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RESUMO

Neste  trabalho  discutiremos  o  papel  da  família  e  como  Suetônio,  em sua  obra  De Vita

Caesarum, se utiliza desta para a construção de uma memória negativa do Imperador Nero.

Para tanto observaremos o ambiente imperial no qual o biógrafo estava inserido e também

buscaremos compreender como tal, com seu programa político, influenciou a escrita da obra.

Por se tratar de uma pesquisa voltada especialmente para o papel da família,  teremos um

desdobramento  acerca  da  centralidade  familiar  nas  diversas  atitudes  domésticas  de  um

romano e os efeitos públicos dessas ações. Contudo, por considerarmos a biografia de um

Imperador,  iremos  focar  no  modo  como  tais  valores  familiares  tem  sua  potencialidade

ampliada  e  modificada  na  família  imperial.  Então  veremos  em que  aspectos  Suetônio  os

arranja a fim de apresentar a buscada imagem nefasta acerca de Nero.

PALAVRAS-CHAVE: Memória; Família; Nero; Roma.
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ABSTRACT

In this  research we will  discuss the family role and how Suetonius,  in his  work  De Vita

Caesarum, makes use of that to construct a negative memory of the Emperor Nero. For that

we will observe the imperial ambience at which the biographer was inserted and we will also

try to understand how that, with its political program, influenced the work writting. Because it

is a research specially toward to family role, we will  have an unfolding about the family

centrality in many roman domestic attitudes and the public effects of such actions. However,

for considering the biography of an Emperor, we will focus on the way such family values

have their potentiality enlarged and modified in imperial family. Then we will see in which

aspects Suetonius arranges them in order to present the searched nefarious image about Nero.

KEYWORDS: Memory; Family; Nero; Rome.
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INTRODUÇÃO

Desde  o  início  de  nossa  pesquisa  nos  propomos  ao  estudo  da  imagem de  Nero

apresentada na obra De Vita Caesarum de Suetônio. Isto se deu através do nosso interesse nas

questões  sociais  que  se  desdobram  em  implicações  políticas.  Contudo,  a  princípio  nos

voltamos para a observação dos temas religiosos presentes nesta obra, as adivinhações e os

relacionamentos  com  os  deuses;  no  entanto,  ao  olharmos  mais  detidamente  a  obra,

percebemos que o tema da família romana se colocava de modo imperioso, à medida que

abrange tanto os pontos voltados para a religiosidade quanto aos aspectos políticos.

A obra De Vita Caesarum é composta de doze biografias de Imperadores Romanos,

partindo de Júlio César e se encerrando com Domiciano. Todavia, o gênero biográfico, apesar

de sempre se centrar em um único indivíduo, é divido em três tipos diferentes na Antiguidade:

encomium, que seria uma exaltação dos feitos realizados por uma pessoa; hypomnemata, que

se assemelharia à uma espécie de autobiografia; e o bios, que seria uma apresentação geral da

vida  de  uma  pessoa  em  todos  os  seus  aspectos  (SILVA,  2008:  69  –  75).  As  biografias

suetonianas  se  encaixam neste  último,  pois  ele  busca  apresentar  tanto  os  vícios  como as

virtudes  de  cada  Imperador  em  suas  atitudes;  isto  em  algumas  conquistas  militares  e

movimentações políticas, mas, sobretudo, nas ações exercidas no ambiente doméstico. É neste

contexto que se insere a nossa pesquisa com o foco voltado para a família imperial. 

Acreditamos  que  Suetônio  não  estaria  simplesmente  interessado  em  fazer  uma

descrição pura da família do governante, mas através desta apresentação ele buscaria revelar a

própria condição do Império sob as mãos do Imperador biografado, pois se a família era uma

representação miniaturizada da Res Publica, a degeneração ou exaltação da família imperial

implicaria a debilidade ou a robustez das próprias questões políticas do Império (GEORGE,

2005:  39).  Portanto,  a  apresentação  da  família  imperial  e  de  suas  atitudes  era  uma

apresentação do próprio Principado em questão.

Quanto a Nero, é perceptível que Suetônio se opõe completamente ao seu governo,

pois dos 57 capítulos que temos desta biografia, apenas nos 19 primeiros é possível encontrar

algum tipo  de  louvor  ao  governo  deste  Imperador,  sendo  todo  o  restante  de  seus  feitos

classificados  como  “atos  despudorados  e  criminosos”  (Suetônio.  Nero  19.3)1.  Nero  é

1  A tradução utilizada em toda esta pesquisa baseia-se principalmente no trabalho de J. C. Rolfe nas edições
de 1997 e 1998 na Loeb da Harvard University Press; no entanto algumas adaptações foram feitas a partir
da tradução de Catherine Edwards, em 2008, publicada pela Oxford University Press. Termos em latim
derivam do texto expresso nas edições da Loeb pela Harvard University Press.
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identificado  com  Calígula,  o  qual  já  havia  sido  rotulado  como  monstro  pelo  biógrafo

(Suetônio.  Calígula 22.1;  Nero 7.1) e tem repetidos seus vícios em Domiciano, o único dos

Flavianos que não merecia louvor (Suetônio. Nero 26.1; Vespasiano 1.1); também o biógrafo

reitera que Cláudio, nos últimos dias de sua vida, teria se arrependido tanto do casamento com

Agripina como da adoção de Nero, o qual seria um herdeiro ilegítimo do poder de Roma

(Suetônio. Cláudio 43).

Deste modo, alguns dilemas nos surgem levando-nos a questionar quais seriam os

motivos que levaram Suetônio a escrever de maneira tão vituperiosa a vida do Imperador

Nero e, consequentemente, seu governo. Portanto, qual seria o contexto em que o biógrafo

estaria inserido, levando-o a retratar o Principado de Nero de tal modo? Estaria o biógrafo

dependente de algum tipo de relação que o conduziria a esta espécie de relato? Haveria outras

fontes com as quais poderíamos contrapôr o Principado de Nero e, desta forma, nos oferecer

uma visão diferente daquela exposta por Suetônio? De que modo os conceitos de família estão

presentes na biografia suetoniana e qual a importância disto? Como este se utiliza de tais

conceitos para denegrir a Nero?

Para responder tais questionamentos tomamos como sustentação a conceituação de

que a memória, ao ser revivida, reescrita e construída, cria identidade (CANDAU, 2011: 16);

e não apenas isto, mas para que haja a construção da memória, inevitavelmente, alguns itens

precisam ser lembrados e outros esquecidos (CATROGA, 2009: 23 – 24), o que leva a uma

reorganização do passado na criação de imagens a serviço do presente (FUNARI e CARLAN,

2011: 26; OMENA e FUNARI, 2012: 168). Suetônio tinha os seus motivos para criar certa

identidade do Imperador Nero e o faz através de uma exposição dos assuntos domésticos com

uma seleção das  fontes  que lhe  estavam disponíveis.  Ainda que  os  Flavianos  houvessem

buscado suplantar as correntes filoneronianas, não lhes foi possível apagar por completo a

imagem  positiva  deste  Imperador,  portanto,  Suetônio  tinha  escolhas  a  fazer  (BARTON,

1994b: 50).

