. Até o culto ao Imperador, no qual ele era recebido como chefe, era 

organizado inteiramente pelas cidades de governo próprio e por grupos 

voluntários denominados de Augustales. 

 Segundo Peter Burke (2004), as imagens nos oferecem 

evidências de práticas sociais. Neste sentido, podemos observar a importância 

desta conjuntura junto às propagandas imperiais, pois os Imperadores 

utilizavam de suas imagens para controlarem e explicarem suas práticas 

sociais. Assim, como denota Burckhardt (BURCKHARDT, apud: BURKE, 

2004:36), as imagens e as manifestações artísticas públicas são testemunhas 

de etapas passadas do desenvolvimento do espírito humano, objetos nos quais 

é possível ler as estruturas de pensamento e representações de uma 

determinada época. 

Segundo Peter Burke, qualquer imagem pode servir como evidência 

histórica (BURKE, 2004; 20-21). Neste sentido, os Imperadores Trajano e 
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Adriano nos deixaram várias evidências. O uso destas imagens nos permite 

observar como seus poderes foram difundidos nos domínios do Imperium 

Romanum além de demonstrar suas preferências pelo mundo helênico, no 

caso de Adriano. As imagens de governantes estão diretamente vinculadas a 

expressões de triunfo, demonstrando seu objetivo de difusão da representação 

de poder aos seus governados. Trajano e Adriano repassaram imagens com 

esta característica, mas observa-se uma preocupação específica com sua 

aparência. Assim, vários historiadores, como Mark D. Fullerton que, baseado 

em exemplos vindos da Historia Romana e da Historia Augusta, afirma, por 

exemplo, que Adriano rejeitou o retrato tradicional, idealizado e sem barba, 

instituído por Otávio Augusto, seguindo o estilo romano imposto pelo próprio 

Princeps logo no início do Principado. Portanto, “(...) Adriano projetou uma 

imagem inteiramente diferente de um governante: filósofo, barbudo, seguindo 

uma moda abertamente helenizante”, (FULLERTON, 2002: 185) como 

podemos perceber na construção imagética a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Busto, em mármore, 

de Adriano encontrado na 

Península Balcânica. In: 

FULLERTON, 2002:188. 
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Esta imagem divulgada pelo Imperador Adriano fundamenta uma nova 

moda expressa pelos demais Imperadores Antoninos, influenciada pelo próprio 

Princeps, e é explicada como um gosto pessoal de Adriano pelas estruturas 

culturais gregas, especialmente, pelas artes, literatura e outras manifestações. 

Depois de Cláudio, afirma Paul Petit, Adriano foi o governante que mais 

favoreceu o desenvolvimento de órgãos responsáveis pela transmissão de 

ordens e para a construção de uma memória positiva na administração do 

Imperium (PETIT, 1974: 182-183). Trajano antes dele já havia se 

responsabilizado por demonstrações dos poderes imperiais através de diversos 

ícones imagéticos. (PETIT, 1974: 167).  

Segundo Paul Zanker, em sua obra Augusto e il Potere delle Immagini 

(1989), os modelos exemplares das estátuas são características do período 

imperial romano, pois nos reinos helenísticos os artesões eram mais livres para 

exprimir a aura sobre-humana dos governantes (ZANKER, 1989: 12). Este 

autor também nos confirma a preocupação destas elites em copiarem cânones 

das imagens imperiais compostas pelas oficinas de Roma, difundindo estas 

oficinas e impondo uma imagem standart do Imperador e de sua família. Tanto 

que o modo de vestir e de se pentear da família imperial acabava virando moda 

em diversas cidades (1989: 320). No entanto, como infere o próprio Paul 

Zanker, a formação destes modelos não criou uma cultura unitária para o 

Império (1989: 320 e 354). 

Com o intuito de impressionar os representantes distantes de Roma e 

até os estrangeiros, as imagens correspondiam a um projeto concreto, com 

objetivos que se estendiam além do limes romano, configurando na perspectiva 

de Peter Burke, uma expressão parecida à conjuntura de uma hipérbole. 
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(BURKE, 1994: 170). Estas imagens revelam detalhes culturais que muitas 

vezes não aparecem nos textos. Assim o testemunho de imagens “(...) é ainda 

valioso porque elas revelam não apenas artefatos do passado, mas também 

sua organização; (...) além de revelar como os objetos eram usados e 

importantes para a construção de imagens como testemunho para os usos de 

muitos objetos (...)” (BURKE, 2004:121-122). 

Ainda, segundo Peter Burke, a evidência das respostas a imagens não é 

somente literária, mas também pictórica. Assim, as representações das 

imagens, sejam elas quais forem, nos dizem algo sobre seus usos e que tipo 

de história está sendo enunciada, denotando preferências. A maioria das 

representações imperiais foi construída enquanto os Imperadores ainda 

exerciam seus cargos e possuíam um retrato impactante para os observadores. 

Eram colocadas em lugares públicos, pois tinham como objetivo que os 

Imperadores homenageados ao morrerem fossem divinizados. 