Suetônio foi um equestre nascido em Hipona entre os anos 69 e 77 d.C., seu avô foi

próximo do Imperador Calígula e seu pai lutou ao lado de Otão como Tribuno Equestre na

XIII  Legião  (Suetônio.  Calígula 19.3;  Otão  10.1).  Com isso,  sabemos  que  ele  não  teve

contato com os Imperadores biografados, nem mesmo com o próprio Domiciano, o qual é o

último a ser retratado. Em realidade acreditamos que Suetônio não escreva nenhuma biografia

a partir de Nerva por este dar início à dinastia na qual ele se encontrava ao escrever esta obra;
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segundo uma inscrição encontrada em Hipona, dentre as diversas funções desempenhadas por

Suetônio  na  aula imperial,  seu  primeiro  cargo  oficial  junto  ao  Imperador  foi  o  de  a

bibliotechis com Trajano, em seguida ocupou a posição de  a studiis,  no Principado deste

mesmo  Imperador,  para,  por  fim,  desempenhar  a  função  de  ab  epistulis no  governo  de

Adriano, sendo este o seu último cargo.

Por  ocupar  cargos  nos  quais  o  acesso  à  informação  era  parte  essencial  para  o

desenvolvimento,  Suetônio  teria  tido  a  oportunidade  de  entrar  em  contato  com  diversos

materiais que terminaram por auxiliá-lo tanto em seus escritos antiquaristas, tal qual o estudo

sobre  os  jogos  romanos,  roupas  e  comportamentos,  como também em suas  biografias  de

indivíduos  considerados  ilustres  e  dos  Césares.  Entretanto,  para  que  Suetônio  pudesse

escrever a sua narrativa, foi-lhe necessária a presença e atuação de seu patrono, inicialmente

Plínio, o jovem, senador e governador da Bitínia; no entanto, com a morte deste, o patrono de

Suetônio passa a ser Septício Claro, comandante e prefeito da guarda pretoriana (ROLFE,

1913: 211 – 212).

O patronato era uma forma antiga de alguém com menos influência conseguir se

desenvolver sob a direção e auxílio de outro que tivesse mais poder. Contudo, esta assistência

não se dava apenas por uma manifestação de bondade, mas baseava-se em um sistema de

troca em que o beneficiado receberia a assistência para galgar posições e obter privilégios

sendo que este retribuía com exaltação e apoio político ao beneficiador (NICOLS, 2014: 128).

Deste modo, no epicentro das ações de patronato estava o Imperador, aquele que detinha o

poder máximo e garantia tanto posições como benefícios àqueles sob seu guarda-chuva de

influência. A partir do governante fluíam os privilégios que se espalhavam de uma ponta a

outra  nesta  rede  de  relacionamentos  que  retornava  em  exaltação  a  ele.  Desta  forma,  as

esposas,  amigos,  familiares  e  senadores,  os  quais  eram o  círculo  interno  de  relações  do

Imperador, desfrutavam de maior influência sobre ele e a começar destes, se formava uma

rede  de  clientelismo,  cuja  lealdade  ao  Imperador,  em  termos  simbólicos,  era  assegurada

(SALLER, 1982: 78). Com isto, entendemos que Plínio, o jovem, estaria ligado ao Imperador

Trajano por uma relação de patronato, pois sua posição de governador da Bitínia dependia da

benesse concedida pelo Princeps. Por sua vez, Suetônio tinha um relacionamento de patrono e

cliente  com Plínio,  o  jovem,  à  medida  que  este  governador  era  quem promovia  tanto  os

escritos  do  biógrafo  como  era  aquele  que  intercedia  junto  ao  Imperador  por  privilégios

(Plínio, o jovem. Cartas 10.94). Assim, Suetônio, indiretamente, era cliente de Trajano através
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de seu relacionamento com Plínio; o que levaria o biógrafo a escrever sob as necessidades do

Principado deste.

Trajano sobe ao poder por meio de um processo de adoção efetuado por Nerva, pois

este último precisou lidar com a insatisfação do exército e a desconfiança de alguns por parte

do Senado (GRAINGER, 2003: 28 – 30). Logo, após assumir as rédeas do poder de Roma,

Nerva precisa lidar com a imagem do Imperador recém assassinado, Domiciano; para isto

rapidamente  passa  no Senado uma ordem para  executar  a  damantio  memoriae do  finado

Princeps para através desta conseguir legitimar sua posição (JONES, 1992: 160). Nerva, por

meio de manobras políticas executadas desde Nero, foi um indivíduo que sabia muito bem o

valor da imagem para se manter estável e neste ínterim se dá a adoção de Trajano.

Plínio, o jovem, também precisou lidar com esta mudança de governo, já que devia a

sua ascensão a Domiciano e, nas atuais circunstâncias, precisava demonstrar lealdade a Nerva

e,  a posteriori, a Trajano, o qual o teria colocado como governador da província Bitínia e

Ponto. Deste modo, Plínio não poderia estar alheio àquilo que seus clientes produziam, pois

precisava demonstrar fidelidade ao novo governo (FLOWER, 2006: 263); portanto, Suetônio

teria sido influenciado pelas opiniões de Plínio, quando escreveu suas biografias. Podemos

chegar a esta conclusão se tivermos em mente que a escrita da obra De Vita Caesarum se deu

desde a finalização de De Viris Illustribus no ano 110 até a ocasião de sua demissão em 122,

envolvendo, de fato, desde o fim do governo de Trajano até o início de Adriano.

Com isto, elaboramos algumas hipóteses que serão desenvolvidas e analisadas ao

longo desta pesquisa: Suetônio, ao escrever a obra  De Vita Caesarum  não o fez de modo

inocente, mas a compôs influenciado pela política do Principado vigente por causa do seu

relacionamento  de  patronato  com Plínio,  o  jovem.  Desta  maneira,  ao  considerarmos  que

Suetônio seria um provável porta-voz do grupo político de Plínio (BARTON, 1994b: 48), ele

precisaria defender tanto os interesses como as ideias políticas deste grupo no qual estava

inserido,  ao mesmo tempo em que defenderia  a  si  mesmo ao buscar  manter  sua posição

(CARVALHO, 2010: 28).

Deste modo, não é difícil para nós percebermos que estas biografias foram mais do

que meros colecionismos de anedotas com o objetivo de entreter um público,  mas foram,

através da exposição das vidas domésticas dos imperadores biografados,  uma tentativa de

retratar seus governos e assim exaltar o Principado em vigor. O próprio biógrafo, no último

parágrafo da obra, após relatar um suposto sonho maldizente de Domiciano, diz que isto seria
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um sinal de que a condição do Império depois deste seria mais feliz e mais próspera, o que

haveria se revelado verdadeiro com os Imperadores sucedentes (Suetônio. Domiciano 23.2).

Suetônio,  por  escrever  biografias,  se  utiliza  em grande  medida  dos  conceitos  de

família para construir a imagem de cada Imperador. Na apresentação dos vícios e virtudes, o

biógrafo apresenta um cenário das questões políticas agregadas à família imperial. Isto porque

a  família  para  o  romano  tinha  uma  grande  importância  política,  à  medida  que  o

comportamento na esfera doméstica refletia-se nas atitudes da vida pública (TREGGIARI,

2005: 11), as quais tinham um caráter de julgamento altamente moral. Por isso, Catherine

Edwards, em sua pesquisa sobre as políticas de imoralidade, acertadamente afirma: “O bom

romano comportava-se como se estivesse sempre perante o olho público” (EDWARDS, 1993:

150).  Contudo,  quando  adentramos  para  o  campo  da  família  imperial  estes  conceitos  se

tornam ainda mais distintos, já que a casa do Imperador seria um modelo do próprio Império.

Apesar  da  casa  Imperial  ter  suas  origens  nas  casas  aristocráticas,  as  ações  dela  tinham

amplitudes completamente diferentes daquelas.