 As imagens nos permitem reconstruir e pensar o passado de forma mais 

viva, constituindo assim um excelente guia para o poder de representações 

visuais nos diversos segmentos da vida (BURKE, 2004). O historiador Paul 

Zanker, através do uso das imagens, nos conta que uma das mais 

significativas transformações do início do Império Romano foi a totalidade das 

imagens que passaram a ser observadas em conjunto, representando assim 

uma nova linguagem visual caracterizada pelos padrões de centralismo do 

Império Romano (ZANKER, 1987). 

A partir desta constatação procuramos reconstruir as imagens imperiais 

de Trajano e Adriano, Imperadores romanos de 98 a 138 d.C, analisando-as de 

forma comparativa. Para tal, desde a Graduação tivemos uma aproximação 
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com este objeto, pois, trabalhamos como bolsista PIBIC no projeto de pesquisa 

“Construindo Memórias: Os Escritores Romanos e a Construção de 

Personagens Históricos na República e no Império”, coordenado pela 

Professora Doutora Ana Teresa Marques Gonçalves, no qual pudemos 

aprofundar os primeiros estudos sobre os governos de Trajano e Adriano. 

Desta pesquisa, retiramos alicerces para a produção da Monografia de final de 

curso de Graduação, intitulada “Construindo Memória: a imagem de Publio 

Aelius Adrianus na Historia Romana e na Historia Augusta”. Para a Dissertação 

de Mestrado, optamos por junto às reconstruções imagéticas destes 

governantes analisar as práticas político-estruturais de cada um junto às suas 

forças sociais como os Senadores, a ordo equester, a aristocracia provincial, os 

membros do exército e a plebe e assim, ao compará-las perceber porque 

Trajano se constitui como o optimus princeps e Adriano se afasta desta 

imagem e de outros pontos do Governo de Trajano. 

Trajano e Adriano, como os demais Imperadores, preocuparam-se com 

a questão do poder, demonstrando-o em suas aparições e fazendo com que 

seus súditos soubessem que eles eram a maior força no Império. O poder, 

segundo Michel Foucault, é uma manifestação de autoridade e, “(...) na 

verdade, não se exerce sem que custe alguma coisa” (FOUCAULT, 1979: 66). 

Assim sendo, no Império Romano as representações de poder eram 

executadas de múltiplas formas e em todos os espaços. O poder político dos 

Imperadores Romanos se fazia exercer em todos os sentidos, mantendo a sua 

auctoritas em todos os limites geográficos de Roma. Assim, a administração, o 

exército, o direito e a cultura formavam uma base sobre a qual descansava o 
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organismo do Império, e este só teria consciência de sua unidade política 

através do poder central do Imperador. 

Os Imperadores Trajano e Adriano procuraram demonstrar seus poderes 

e suas imagens, mesmo que distintas, em diversos momentos, por todo o 

Império e, para isso, construíram uma significativa rede de imagens. No caso 

de Trajano, nota-se ênfase na sua postura militar de conquistas, sua política de 

alianças militares com os provinciais, suas inúmeras construções, seus vários 

títulos oriundos de vitórias militares; no caso de Adriano, podemos perceber as 

suas constantes viagens, suas inúmeras construções, seus contatos com os 

súditos e sua imagem de pacificador. Assim, podemos notar uma série de 

elementos de política pública. 

 Assim sendo, vislumbramos um estudo para mostrarmos como a política 

imperial de Trajano se configurou dentro e fora de Roma e como as forças 

políticas da época como, por exemplo, os Senadores e a Plebe a receberam. 

E, como seu sucessor, o Imperador Adriano, se aproximou e se afastou de tais 

propostas políticas empreendidas pelo seu antecessor. 

As imagens são enunciados produzidos pelas formações discursivas e 

significativas conduzidas pelo imaginário (SWAIN, 1994: 50). Portanto, 

imagem, imaginário, representação e poder imbricam-se em estruturas que 

favorecem as categorias históricas, ou seja, esta ligação é fundamental para o 

aprofundamento historiográfico. Desta forma, a análise das imagens é 

fundamental, pois nos ajuda a perceber como determinadas representações de 

poder se constituem e se mantém. Neste sentido, podemos notar que Adriano 

procurou continuar cunhando moedas com a imagem de Trajano para dar idéia 

de continuidade à imagem positiva de seu antecessor. 
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Segundo (SILVESTRINI, 1993; MOROTTA, 1993), o poder imperial 

definir-se-ia como o poder que dispunha o Imperador. Nesse sentido, é 

importante engendrar que a partir do II século d.C a reorganização das ordens 

de poder começou a sofrer sucessivas transformações. Carlos Augusto Ribeiro 

Machado afirma que a partir deste momento a capacidade do Princeps de 

alterar editos e expressar suas fontes de manifestação imperial aumentou e, 

com isso, o poder imperial se construiu como uma das fontes de direito 

(MACHADO, 2004: 94). Francisco Grelle conclui que o poder imperial tornou-se 

fonte de significativas atividades de governo, por onde emanavam poderes e 

atribuições dos magistrados, por todo o Império (GRELLE, 1993: 77), 

reforçando a tese de aumento do poderio imperial. 