No âmbito de que as moedas eram um modo de propagação de mensagens políticas e

ideológicas  (FUNARI e  CARLAN, 2012:  59 e  60),  então,  ficará  mais  clara  a  função da

família  imperial  no  Império  através  de  sua  personificação  em  divindades,  que  eram

fundamentais para o bom andamento do governo, ou mesmo a transmutação de seus membros

nos ideais buscados pelo Principado. Nas moedas imperiais as mulheres da aula, por vezes,

eram representadas  como  Fecunditas,  transmitindo  a  ideia  de  estabilidade  e  continuidade

dinástica;  outras  vezes,  eram apresentadas  como  Concordia,  a  representação da harmonia

familiar que se estendia à harmonia no Império; ou ainda como Pudicitia para atestar a boa

moral  presente  na  família  Imperial.  Já  os  homens  eram  apresentados  como  aqueles  que

garantiriam  a  Felicitas  temporum,  a  longevidade  da  dinastia,  ou,  quando  este  fosse

apresentado ainda jovem, sua representação apontava para a  spes publica,  a esperança do

povo na dinastia exibida (HORSTER, 2013: 249 – 250). Estes indícios apontam para a família

imperial como uma representação do próprio Império, sendo assim, o que ocorresse com a

família imperial afetaria diretamente a política.

Como dissemos, Suetônio assume uma postura de completa oposição ao governo de

Nero e,  portanto,  trata  de denegrir  a  imagem deste  Imperador. Contudo, Nero não estava

sozinho no poder, ele contava com a ajuda de outros aristocratas tanto politicamente como

financeiramente (JOLY, 2005: 118); este princeps também contava com o apoio popular, algo
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que podemos perceber com a transmissão do mito do retorno de Nero, o qual dizia que Nero

não estava morto, mas havia fugido para o Oriente esperando o momento certo para retornar e

retomar o poder. Tal mito é timidamente exposto em Suetônio (Suetônio.  Nero  57.2), mas

abertamente apresentado nos Oráculos  Sibilinos2 (e.g.  Oráculos  Sibilinos 8.68 – 72);  esta

história  se  prolongou  de  tal  modo  que  chegou  até  o  quarto  século,  já  que  o  episódio  é

lembrado em uma obra de Lactâncio3,  escrita  em 310,  seguido de um alerta  para que as

pessoas não acreditassem no real retorno de Nero das terras do Oriente, mesmo sob a hipótese

do sumiço de seu corpo (Lactâncio. De Mortibus Persecutorum 2).

No entanto, Nero, apesar de ser amado pelo povo, chegou a ser odiado por senadores,

os  quais  tiveram seus  ideais  sobrepostos com a chegada da dinastia  Flaviana.  Todavia,  o

último dos Flavianos foi comparado a um “Nero careca” por Juvenal (Juvenal. Sátiras 4.37 e

38), satirista contemporâneo de Suetônio. Sendo assim, como já foi dito, se a ilegitimação de

Domiciano garantiria a legitimação de Nerva, então, a depreciação de Nero faria parte das

representações  de  poder  do  Principado  deste  último.  Por  isso,  Suetônio  apresenta  Nero,

através  de uma imagem de assassino de Otávia e matricida,  aquele que não demonstrava

pietas nem por sua família e nem pelo Império; o biógrafo também lida com as questões dos

relacionamentos  matrimoniais  deste  Imperador  como  uniões  que  estariam  fadadas  à

destruição da dinastia; em realidade ele diz que não existia relacionamentos nos quais Nero

não teria violado “em sua carreira de crime” (Suetônio. Nero 35.4). Por fim, Suetônio narra o

suicídio de um Imperador histriônico, inseguro, desesperado e sem a presença dos familiares,

pois todos estavam mortos. Então, este é recolhido à tumba dos Domícios, família do qual não

deveria ter saído.

Portanto  Nero,  apesar  de  ser  uma figura  tão  complexa,  assume na  obra  De Vita

Caesarum um aspecto destruidor e malévolo, cujo futuro infeliz já estaria manifesto desde os

primeiros dias de vida (Suetônio.  Nero  6.2).  No entanto,  temos em mente que isto  se  dá

especialmente por causa do ambiente em que Suetônio se encontrava e de seu relacionamento

de patronato com Plínio, o jovem. Fatores concorrentes para a exposição de uma imagem

negativa do Imperador Nero, a qual se dá, devido a biografia, através da família.

Desse  modo,  para  a  elucidação  destas  ideias,  a  pesquisa  se  desdobrará  em  três

2  Os Oráculos aqui citados não se referem àqueles apresentados por Suetônio, mas à coleção de oráculos, em
sua maioria judeus ou cristãos, predominantemente escatológicos, que vão desde o fim do primeiro século
até o início do terceiro.

3 Retórico cristão e tutor de um dos filhos do Imperador Constantino I. Sua obra De Mortibus Persecutorum
tem a principal  característica de descrever as mortes  dos imperadores perseguidores dos cristãos como
Nero.
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capítulos: 1) De Vita Caesarum e Suetônio na Corte Imperial, 2) A família no ciclo da vida; 3)

Nero em Suetônio e o uso da família.

No primeiro capítulo, analisaremos o ambiente em que Suetônio se encontrava. Para

isto  traçaremos  a  sua  história  como  equestre,  apresentando  a  posição  de  sua  família  no

Império  e  na  sua  cidade  de  origem,  com vistas  a  compreender  a  origem deste  biógrafo.

Também procuraremos delinear como se dava o patronato no primeiro e segundo séculos para

podermos compreender melhor a  relação de Suetônio com Plínio,  o jovem. Neste mesmo

capítulo localizaremos temporalmente a obra De Vita Caesarum com uma discussão acerca da

datação desta para em seguida debatermos o gênero biográfico na qual esta se insere. E, por

fim, entenderemos como se dá a ascensão de Nerva e de que modo Suetônio se encaixa nisto

em sua relação de patronato.

No segundo capítulo faremos uma apresentação da família romana e seus ideais nas

elites de Roma. Isto por compreendermos que a família imperial surge deste ambiente, o que

geraria permanências. Portanto, iniciaremos a discussão com uma breve exposição da família

na sociedade romana e o que esta representava. Então, discorreremos acerca da vida de um

romano  desde  o  momento  de  seu  nascimento,  primeiros  dias  e  infância,  observando  a

dinâmica familiar em relação à criança e as esperanças que se depositavam nela. Em seguida,

veremos  esta  assumindo  as  rédeas  de  si  com  as  responsabilidades  da  vida  adulta  que

envolviam  casamentos,  divórcios,  maternidade  e  paternidade;  também  compreenderemos

quais as implicações de cada um destes na vida do romano em relação a posições políticas,

aspectos financeiros e legais. Em seguida, discorreremos sobre a morte e a sua significação na

vida do romano por meio dos testamentos, túmulos e representações da boa morte.