É diante destas conotações que podemos demonstrar como é de 

significativa importância analisar as propostas de poder político dos 

Imperadores Trajano e Adriano. O Imperador Trajano foi uma das maiores 

expressões de poder vistas durante a história da Roma Antiga. Marco Úlpio 

Nerva Trajano (Marcus Ulpius Nervae Traianus) nasceu em Itálica (hoje 

Santiponce), na Bética, no sul da Hispânia (atual Espanha), perto de Híspalis 

(depois Sevilha) em 18 de setembro do ano 53, foi Imperador de 98 a 117 e 

faleceu em 9 de agosto de 117. 

De família nobre, concluiu a formação militar junto ao pai, governador 

primeiro da Síria e depois da Ásia, à época de Vespasiano. Comandou uma 

legião na Hispânia e participou das campanhas na Germânia, nas quais 

conquistou grande prestígio. Em 91 foi nomeado cônsul por Domiciano. O 

Imperador Nerva adotou-o como seu sucessor e, com a sua morte, em 98, ele 
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foi aclamado Imperador, medida que agradou os Pretorianos devido a seus 

valorosos serviços militares. (Historia Augusta, Vida de Adriano, II) 

Eficiente administrador reorganizou o Império, com apoio decisivo do 

Senado, que lhe concedeu o título excepcional de Optimus Princeps. Manteve 

um contato permanente e íntimo com diversos grupos de intelectuais romanos 

como consta da correspondência que manteve com Plínio, o Jovem. Reativou o 

comércio e a agricultura, reduziu a carga tributária e realizou um ambicioso 

programa de obras em todo o Império. Além de edifícios públicos, como o novo 

fórum de Roma, construiu estradas, pontes, aquedutos, portos, banhos 

públicos e infra-estrutura sanitária. Algumas dessas obras sobrevivem ainda na 

Itália, Espanha, norte da África, Balcãs e outras localidades. Seu prestígio, no 

entanto, não se deveu somente aos êxitos na política interna, mas também às 

conquistas militares e territoriais, destinadas a aumentar e consolidar o poder 

de Roma e a proporcionar os recursos necessários para suas reformas. 

Sob seu governo o Império Romano atingiu sua máxima extensão. Após 

este período, com seu filho adotado Adriano, o contenimento dos vastíssimos 

territórios geográficos conquistados (de Portugal à Pérsia, da atual Inglaterra 

ao milenar Egito), passou a ser prioridade. 

Derrotou os partos e os armênios e lutou contra os dácios (regiões dos 

países atuais da Romênia e da Hungria) em duas batalhas que são celebradas 

nas cenas em relevo da coluna de Trajano, em Roma. 

As riquezas obtidas dos saques destas regiões conquistadas, que por 

centenas de anos haviam evitado, com sucesso, as tentativas de invasão de 

Roma, serviu grandemente para o financiamento de novas construções na 
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capital, importante para obter a aceitação de um povo que se sentia acima de 

tudo superior aos interioranos de províncias conquistadas pela espada.  

O Imperador Trajano, sendo filho da distante província espanhola, foi o 

primeiro Imperador que não era natural da Península Itálica, abrindo, assim, o 

caminho para uma nova era, onde os horizontes da participação cidadã romana 

nos altos escalões do Império passou a ser bem mais abrangente. Além disso, 

realizou novos projetos arquitetônicos e reformas em educação e agricultura. 

Muitas obras públicas foram realizadas, inclusive uma nova parte da Via Ápia. 

É considerado por historiadores como Paul Petit (1974: 166) e Michael Grant 

(1988: 235) um dos maiores dos Imperadores romanos e isso procuramos 

comprovar em nossa análise estrutural. Trajano se tornou um grande chefe 

militar sistematizando novas diretrizes bélicas para o Império Romano. Assim, 

na fase final de seu governo, dedicou-se exclusivamente à guerra e deixou boa 

parte da administração civil em mãos de terceiros. 

Em 101, Trajano começou sua primeira guerra contra os dácios, um povo 

que vivia na atual Romênia, cujo líder era Decébalo. A guerra terminou no ano 

seguinte com a vitória romana na Batalha de Tapae. Entre 105 e 106, seguiu-

se a segunda guerra dos dácios, durante a qual os romanos tomaram a capital 

dácia, Sarmizegetusa, e anexaram a Dácia como província do Império. Estas 

guerras são conhecidas por meio da Coluna de Trajano, que se levantou 

juntamente com o Fórum (Fórum de Trajano), onde foi colocada para celebrar a 

vitória. Aproximadamente ao mesmo tempo, se integrou sem luta ao Império o 

reino dos nabateus, convertendo-se em província romana com o nome de 

Arábia Pétrea. Em 113, Trajano começou uma guerra vitoriosa contra os 

partos. Armênia, Assíria e Mesopotâmia foram integradas ao Império Romano. 
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Este alcançou, com estas conquistas, sua máxima extensão. Problemas 

logísticos, rebeliões e uma enfermidade de Trajano seriam os impedimentos 

para conquistar mais territórios além destes limites.  