Por  fim,  no  terceiro  capítulo,  trataremos  de  reunir  os  conceitos  levantados  no

primeiro e segundo capítulos. Voltaremos a compreender o contexto de Suetônio, mas sob as

vistas  das  implicações  que  o  governo  de  Nero  causou  após  a  sua  morte;  buscaremos

demonstrar que a política despótica, segundo Suetônio, voltaria a se repetir em Otão, Vitélio e

Domiciano, à medida que o aparente empenho de Galba, Vespasiano e Tito em rejeitar as

ações neronianas, estas insistentemente retornavam. Logo, mostraremos em Suetônio como o

biógrafo busca apresentar Nero como um Imperador nefasto, desde os primórdios de sua vida,

tendo seu 'dia de purificação' recheado de chacotas e sua subida ao poder ocorrendo graças à

manipulação  de  sua  mãe.  Assim,  proporemos  reflexões  críticas  acerca  dos  dispositivos

discursivos  suetonianos  que,  a  partir  dos  relacionamentos  de  Nero,  representa-o  como  o
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destruidor intencional de sua dinastia, desde o divórcio com Otávia, passando pelo assassinato

de Popéia, que a época estava grávida, chegando ao casamento ilegal com Esporo, um liberto

castrado. Seguindo a perspectiva analítica de ciclo, analisaremos as representações da morte

de Nero, já que aparece como um Imperador bufão, medroso e indigno, cuja morte seria o

reflexo  exato  de  seu  Império.  Mas,  encerraremos  o  capítulo  analisando  outras  narrativas

textuais (e.g.  Marcial,  Epigramas; Oráculos Sibilinos; Crônicas de João Malalas), apesar de

serem posteriores à morte voluntária de Nero,  em nossos pressupostos percebemos que o

apresentam ora como herói, ora como vilão; contudo, em todas elas, o  Princeps é sempre

amado  e  esperado  pelo  povo.  Finalmente,  apresentaremos  nossas  conclusões  gerais,

procurando resumir as ideias que construímos ao longo dessa Dissertação de Mestrado.
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1. DE VITA CAESARUM E SUETÔNIO NA CORTE IMPERIAL

A vida de Suetônio se insere entre as elites romanas a partir  de uma família com

ascendência equestre que possibilitou, de fato, ao biógrafo, manter relações com os membros

da aula imperial. Suetônio ascendeu aos cargos oficiais nos principados de Trajano e Adriano,

responsabilizando-se pela organização das bibliotecas imperiais, bem como assumiu a função

de secretário imperial. Nesse percurso, Suetônio dedicou-se ao gênero biográfico ao escrever

De Vita Caesarum, mesmo não sendo uma escrita privilegiada por seus contemporâneos; mas,

segundo nossos pressupostos, o gênero se adequaria à descrição do governo de uma pessoa só;

à  medida  que  descreve  os  principados  de  Júlio  César  a  Domiciano  a  partir  de  questões

relacionáveis às conquistas, aos vícios e às virtudes. Sendo assim, neste primeiro capítulo,

analisaremos  a  participação  suetoniana  na  aula imperial  e,  em seguida,  colocaremos  em

debate o gênero biográfico no século II d.C.

1.1. Suetônio: uma vida de equestre

A data do nascimento de Suetônio é incerta, pois não temos evidências concretas em

suas biografias, nem mesmo fora delas. Ao apresentar o episódio de um falso Nero, que se

levantou e obteve apoio dos Partos, Suetônio afirmou:  “vinte anos após [a morte de Nero],

quando  eu  era  jovem  [adolescente]”  (Suetônio.  Nero 57.2).  Como  sabemos,  o  episódio

ocorreu em 88,  por  isso,  a  historiografia  contemporânea propõe o nascimento  em 69 ou,

mesmo, em 77 (Cf.  ROLFE, 1913: 210;  WALLACE-HADRILL, 1995:  3).  Mesmo assim,

podemos colher diversos outros dados de sua vida a partir de suas biografias, das Cartas de

Plínio,  o  jovem,  bem  como  a  inscrição  encontrada  em  Hipona  que  apresenta  posições

imperiais  relacionadas  a  Suetônio  (Cf.  MAREC  e  PFLAUM,  1952).  Em  função  desta

inscrição,  partimos  do  pressuposto  que  o  biógrafo  nasceu  em Hipona,  pois,  assim  como

entendemos, apesar de tal registro ser comum a muitos, a medida de seu tamanho excede

àquilo que se esperava de uma homenagem a um funcionário imperial (TOWNEND, 1961a:

105; WARDLE, 2002: 466). Nesta placa, Suetônio teria exercido a função de Flaminato de

Vulcano, o qual era um sacerdócio menor quando comparado com o Flaminato de Júpiter

(SMITH, C., 2007: 39), mas fora da cidade de Roma era uma posição mais honorária do que

cerimonial,  apesar dos rituais  fixos a Vulcano nos meses de maio e agosto (TOWNEND,
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1961a: 101 e 102). Ao compreendermos esses dois pontos, entendemos a origem africana do

biógrafo, porém, não podemos afirmar que teria ali vivido toda a sua vida. Os dados apontam

para uma vivência em Roma (Suetônio. Gramáticos 4.6), já que os temas de suas biografias

descrevem atividades  na  aula imperial,  assim como as  atividades  de  seus  familiares  (Cf.

WALLACE-HADRILL, 1995: 5; WARMINGTON, B., 1999: v). 

Partindo dessas premissas, Suetônio, ao narrar a vida de Calígula (Suetônio. Calígula

19.3), conta que seu avô tinha conhecimento acerca das razões pelas quais o Imperador teria

construído a ponte no golfo de Baia,  afirmando, com isso,  que tais  informações estariam

disponíveis somente aos membros da corte; entretanto, não devemos concluir que o avô de

Suetônio seria um cortesão, mas, tal dado, levam-nos a considerar a sua proximidade com a

domus do Imperador. Ademais, seu pai, Suetônio Laeto, tornou-se equestre, lutando, dessa

forma, ao lado do Imperador Otão como Tribuno Equestre da XIII legião (Suetônio.  Otão

10.1); ao observarmos alguns detalhes deste cargo, compreenderemos bem a distância que o

pai de Suetônio estava do Imperador.

Em cada legião romana espalhada pelo Império havia seis Tribunos distribuídos como

um Tribuno Senatorial  e cinco Tribunos Equestres;  estes eram responsáveis por auxiliar o

Comandante da legião, o qual era um Senador e o mais alto no escalão da legião. O Tribuno

Senatorial, por causa de seu  status  social, tinha mais importância do que os outros cinco e,

provavelmente, auxiliava nas questões administrativas, já que estava ali apenas de passagem

para seguir a carreira senatorial; já os outros cinco eram mais velhos do que este e já haviam

passado pela liderança de uma coorte em alguma tropa auxiliar4, o que nos leva a pensar que

seriam  auxiliares  não  apenas  nas  questões  administrativas,  mas  também  nas  militares

(GILLIVER, 2007: 190).

Dentro do exército a carreira equestre seguia uma ordem de três estágios, à medida

que o indivíduo iniciava em uma coorte  quingenária,  a qual  era um grupo de quinhentos

soldados das tropas auxiliares; em seguida, passava para o cargo de Tribuno Equestre para

finalmente  chegar  no  último  estágio,  o  posto  de  Comandante  de  Cavalaria  das  tropas

auxiliares (HASSALL, 2008: 335). Contudo, cada estágio era intercalado com um período de

exercício de magistratura em suas cidades de origem, assim,  podemos perceber que estes

4  As tropas auxiliares eram dividas do mesmo modo que as legiões (um grupo de centúrias que formava uma
coorte,  e  o  grupo de  coortes  formava  a  legião),  entretanto  ao  invés  de  serem formadas  por  cidadãos
romanos, as tropas auxiliares, muitas vezes, eram formadas por cidadãos locais das cidades onde as legiões
estivessem estacionadas (HASSALL, 2008: 336).  Contudo, as tropas auxiliares  não eram uma segunda
ordem no exército  romano,  mas,  como o  próprio  nome diz,  eram uma complementação  quando  fosse
necessário (GILLIVER, 2007: 193).
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equestres possuiriam ampla experiência quando chegassem ao último estágio (HASSALL,

2008: 326).

Deste modo, perceberemos que apesar de Suetônio Laeto não ser apresentado pelo

biógrafo como alguém que estivesse ocupando o mais alto cargo junto ao Imperador Otão, é

inegável que já estava a caminho deste e também já havia sido politicamente ativo em sua

própria cidade.5

Suetônio ainda nos apresenta relatos em que seu pai atuou como testemunha ocular de

algumas  atitudes  do  Imperador,  à  medida  que  a  legião  da  qual  fez  parte  (XIII  Gemina)

transferiu sua lealdade à causa Flaviana, levando-nos a pensar que também passou a servir

esta nova dinastia. Para compreender esta movimentação do exército entre as causas políticas

é preciso observar as ações desta instituição dentro dos governos, com um foco especial na

reforma  augustana  quando  começou  ocorrer  a  mudança  de  República  para  Império;  esta

movimentação  nos  leva  a  compreender  o  lugar  dos  equestres  neste  cenário  e,  por

consequência, o lugar tanto de Suetônio como de seu pai.

Os equestres, desde os tempos da República, ocupavam uma posição importante no

estrato social, não apenas nos níveis informais, mas de modo formal, pois uma:

Ordem era um grupo definido juridicamente com uma população, possuindo
privilégios  e  inabilidades  formais  em um ou  mais  campos  de  atividade:
governamental, militar, legal, econômica, religiosa, marital, e permanecendo
em uma relação hierárquica com outras ordens (FINLEY, 1979: 45).

Tal hierarquia os colocava abaixo apenas dos Senadores e o bom Imperador, devido a

linguagem  republicana  que  permeava  as  ações  do  Império,  garantia  a  disposição  social

seguindo o critério tradicional da aristocracia que se fundamentava no nascimento, na riqueza

e na excelência (SALLER, 2008: 817). Os Senadores formavam a ordem mais poderosa, em

termos políticos, já que se responsabilizavam pelos caminhos da Res Publica. Mesmo com a

crescente centralização do poder  na pessoa do Imperador, o  Senado concedia,  em termos

virtuais, a potestas ao princeps (TALBERT, 2008: 331).6

5   Com esta informação acerca da influência de seu pai na cidade, torna-se claro o motivo de nosso biógrafo
ter ocupado o Flaminato de Vulcano em sua cidade natal, pois esta posição ao mesmo tempo em que gerava
influência políticas também era ocupada por aqueles que já tinham algum tipo de influência.

6  É inegável  a  importância do Senado nas  atuações do Império,  pois ainda que a imagem do poder se
centralizasse  no  Imperador,  este  último  era  dependente  da  aceitação  dos  Senadores.  Através  da
historiografia  encontramos  diversos  princeps que  foram  derrubados  por  não  estabelecerem  relações
amigáveis com aqueles que ocupavam as cadeiras do Senado. O próprio Augusto reconhece este poder e
busca construir uma imagem de “submissão” aos Senadores (Suetônio. Augusto 57 e 58). Mesmo Sêneca,
defensor da ideia de que o poder deveria residir completamente sobre um único homem que fosse sábio,
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Inicialmente, os soldados participantes de uma guerra eram cidadãos em sua maioria

voluntários e o exército não tinha uma estrutura tão rígida e definida como passou a ter no

Principado  de  Augusto  (GILLIVER,  2007:  186);  destes,  os  equestres  eram  os  que

participavam  montados  a  cavalo,  todavia  este  propósito  se  perdeu  e  estes  passaram  a

incorporar uma ordem. Em fins do século II a.C., todos aqueles que não fossem Senadores e

tivessem, no mínimo quatrocentos mil sestércios, eram, então, incluídos na ordem equestre

(FINLEY, 1979: 46).

Após a guerra civil que se encerrou com a subida de Otaviano no poder, este decide

diminuir  o  número  de  legiões  que  estavam  espalhadas  pelo  Império,  por  dois  motivos

principais: 1) com a economia fragilizada após as guerras seria economicamente impossível

manter o exército;  2) o grande número de soldados leais  ao seu comandante ao invés do

Estado era um grande fator que poderia levar a mais combates civis e, por consequência, à

outra crise política (GILLIVER, 2007: 184). Deste modo, Otaviano reduz o número de legiões

de 60 para 28, sendo que nenhuma delas estaria estacionada na Itália7, bem como regulariza

os pagamentos e centraliza em si todo o controle do exército.

Suetônio, em sua narrativa da tomada do poder por Otaviano, conta que quando este

enviou mensageiros para avisar que o posto de Cônsul seria dele e o Senado hesitou, seu

Centurião puxou sua capa e revelando o punhal da espada disse: “Isto o fará Cônsul se vocês

não o fizerem.” (Suetônio. Augusto 26.1). Portanto, Otaviano conhecia muito bem o poder do

exército  e,  para  obter  maior  controle,  estabelece  que  todos  os  Comandantes  das  legiões

deveriam ser indicados pelo Imperador e jurar lealdade ao mesmo; da mesma forma, como

todo o restante da legião (GILLIVER, 2007: 187 e 190). Além disso, os salários passam a ser

pagos pelo próprio Império, do mesmo modo também havia uma remuneração para aqueles

que eram desmobilizados do exército. Tais ações visavam satisfazer os soldados diretamente

com  o  Imperador,  deixando,  com  isso,  os  acordos  locais  fragilizados  e  diminuindo  a

bom e justo (Sêneca. Epistulae Morales 90.4 e 5), lembra a Nero da necessidade de se ter clemência, pois
somente o possuidor de grande poder poderia ser clemente (Sêneca.  De Clementia  1.2 e 3), e esta ação
levaria o governante a ter o povo ao seu lado ao ponto de que “em sua [do rei (rex)] defesa eles estarão
prontos a no mesmo instante se lançarem diante das espadas de assassinos, e colocar seus corpos abaixo de
seus pés se seu caminho houver de ser pavimentado, para sua segurança, por corpos abatidos” (Sêneca. De
Clementia 1.3.3). Tal assertiva nos leva a entender que o poder dos “submissos” encontra-se no próprio ato
de “submissão”. Entretanto, devido a Suetônio e sua família não se encontrarem no estrato senatorial da
ordem social romana, não prolongaremos a nossa discussão neste tópico. (Cf. WIRSZUBSKI, 1968: 136 –
138; ECK, 2000; OMENA e FUNARI, 2012 dentre outros.)

7 Para transmitir a sensação de tranquilidade e acalmar os ânimos de cidadãos que já haviam passado por
recentes guerras civis, Otaviano retira todas as tropas da Itália, exceto os  vigiles,  os quais funcionavam
como uma brigada de incêndio, as coortes urbanas, que eram uma espécie de policiamento principalmente
nos períodos noturnos, e a própria guarda pretoriana (HASSALL, 2008: 328).
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possibilidade de levantes; desta forma, o exército deixa de ser do povo para ser do Imperador,

pois o próprio Augusto, em suas  Res Gestae, o chama de 'meu exército' e 'meus soldados'

(SANTOSUOSSO, 2001: 90 – 92).8

Com estas mudanças a ascendência na carreira equestre dependia em diversos aspectos

do relacionamento de patronato com o Imperador, o que faz com que estes obtivessem um

status maior do que antes e, assim incentivava outros na busca desta ascensão (GILLIVER,

2007:  187).  Em  diversos  momentos,  tanto  Augusto  como  Imperadores  posteriores  se

utilizaram dos equestres como seus representantes nas províncias.

Ao se levar em conta o grupo dos equites, assim como os Senadores, estes
eram  ricos,  educados  e  de  perspectivas  conservadoras.  Muitos
experimentavam de uma vida pública como júris, empreiteiros e magistrados
municipais,  bem como o serviço militar. Em geral,  eles eram um recurso
óbvio  para  o  Imperador  em  sua  busca  por  assistência  administrativa
(TALBERT, 2008: 342).