Segundo Andréa Giardina (1991), suas prolongadas permanências na 

guerra exterior não impediram Trajano de levar a cabo uma intensa política 

interior, motivo de elogios na historiografia romana, porta-voz da opinião do 

Senado, uma antiga instituição que reunia em seu seio a aristocracia e queria o 

poder de que havia gozado no regime republicano anterior a instauração do 

Principado por Augusto, conforme observações dos historiadores François 

Jacques e John Scheid (1990). A ascensão ao poder de Trajano supôs para o 

Senado a recuperação da liberdade perdida, "um tempo novo", disse Plínio 

(PLÍNIO, Cartas, II). Com a colaboração do Senado, onde implantou o voto 

secreto, Trajano trouxe um plano de regeneração moral e política que teve 

conseqüências na administração, na justiça e na economia. Preocupou-se 

especialmente em aumentar os recursos do fisco, com o fim de levar a cabo 

sua política de construções e melhoras da infra-estrutura. Seria também o 

impulsor de um plano de ajuda aos proprietários agrícolas consistente na 

concessão de crédito com taxas de juro abaixo das usuais, e cuja originalidade 

consistia em que os juros cobrados se destinavam à manutenção de crianças 

de condição livre. Assim, buscava-se favorecer o aumento da natalidade, que 

havia caído a índices alarmantes. (BENNETT, 2006: 118 – 137). 

Por um lado, preocupou – se em realizar construções necessárias para 

facilitar a romanização e melhorar as condições de vida dos cidadãos: abriu 

caminhos em terras distantes, criou novas vias, construiu aquedutos e pontes, 

destacando – se o que fez sobre o Danúbio para facilitar a conquista da Dácia. 
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Por outro lado, levantou edificações que, além de contribuírem para a 

perpetuação de sua memória, buscavam o embelezamento da Urbs, um 

aumento nas possibilidades de diversão dos romanos: teatros e circos. Contou 

com os serviços de um dos maiores arquitetos da Roma Imperial, Apolodoro de 

Damasco. As obras erigidas durante o governo de Trajano foram deste célebre 

arquiteto, considerado por alguns estudiosos como, Ferdinand Gregorovius 

(2001) e Willian Macdonald (1976) baseados em imagens de construções feitas 

por tal arquiteto como um magnífico profissional. Foi também quem desenhou o 

célebre Panteão. (GREGOROVIUS, 2001: 129) 

 Justo antes de sua morte em 117, Trajano adotou seu sobrinho Adriano 

que o sucedeu no governo. Esta sucessão deu-se através da adoção, na qual 

se acredita que Plotina tenha desempenhado um papel decisivo. Na época 

circularam rumores de que Plotina teria assinado o decreto de adoção depois 

da morte do marido (post mortem). (Historia Augusta, Vida de Adriano, II). 

Trajano morreu, provavelmente, de um ataque cardíaco, na viagem de volta da 

campanha parta, em Selinus, perto do Mar Negro, no dia 8 de agosto de 117. 

Neste momento detinha poderes que nenhum outro Imperador alcançou após 

seu governo. Trajano foi aclamado como Optimus Princeps. Segundo José 

Manuel Roldán Hervás, Trajano 

“(...) trabalhou para receber a imagem da representação de 
Optimus Princeps, o melhor Imperador. Com efeito, os 
testemunhos da época consideram Trajano como uma figura 
de medida com a missão grandiosa, como a capacidade de 
reinar, capax imperii. A atribuição do título de Optimus 
Princeps, a Trajano coincidiu ou mesmo precedeu a sua subida 
ao trono. Esta ‘optimização’ tentava demonstrar que a doutrina 
da sucessão imperial do menor cidadão era judiciosa. (...) 
Optimus indica a preeminência em todos os âmbitos. Define-se 
assim um novo modelo de monarquia absoluta, que legitima, 
no quadro da ideologia, a união entre a ofensiva militar e o 
compromisso político interior” (HERVAS, 2001: 18-19).  
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Nesta mesma ótica, Julian Bennett, em “Trajan: Optimus Princeps”, 

infere várias ações que conferem a Trajano o referido título, como o sucesso de 

suas relações com as províncias e no sentido do “perfeito”, visto na ocasião da 

incorporação do papel de expansionista representado pelo Imperador junto a 

seus predecessores e sua expressão de conquista e expansão para os 

romanos (BENNETT, 2006: 106 e 117).  

 A complexa sucessão de Trajano acima citada nos dá algumas 

indicações sobre as diferenças nas quais se construíram os governos de 

Trajano e Adriano, no que se refere à oficialização da adoção, ou seja, é 

documentada e reconhecida publicamente a adoção de Trajano por Nerva, algo 

não claramente notado quando se trata de Adriano por Trajano. 

Públio Élio Trajano Adriano (Publius Aelius Traianus Hadrianus) nasceu 

em 24 de janeiro de 76 e faleceu em 10 de julho de 138. Nascido em Itálica, na 

atual Espanha, ou em Roma, na Itália, dúvida recorrente à  Historia Augusta 

(Historia Augusta, Vida de Adriano, I), Adriano era descendente de colonos 

romanos domiciliados no Sul da Espanha e primo de Trajano, tendo sido 

nomeado por este para uma série de dignidades públicas que o fizeram 

aparecer como herdeiro presuntivo deste Imperador. À época das guerras 

contra os partos, durante o governo de Trajano, era governador da Síria. 

Logo após a morte de Trajano, consta que teria sido adotado por este 

em seu leito de morte como filho e sucessor na dignidade imperial. Como 

vimos, que tal adoção teria sido uma farsa engendrada pela viúva de Trajano, 

Plotina. Nesta discussão, a ascensão de Adriano ao comando imperial foi 

imediatamente seguida pela execução sumária de quatro importantes ex-

cônsules - entre eles o príncipe mouro e comandante de um contingente de 
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cavalaria moura no exército romano Lúsio Quieto - expoentes da política de 

conquistas militares de Trajano. Segundo Mary T. Boatwright (2000), estas 

execuções, ordenadas pelo Imperador sem o acordo prévio do Senado, fizeram 

muito para alienar a antigo conselho do Imperador e deram o tom da política 

imperial subseqüente, que foi dirigida no sentido de ampliar a base de apoio do 

Principado para além de Roma, mediante o contato direto do Imperador com as 

elites provinciais, em oposição à velha política de manutenção de Roma como 

cidade imperial hegemônica. 

Diante da possibilidade que o Império esgotara sua capacidade de 

expansão, Adriano abandonou as conquistas de Trajano, adotando uma 

política nitidamente defensiva, optando pela via diplomática para resolver 

questões relativas ao relacionamento com povos vizinhos. Na prática, isso 

significou renunciar às conquistas de Trajano na Mesopotâmia, mesmo com 

significativos encargos negativos decorrentes de tal decisão. Adriano também 

retificou os limites de outra conquista de Trajano, esta já antiga, a Dácia (atual 

Romênia), cedendo aos sármatas a planície do Baixo Danúbio e concentrando 

a ocupação romana na região da Transilvânia, protegida pela barreira natural 

dos Cárpatos. 

Segundo Dion Cássio (DION CÁSSIO, Historia Romana, LXIX. 10), 

Adriano teria também ordenado a demolição da ponte construída por Trajano 

sobre o Danúbio, de forma a evitar uma invasão das províncias danubianas 

tradicionais a partir da Dácia. Com o intuito de proteger as demais fronteiras 

romanas contra os bárbaros, construiu grande número de fortificações 

contínuas na Germânia e na Inglaterra (por exemplo, mandou construir, em 

112, a chamada Muralha de Adriano, que marcou durante séculos a fronteira 
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entre a Inglaterra e a Escócia). Ainda segundo Mary T. Boatwright (2000), 

Adriano implementou uma profunda reforma na administração, transformando o 

Conselho do Príncipe num órgão de governo e procurou unificar a legislação 

(Édito Perpétuo, 131). Durante o seu governo, foi um viajante incansável, 

visitando as várias províncias do Império passando 12 anos do seu governo 

fora de Roma. 

Adriano era um grande admirador da cultura grega, sendo um dos 

responsáveis pela propagação do Helenismo3 no mundo antigo. Realizou 

grandes viagens pelo Império, realizando obras e melhorando a infra-estrutura 

e a economia das províncias. Como gesto simbólico, ordenou uma série de 

emissões monetárias honrando as províncias, que eram representadas nestas 

moedas por alegorias que lhes davam uma personalidade moral distinta. Foi o 

arquiteto (Historia Augusta, Vida de Adriano, VII) responsável pela construção 

do Panteão de Roma, reconstruindo um antigo prédio muito menor erguido por 

Marco Vipsânio Agripa, porém mantendo a velha fachada com o nome do 

antigo construtor. Construiu perto de Roma a grande villa que leva seu nome  - 

Villa Adriana. Foi um Imperador que viajava sempre e por onde passava ia 

levantando cidades, construindo estradas, erigindo monumentos. Estes 

                                                           
3 Designa-se por período helenístico  (do grego, - hellenizein))) - hellenizein – "falar 
grego", "viver como os gregos") o período da história da Grécia compreendido entre a morte de 
Alexandre III (O Grande) da Macedônia em 323 a.C. e a anexação da península grega e ilhas 
por Roma em 147 a.C.. Caracterizou-se pela difusão da civilização grega numa vasta área que 
se estendia do mar Mediterrâneo oriental à Ásia Central. De modo geral, o helenismo foi a 
concretização de um ideal de Alexandre: o de levar e difundir a cultura grega aos territórios que 
conquistava. Foi naquele período que as ciências particulares têm seu primeiro e grande 
desenvolvimento. Foi o tempo de Euclides e Arquimedes. O helenismo marcou um período de 
transição para o domínio e apogeu de Roma. Durante o Helenismo foram fundadas várias 
cidades de cultura grega, entre elas Alexandria e Antioquia, capitais do Egipto ptolemaico e do 
Império Selêucida, respectivamente. (HONDERICH, Ted. Enciclopédia Oxford de Filosofia. 
Madrid: Tecnos, 2001, p. 378.) 
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monumentos tinham um significado político: sua construção geralmente 