Ainda que não fossem personagens decisivos  nas  escolhas  dos  rumos do Império,

consideramos  indiscutível  a  ação  dos  equestres,  à  medida  que  se  beneficiavam  desta

proximidade  com  os  Imperadores9,  e  usufruíam,  dessa  forma,  de  uma  posição  visível,

inclusive,  nas  apresentações  no  anfiteatro  romano,  pois  tinham  assentos  reservados  nas

catorze  fileiras  seguintes  aos  Senadores;  somente  após  os  equestres  viria  o  restante  da

população  (SALLER,  2008:  820).  Portanto,  ao  observarmos  a  família  de  Suetônio  e  sua

ascendência equestre, podemos estar certos de que não eram pessoas de pouca riqueza ou de

influência menosprezada.

Suetônio,  apesar  de  ter  exercido  o  Flaminato  de  Vulcano  resolve  não  seguir  os

mesmos passos de seu pai e de seu avô, mas envolve-se na política através da literatura. Plínio

o identifica como  eruditissimus  em uma carta enviada a Trajano (Plínio,  o jovem.  Cartas

8 Todavia é interessante notar que apesar de toda a tentativa de controle que se formou em torno do exército e
do Senado com a chegada do Império, o poder, neste cenário, era frágil, considerando que a mudança da
maioria dos Imperadores se deu por meio de força militar que, muitas vezes, conduzida por Senadores,
especialmente, quando estavam no comando de alguma legião (BIRLEY, 2007: 390).

9 Os  libertos  desempenhavam  um  papel  muito  importante  na  sociedade  romana,  pois  eles,  ao  serem
libertados, adquiriam a obrigação de proteger o seu patrono, lhe prestar alguns serviços e, de igual modo,
não servir de acusação em um tribunal (cf.  GARDNER, 1993: 7 – 51). Apesar de serem considerados
inferiores, tanto nas questões legais quanto sociais, em relação aos livres e aos filhos emancipados (FRIER
e McGINN, 2004: 318), um romano que estivesse rodeado de clientes, mesmo que estes fossem libertos, era
bem visto em sua sociedade. Por isso, com o aumento das fronteiras do Império e uma necessidade maior de
funcionários imperiais, desde o final da dinastia Julio-Claudiana até Tito, houve uma predominância de
libertos nos cargos oficiais do Império, em especial os secretários. Todavia estes cargos foram retomados
para os equestres a partir de Domiciano (SALLER, 1982: 66 – 67; LINDSAY, 1994: 454 – 456; GRIFFIN,
2008b: 106 – 107).
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10.94),  em  outra,  o  patrono  intermedeia  a  compra  de  uma  propriedade  para  Suetônio,

descrevendo-a como um lugar que se encaixava às necessidades do biógrafo. A propriedade

seria  próxima  de  Roma  e  seu  tamanho  suficiente  para  que  pudesse  estar  imerso  em

pensamentos  e  descansar  os  olhos,  em outras  palavras,  um lugar  ideal  para  sua erudição

(Plínio, o jovem.  Cartas  1.24). A Suda em um verbete relacionado a Suetônio o descreve

como  “gramático romano”  (Tranquillus.  Suda, Tau.895; ver ainda WALLACE-HADRILL,

1995: 30; WARMINGTON, B., 1999: vii; BRANDÃO, 2009a: 33) e faz uma lista de diversos

escritos que, infelizmente, se perderam com o tempo.

O fato de Suetônio se envolver com a escrita, mais uma vez indica, que seu  status

social  se distinguia do restante  da população,  já  que na Antiguidade Clássica a educação

formal restringia-se a poucas pessoas. Com isto, não queremos transmitir a ideia de que a

maioria dos romanos eram analfabetos, apenas que a sua leitura limitava-se àquilo que faria

parte de sua vida diária. Por exemplo, um camponês não aprenderia a lidar com a literatura se

isto não fosse necessário; todavia, é provável que, se levarmos em consideração os grafites em

Pompeia, estes saberiam ler inscrições nas moedas e anúncios emitidos pelos correspondentes

imperiais. Do mesmo modo, alguns senhores ensinavam seus escravos a ler e escrever, não

em quantidade que os tornassem letrados, mas o suficiente para lidar com as receitas de sua

propriedade (HARRIS, 1989: 206 – 222; 255 – 259).

No início do segundo século a educação se tornou não apenas importante para o

conhecimento, mas também se transformou em um símbolo de elevação para a sociedade da

elite. Com a expansão do Império se tornava necessário o aprendizado não só do latim, mas

também do grego (CLARKE, 1996: 131). Sob tais aspectos a afirmação de Wallace-Hadrill

(1995: 38) se torna compreensível: “Para uma elite espalhada por uma vasta área geográfica, o

conhecimento literário servia como marca de romanidade e nascimento nobre. Tal oferecia um

passaporte  para  a  respeitabilidade”.  Neste  sentido,  ao  observarmos  as  obras  de  Suetônio

citadas pela  Suda e o modo como lida com as palavras, preocupando-se em citar (e muitas

vezes explicar) termos técnicos, podemos afirmar, sem dúvida, que ele obteve uma formação

escolar aos moldes da elite romana (BRADLEY, 1998: 6). Por causa desta formação, Suetônio

alcançou  alguns  cargos  oficiais  durante  os  Principados  de  Trajano  e  Adriano,  algo  que

podemos perceber à medida que estas posições corroboraram para a escrita de suas obras. 

Sendo assim, retornemos à inscrição de mármore encontrada por Marec e Pflaum na

cidade de Hipona, atual Annaba na Argélia, em 1950. Esta peça mede dois metros de largura
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por um metro e meio de altura e aparenta ser uma homenagem a Gaius Suetonius Tranquillus,

apresentando algumas posições como flaminato e supostos sacerdócios, bem como cargos de

bibliotechis, studiis  e  ab epistulis, sendo os dois primeiros sob o Principado de Trajano e o

último  de  Adriano.  Entretanto,  não  acentuaremos  as  informações  sobre  flaminato e  aos

sacerdócios,  por dois motivos: 1) Faltam algumas informações a respeito destas posições,

levando-se em conta a fragmentação da placa de mármore, pois as partes que completariam a

frase  estão  perdidas  (TOWNEND,  1961a:  100  –  103);  2)  As  últimas  três  posições  nos

despertam maior interesse, não apenas por estarem bem visíveis, e com as partes inteiras, mas

também por serem cargos de maior importância desenvolvidos junto aos Imperadores.

Antes,  é  preciso  ter  em mente  que  tanto  Trajano  quanto  Adriano  buscaram  estar

rodeados de intelectuais que ocupassem diversas posições na aula, pois a atmosfera voltada

aos estudos na aula de Adriano pode ter sido levada aos extremos, mas a exaltação feita por

Plínio  a  Trajano  confirma  que  era  esperada  na  aula tal  encorajamento  da  cultura  e  da

educação (WALLACE-HADRILL,  1995:  79).  Do  mesmo  modo,  lembremos  que  desde

Domiciano houve um processo em substituir os libertos por equites nos importantes postos de

secretários imperiais, ação que foi continuada por Trajano (GRIFFIN, 2008b: 106 – 107).

Portanto,  encontramos um ambiente altamente  sensível  a  Suetônio  que  era  tanto equestre

quanto um estudioso em seus aspectos antiquaristas.

O  primeiro  cargo  descrito  na  placa  de  Hipona  é  o  de  a  bibliotechis,  algo  que

poderíamos chamar de bibliotecário. Pouco se tem documentado acerca deste cargo imperial.