significava uma aliança em pé de igualdade abstrata entre Roma e a cidade 

onde eram erguidos.  Preocupou-se, portanto, na demonstração pública de 

apresentar uma imagem que não deixasse dúvida sobre sua condição imperial. 

Assim sendo, procurava-se associar aos mais diversos elementos de 

expressão do poder, usando a túnica imperial como vestimenta e a coroa de 

louros para compor tais contextos. 

 

 

 

Figura 02: Busto do Imperador Adriano no British Museu de Londres. 

(Disponível em: http://www.britishmuseum.org/images/level02_hadrian.jpg, 

acesso em 03 de março de 2008). 
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Figura 03: Anverso de um Denário do Imperador Adriano cunhado 

provavelmente em 128, com 19 mm, 3,2 gramas (Disponível em: 

http://www.forum-numismatica.com/viewtopic.php?f=7&t=20074, acesso em 03 

de março de 2008). 

 

Assim, Adriano mandou completar em Atenas a construção de um 

gigantesco templo dedicado a Zeus, o Olympeion, cuja construção já se 

arrastava desde a época do tirano Pisístrato, no século VI a.C.. Nas 

vizinhanças desta construção, organizou um bairro dentro do estilo romano de 

urbanismo, de maneira a poder igualar-se a um rei mítico de Atenas, Teseu. 

Esta Atenas "romana" era separada da antiga cidade por um pórtico na entrada 

no qual estava inscrito: "Esta é a cidade de Adriano, e não a de Teseu". 

(FULLERTON, 2002: 188). 

Ao mesmo tempo, Adriano fez de Atenas a sede de um fórum regional de 

discussão de assuntos comuns das cidades helênicas, o Panhellenion (131-

132). Esta reelaboração da legitimidade política do Império em torno, não mais 

da cidade de Roma e do seu Senado, mas de uma cultura helênica comum, 
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permitiu ao historiador Paul Veyne (1990) chamar Adriano de "um Nero bem 

sucedido". Precisamente por isto é que tal política encontraria sua maior 

contestação entre o povo que havia oposto, historicamente, maior resistência a 

esta matriz cultural grega: na Judéia, os judeus reuniam-se preparando uma 

nova (e última) revolta contra o elemento greco-romano. 

Adriano morreu em 138, em Roma. Seu corpo foi depositado em um 

mausoléu (Mausoléu dos Antoninos), que veio a ser o castelo de Santo Ângelo, 

em Roma. A sucessão de Adriano foi complicada: a princípio ele havia pensado 

em adotar como filho e sucessor um dos seus muitos antigos favoritos (tal 

como o adolescente grego Antínoo) Lucius Ceionius Commodus, e 

efetivamente o fez, mas tendo Ceionius falecido prematuramente, Adriano 

acabou por adotar o senador T. Aurelius Fulvius Boionius Antoninus, que viria a 

ser conhecido como o Imperador Antonino Pio, sob a condição, no entanto, de 

que este adotasse como seu filho e sucessor o parente distante de Adriano, o 

jovem Marcus Annius Verus, o futuro Imperador Marco Aurélio assim como o 

filho do falecido Lucius Ceionius, Lúcio Vero, que viria a ser co-Imperador junto 

com Marco Aurélio conforme nos informa Joël Le Gall e Marcel Le Glay (1986). 

Entrementes, Adriano acabou por ordenar o suicídio de outro dos seus 

parentes, o nonagenário Senador Serviano Urso, que ele desconfiava buscar a 

sucessão imperial para seu neto, que também foi obrigado a suicidar-se. Tal 

decisão fez muito para confirmar a alienação mútua entre Adriano e o Senado 

Romano, que levaria, após sua morte, a uma tentativa fracassada do Senado 

de invalidar seus atos, o que foi impedido por Antonino Pio. 

Como prova das políticas anti-senatoriais de Adriano, deve ser assinalado 

que credita-se a ele a criação de um corpo de polícia política no Império 
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Romano, os frumentarii, cujos agentes foram destacados do corpo de 

funcionários imperiais dedicados à supervisão do abastecimento de trigo da 

cidade de Roma, conforme nos informa Géza Alföldy (2001). 

Diante disso, podemos observar que Adriano se afasta da política de 

Trajano e, na confirmação de Anthony Birley, 

“(...) Adriano rompeu de forma clara e inequívoca com a política 
de seu predecessor, Trajano, ao abandonar imediatamente 
depois de seu acesso ao poder os territórios recém adquiridos 
além do Eufrates e deixar algumas comarcas situadas do outro 
lado do baixo Danúbio” (BIRLEY, 1997: 15) 

 

e estabelecendo fronteiras físicas com diversos povos, como com a construção 

da Muralha de Adriano na Bretanha. 

Adriano se aproximou muito de imagens e estruturas político-

administrativas gregas, afastando-o de gestões e proposições estruturais 

romanas o que fez com que seu governo se direcionasse a construir mais 

benefícios a regiões helênicas e agir com características presentes na 

construção política helênica. Além disso, observa-se que o Imperador Adriano 

se ligou a cultos gregos. 

Os gostos pessoais de Adriano também o afastaram de ações 

diretamente mostradas por Trajano, pois mesmo que tivesse uma formação 

militar adequada à situação imperial, gostava mesmo era de se envolver com 

as artes sob forte égide grega como, por exemplo, ao projetar ele mesmo a 

reforma do Panteão construído por Marco Agripa, como menciona Paul Veyne 

(1990), e em muitos outros projetos vistos em suas imagens. 

A política redirecionada à paz praticada por Adriano demonstra outra 

postura quando se comparada com a de Trajano, já que Adriano se preocupou 

mais em se aproximar das províncias e assim vislumbrar uma melhor aceitação 
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da sua imagem entre os seus dominados nos mais distantes espaços do limes 

romano. Vemos também a necessidade de Adriano de se esforçar para 

repassar uma imagem de organização e defesa entre os mais distintos grupos 

sociais romanos e provinciais buscando superar as imagens de suposta falsa 

adoção do mesmo para o cargo imperial. 

A grande extensão territorial romana alcançada por Trajano, a relativa 

estabilidade financeira e a manutenção de efetivo controle fiscal praticado às 

províncias motivariam Adriano a fiscalizar e conservar as estruturas deixadas 

pela política trajana além de praticar suas ações de ordem de pacificação já 

anunciadas. Por fim, a relação com as forças sociais de execução de poder em 

Roma como, por exemplo, Senado, Guarda Pretoriana, ordo equester, e até a 

plebe foram por muitas vezes tensas e distintas das tomadas por Trajano, algo 

que o afastou destes grupos fazendo com que o Imperador procurasse, entre 

outras medidas, isolar-se, fato este vigente com a construção da Vila Adriana 

fora de Roma para a qual se transferiu com seus mais próximos.    

O Senado Romano, mesmo sofrendo perdas sucessivas de poder durante 

o Principado, ainda exercia uma série de influências, já que se fazia uso do 

Senatus Consultum, medida que lhe dava força de lei em Roma e nas 

províncias conquistadas. Com isso, percebe-se que os Senadores imbuídos de 

uma educação baseada nos ideais do Estado Romano além de assessorar as 

medidas imperiais (auctoritas imperialis), procuravam escrever ou patrocinar a 

escrita de biografias dos Imperadores romanos. Estas obras produzidas no 

núcleo senatorial estão carregadas de exemplos vividos por personagens 

históricos, pois para deixar mais claro os exemplos de vícios e virtudes a serem 



22 

 

ressaltados, os autores destas obras personificavam estas qualidades e 

defeitos em antigos magistrados e governantes. 

Segundo R.H Barrow, o caráter da literatura romana (latina) é ser 

consciente dos feitos do passado e do futuro de Roma e se interessar pelos 

fins humanos. Os romanos tomam consciência da forma de conduta e respeito 

do homem e levam o propósito da literatura a fim de demonstrar que a 

educação romana é um objeto de influência intelectual e política, pois se 

preocupa com a razão, recorrendo à retórica como argumento simples de 

persuasão (BARROW, 1992: 115-130). 

Nesta conjuntura das práticas da literatura romana, propomos nesta 

dissertação reconstruir a relação do Príncipe Trajano com as forças sócio-

políticas de sua época e mostrar como seu sucessor, o Imperador Adriano, se 

afastou desta forma de governo. Ou seja, por meio da análise do Panegírico de 

Trajano e Cartas escritas por Plínio, o Jovem ao Imperador Trajano, da História 

Romana de Dion Cássio e da Historia Augusta, buscamos evidenciar como as 

práticas políticas de Trajano o transformaram no modelo de Optimus Princeps 

junto às forças sociais e políticas do Império e como seu sucessor, o Imperador 

Adriano, se afastou deste modelo construindo uma imagem diferenciada e 

inovadora dentro da política imperial romana, apresentando os possíveis 

objetivos deste afastamento. 

O Panegírico (πανηγυρικός) era, originalmente, na Grécia Antiga, o 

discurso de caráter encomiástico ou laudatório que era pronunciado em 

grandes reuniões festivas. Já na Roma Antiga, denominava-se "Panegírico" o 

discurso elaborado para celebrar e glorificar a imagem em público de um 

grande personagem diante de seus feitos e glórias para os romanos. Com uma 



23 

 

função associada ao político, seu objetivo era estimular nos ouvintes ou leitores 

o desejo de emulação das virtudes louvadas no discurso. Isto se cumpria 

geralmente, colocando perante o receptor uma imagem ideal dele mesmo. 