Entretanto, é sabido que desde o início do Império uma das mais importantes contribuições

dos Césares à educação e à cultura foi a distribuição de bibliotecas por diversas cidades, em

especial Roma (WALLACE-HADRILL, 1995: 81). Torna-se então necessária a presença de

um bibliotecário na aula imperial. Assim sendo, Trajano buscou equiparar a cidade de Roma à

Alexandria no que diz respeito à educação. Como celebração, o Imperador manda erigir uma

coluna flanqueada por duas bibliotecas, uma com escritos gregos e outra com escritos latinos.

Há uma boa possibilidade de Suetônio ter sido o bibliotecário destas, pois tais ficaram prontas

em 113, cerca de dois anos após a morte de Plínio, o que deve ter levado Suetônio de volta à

Roma e,  por  influência  de  seu  patrono,  ocupou tal  cargo imperial  em 114 (TOWNEND,

1961a:  100);  no  entanto,  tal  hipótese  não  possui  comprovação  segura  (WALLACE-

HADRILL, 1995: 82).

O segundo cargo apontado é o de a studiis. Um posto voltado à pesquisa imperial de
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fatos  anteriores  para  que  assim o  Imperador  tivesse  conhecimento  das  decisões  jurídicas

passadas e receber embasamento para as resoluções a serem tomadas nos julgamentos que

fossem  presididos  por  ele;  também  é  dito  que  o  detentor  do  cargo  seria  aquele  que

selecionaria,  dentre  todas  as  obras  escritas  e  dedicadas  ao  princeps,  apenas  aquelas  que

realmente  fossem  necessárias  ou  do  interesse  do  governante;  do  mesmo  modo,  existe  a

hipótese de que o detentor deste cargo seria aquele que iria escrever os discursos proferidos

pelos  Imperadores.  Em  outras  palavras,  quem  ocupasse  o  cargo  de  a  studiis ficaria

responsável pela produção intelectual e sua administração junto ao Imperador.

Pouco é  dito  acerca  de  Suetônio  e  sua  ocupação  no cargo de  a  studiis.  Podemos

presumir que, durante boa parte deste período, Suetônio pode ter obtido acesso aos diversos

documentos  imperiais,  desenvolvendo,  dessa  forma,  pesquisas  antiquaristas  e,  em função

disto,  ganhou o  favor  do Imperador  Adriano para  ocupar  o cargo  ab epistulis,  secretário

imperial. Este último é referenciado na inscrição de Hipona e, seguindo nossa argumentação,

possibilitava a Suetônio o contato direto com o Imperador. Cabia ao secretário encarregar-se

de escrever as cartas do Imperador aos governadores provinciais e também administrar as

correspondências militares, bem como colher e organizar as informações do Império a serem

transmitidas ao Imperador (LINDSAY, 1994: 456; WARMINGTON, B., 1999: vi). Por isso,

diferentemente  dos  postos  apresentados  anteriormente,  o  ab  epistulis não  precisava  ter

nenhum tipo de treinamento específico, apenas deveria ter uma boa ortografia e ser fiel ao

Império (WALLACE-HADRILL, 1995: 87); porém lembremos que, desde Domiciano, houve

uma preferência pelos literatos. 

A importância do ab epistulis se dava, de tal modo, que o Imperador não viajava sem

a presença desse para que pudesse enviar cartas enquanto não estivesse em Roma (SYME,

1981: 110). Cabe lembrar que Suetônio compreendia muito bem a relevância de seu posto e a

necessária fidelidade ao Imperador, pois relembra na biografia de Augusto um amanuense

chamado Thalo, o qual teve as pernas quebradas por ordem do Imperador devido ao fato de

ter  aceitado cinco mil  denários  como pagamento para  adulterar  o  conteúdo de uma carta

(Suetônio. Augusto 67.2).

Durante muito tempo o cargo era ocupado apenas por uma pessoa que dominasse, de

fato, a língua grega além da latina; entretanto, o Império continuou a crescer e a troca de

cartas entre o Imperador e as províncias gregas se intensificaram e, em 166, temos a presença

de dois secretários  imperiais:  um para as correspondências  latinas e  outro para as gregas
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(TOWNEND, 1961b: 379). Todavia, sabe-se que Suetônio era o único secretário imperial de

seu período e cuidava das correspondências tanto latina quanto grega; o que se torna evidente

ao observarmos a grande quantidade de citações em grego nas suas biografias e mesmo, ao

olharmos para os  escritos  apresentados na  Suda,  é provável  que o biógrafo  tenha escrito

alguma de suas obras em grego, à medida que chega a ser identificado na Historia Augusta

(Adriano 11.3) como epistolarum magistro. 

Suetônio chegou a este cargo, em 113, por meio da influência de Septício Claro,

prefeito  da  guarda  pretoriana,  e  provável  patrono  do  biógrafo,  após  a  morte  de  Plínio

(ROLFE, 1913: 211 – 212). A análise deste ponto é de grande importância, pois, em nosso

entender, a descrição dos cargos em si, presentes em inscrições como a de Hipona, não possui

relevância, se não estiver associada às relações de patronato. Visto que  “as limitações deste

tipo  de  evidência  são  formidáveis:  inscrições  nos  mostram  quais  postos  que  as  pessoas

ocuparam, mas não o porquê de tê-los sido dados a elas” (WALLACE-HADRILL, 1995: 73).

Portanto, chamar a atenção para o patronato se torna de grande valor para compreender o

local de inserção de Suetônio.

1.2. Suetônio e Plínio, o jovem: uma vida de patronato

O patronato era um modo antigo e comum para alguém menos abastado poder se

desenvolver e conseguir certos privilégios, enquanto, que aquele que o subsidiava, pedia em

troca o apoio político. O relacionamento entre cliente e patrono era baseado na alteridade,

diferente da amicitia, a qual se desenvolvia sob a igualdade. Todavia, com o passar do tempo,

a linguagem da  amicitia foi amplamente utilizada nos relacionamentos de patronato, o que

torna difícil, à primeira análise, a distinção de um pelo outro (KONSTAN, 2005: 345). Isto

não  significa  que  o  patronato  tenha  sido  substituído  pela  amicitia,  mas  que  passou  a

incorporar em sua descrição a linguagem desta.

Inicialmente  as  palavras  patronus  e  cliens eram designações  do  âmbito  jurídico

(SALLER,  1982:  9),  já  que  este  tipo  de  relacionamento  gerava,  de  modo  inevitável,  a

disparidade de poder, pois aquele que dava o benefício, automaticamente, se colocava em uma

posição honrosa por ter a capacidade de doar. Tal postura, então, levava o romano a adotar a

linguagem da amicitia por uma questão de polidez e não de posição real (SALLER, 1982: 11;

GRIFFIN, 2013a: 34), para que não aparentasse o rebaixamento daquele que atuava como
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cliente. Contudo, se tal linguagem ocorre é provável que haja algum tipo de laço emocional

ou étnico entre as duas pessoas (SOUZA, 2013: 55); um exemplo disto é encontrado na carta

de Trajano a Plínio, já que o Imperador se refere a Pompeu Planta, prefeito do Egito, como

“meu amigo” (Plínio, o jovem.  Cartas 10.7), o que claramente não indica nenhum nível de

igualdade  entre  os  dois;  todavia,  apesar  estarem em posições  diferentes,  a  linguagem de

amicitia permeava  os  relacionamentos  entre  o  Imperador  e  a  ordem senatorial,  desde  os

tempos de Augusto (SOUZA, 2013: 51).