Toda a ênfase do panegírico recaía sobre os valores que estavam 

supostamente na base dos atos de Governo da pessoa em causa. A idéia era 

conferir um sentido de legitimidade e segurança ao detentor do poder 

estabelecido, de modo que o persuadisse a tornar-se melhor governante. Neste 

sentido Plínio, governador romano da Bitínia (Ásia Menor) e amigo pessoal do 

governante imperial romano, escreve e pronuncia no ano 100 d.C um 

panegírico em homenagem ao Imperador Trajano. Sendo a primeira obra deste 

gênero na Roma Imperial, serviu de modelo para inúmeros outros panegíricos 

dirigidos a outros Imperadores especialmente no período do Dominato4. Nesta 

obra, Plínio, o jovem recorre com frequência a expressões e termos poéticos, o 

que  nos mostra o inuito claro de demonstrar as glórias e as as vantagens do 

Imperador glorificado. Parte das referências para a composição do Panegírico 

Plínio retirou das diversas cartas trocadas com Trajano que reunidas formam 

um conjunto de 10 volumes que demonstram uma certa proximidade  entre 

Plínio e o Imperador Trajano. 

A Historia Romana é uma narrativa escrita no III século da Era Cristã pelo 

Senador Dion Cássio que advém de Nicéia, uma cidade da província da Bitínia, 

na Ásia Menor, mostrando assim as novas reformulações no ordo senatorius. 

Procurou-se observar como esta obra transcreveu suas ações, cerca de um 

século depois, já que os Imperadores Trajano e Adriano governaram entre 98 e 

138 d.C. Com a leitura dos capítulos LXVII, LXVIII, LXIX e LXX, sobre os 
                                                           
4 Último período cronológico do Império Romano que se estende de 284 (fim da Anarquia 
Militar com a ascensão de Diocleciano) até 476 (ano da invasão dos hérulos, que saquearam 
Roma e destituíram o último Imperador romano ocidental Rômulo Augusto). 
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Imperadores Marco Coceio Nerva, Marco Úlpio Nerva Trajano, Publio Aelius 

Adriano e Aurelius Fulvius Antonino Boionius Arrius5 procuraremos caracterizar 

desde a adoção de Trajano por Nerva, passando pelo governo de Trajano, sua 

suposta adoção de Adriano, no leito de morte, o governo de Adriano desde a 

ascensão até seus omina mortis6 e a ascensão de Antonino Pio, procurando 

inferir as aproximações e estruturas distintas da política imperial destes 

Imperadores da Dinastia dos Antoninos (96 - 192). Cabe ainda explorar, na 

direção de Fergus Millar (1964: 36), a idéia de que a imagem de Adriano, 

apresentada por Dion Cássio, pode estar direcionada a concretos interesses 

próprios concedidos pelo Imperador ao Senador. 

A leitura da História Augusta, especificadamente da vida de Adriano, nos 

mostra os fatos que caracterizam os feitos da vida deste Imperador desde sua 

origem, passando pela ascensão ao governo até os momentos de sua 

sucessão. Com isso, analisamos a maneira como a figura do Imperador é 

construída. Vale salientar que é necessário observar que os contextos 

históricos dos Imperadores Trajano e Adriano e da composição das fontes são 

distintos, fazendo com que as análises produzidas apresentem diferentes 

visões da imagem imperial de Trajano e Adriano. 

Este trabalho divide-se em três partes. No primeiro capítulo, 

apresentamos junto a abordagens teóricas dos conceitos de imaginário – 

utilizando o conceito de imagem como apoio e estruturação; e representação - 

uma análise dos autores trabalhados e das suas respectivas obras que nos 

servem de base para o estudo comparado dos governos de Trajano e Adriano. 

                                                           
5 Conhecido a partir de sua titulação de Princeps, como Antonino Pio. 
6 Omina mortis são presságios, sinais e fatos que caracterizam e/ou indicam a morte de um 
Imperador. 
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No segundo capítulo, enfocamos a construção da imagem imperial de 

Marco Úlpio Nerva Trajano, da ascensão à condição de Optimus Princeps e 

sua manutenção, como se construiu e estruturou suas relações com os 

Senadores, com o exército e suas divisões, com os membros da ordo equester, 

com as aristocracias provinciais e com a plebe. No terceiro capítulo, expomos 

como o Imperador Publio Aelius Adriano se afastou da imagem de Optimus 

Princeps de Trajano, analisando suas ações político-administrativas, públicas e 

privadas, com os Senadores, com o exército e suas divisões, com os membros 

da ordo equester, com as aristocracias provinciais e com a plebe.  

Assim, a partir das relações dos governantes com as forças sociais que os 

cercam, analisamos como Adriano em seu governo se afastou da imagem de 

Optimus Princeps representada por Trajano. 
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