Com  a  ascensão  do  Império  e  sua  estrutura  governamental,  o  relacionamento

patrono-cliente é posto ao cerne do esquema de poder e, por isso, se torna o principal artifício

para galgar cargos. Centralizada na pessoa do Imperador, o patronato era o meio de garantir

ascensão política e social, pois era este governante que controlava o acesso a qualquer posição

de  honra  e  os  benefícios  adquiridos  para  se  concorrer  rapidamente  à  carreira  senatorial

(SYME, 1939: 369). Em meio a isto surge a obra De Beneficiis de Sêneca com a intenção de

se discutir as normas no dar e receber, algo que ele crê ser de grande necessidade para sua

época, como afirma no início do tratado: “Não há nada mais danoso do que nossa ignorância

no modo de dar e receber benefícios.” (Sêneca. De Beneficiis 1.1.1). Sêneca compreendia que

a relação de troca através do beneficium10 trazia estabilidade social e que, portanto, deveria ser

preservada (SALLER, 1982: 38; GRIFFIN e INWOOD, 2011: 1; GRIFFIN, 2013a: 32). Deste

modo, Sêneca define o benefício nas seguintes palavras:

Então, o que é um benefício? Isto é uma ação bem-intencionada que confere
alegria, e no fazer gera alegria, voltada e desejosa de fazer o que se faz.
Assim não importa o que é feito ou o que é dado, mas com qual atitude, já
que o benefício consiste não no que é feito ou dado, mas na intenção do
doador ou agente (Sêneca. De Beneficiis 1.6.1).

Ao se observar esta declaração, podemos ter a impressão de que o relacionamento de

patronato deveria se dar apenas por uma questão de boas intenções, todavia, uma situação de

correspondência  moral  era  gerada  por  meio  da  atitude  de  receber,  pois  o  que  recebia  o

10 Na linguagem do Império diversas palavras são utilizadas para caracterizar o relacionamento de patronato.
Em geral, como já foi dito acima, os termos  patronus e  cliens eram empregados no meio jurídico, sendo
pouco  comum  nas  expressões  literárias.  Entretanto,  tais  termos  aparecem  com  certa  frequência  nas
inscrições epigráficas, o que demonstraria que por serem palavras que apresentam grande alteridade, por
polidez não seriam utilizadas pelo patronus, mas apareceriam nas dedicatórias de seus clientes onde ele era
exaltado. Junto a estes, há outros termos os quais a semântica é difícil de precisar por se encontrarem em
diversas  situações  em  que  assumem significados  diferentes,  estes  são:  amicus,  officium,  beneficium  e
meritum. Em resumo não há grande diferença entre eles, pois para isto é preciso observar o contexto no qual
estão inseridos. Para mais informações confira (SALLER, 1982: 7 – 39).
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benefício ficava 'obrigado' a retribuir. Entretanto, aquele que dava o benefício não iria receber

de volta na mesma moeda aquilo que doou, na verdade nem mesmo se esperava tal coisa. Em

realidade, a troca estava no beneficiado receber o auxílio e o beneficiador receberia a glória

como recompensa (NICOLS, 2014: 128). Do mesmo modo, o patronato se dava em relação ao

Imperador, todavia,  com uma distinção:  ao benefício oferecido pelo  Imperador  não havia

retribuição que lhe alcançasse. Sêneca o equipara ao nível dos astros e dos deuses:

Estes  seres  [os  astros]  são  de  valor  primordial  para  nós,  necessários  e
doadores de vida, ainda assim é a grandeza deles que cativa nossas mentes.
Do mesmo modo, todas as virtudes, especialmente aquelas de uma mente
grandiosa, tem muito o que nos dar, mas esta não quer ser amada por isto.
Ela contém algo mais em si mesma e não pode ser realmente compreendida
por  alguém  que  a  tenha  apenas  como  uma  simples  coisa  (Sêneca.  De
Beneficiis 4.24.1).

Nosso alvo é viver de acordo com a natureza e seguir o exemplo dos deuses.
Mas o que os deuses almejam naquilo que fazem além de simplesmente o
fazer? A menos que você chegue a pensar que eles recebem algum tipo de
recompensa pelo que fazem na fumaça das entranhas e no aroma do incenso.
(Sêneca. De Beneficiis 4.25.1)

Ao levarmos em consideração que as ações de patronato não mudaram muito desde os

tempos do início do Império até a dinastia Antonina (NICOLS, 2014: 125 – 131) e que Sêneca

escreve  De  Beneficiis  sob  a  perspectiva  do  início  do  principado  de  Nero  (GRIFFIN  e

INWOOD, 2011: 2 – 4), facilmente constataremos que no Império o Imperador torna-se o

epicentro de toda a  atividade de patronato; todavia, é essencial ter em mente que tal não se

dava diretamente com cada indivíduo espalhado pela extensão do Império, mas através da

rede de relacionamentos que partia dele (SOUZA, 2013: 50). Para Sêneca, a Res Publica era a

ordenação  de  uma  sociedade  naturalmente  desorganizada  e  o  Imperador  seria  o  sábio

organizador, motivo pelo qual este deveria estar no centro dos relacionamentos de todo o

Império (FAVERSANI, 2007: 58 – 60).

Dentre as várias honrarias que um romano poderia carregar a mais distinta delas era a

Amicitia Caesaris a qual levava consigo honores et auctoritas (SALLER, 1982: 43). Esta não

era  definida  apenas  pelo  termo  amicus,  pois,  como vimos,  por  diversas  vezes,  o  próprio

Imperador fazia uso deste por questões de polidez. Contudo, havia atitudes que ditavam a

distância,  esta,  que  por  vezes,  se  manifestava  nos  jantares  através  da  diferença  entre  o

alimento e vinho servido, uma atitude rejeitada por Plínio por uma questão de gentileza, pois
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ele  mesmo reconhece  que  havia  diferenças  entre  estes  relacionamentos  (Plínio,  o  jovem.

Cartas  2.6). Portanto,  o acesso ao Imperador não era simples e nem diretamente aberto a

todos.

Richard Saller (1982: 75) sugere que o acesso ao Imperador se daria por meio de

intermediários  como  os  Senadores,  equestres  ou  alguém  próximo  da  família.  Podemos,

inclusive, nos lembrar do papel importante de Agripina, junto a Nero, na admissão de Sêneca

e  Burro  na  aula imperial.  “O Imperador  assegurava  a  lealdade  de  um círculo  interno de

amigos  com  sua  beneficia e  lhes  concedia  os  recursos  para  construir  seus  próprios

clientelismos, cuja lealdade era indiretamente assegurada” (SALLER, 1982: 78).

Deste modo, podemos perceber que a figura do Imperador era um tanto ambígua, pois,

ao  mesmo  tempo  em  que  esse  fazia  parte  daquilo  que  socialmente  compunha  as  elites

romanas, também estava acima delas; isto é igualmente percebido nas estátuas que o retratam

sob uma aura divina que o diferencia dos 'mortais' e podem ser encontradas tanto na Itália

como em outras províncias do Império (REVELL, 2010: 96). Contudo, é de se esperar que tal

atitude não seja presente apenas para os Imperadores como um único indivíduo, pois pelas

características que compunham o Império Romano, tal diferenciação também se dava com sua

família.

O Império, apesar de possuir aspectos monárquicos no sentido de centralização do

poder, não operava nos mesmos moldes em que veio a se tornar os reinados da Idade Média.

Sob o  Império  Romano  o  poder  passou a  buscar  uma perpetuação  dentro  da  família  no

conceito de clãs que tinham seu apoio em outras famílias e aliados; ou seja, o Império não era

propriedade do Imperador como eram as terras dos governantes da Idade Média e que por isso

atuavam como monarcas  em seu território,  mas o Imperador  tinha o controle de governo

concedido pelo Senado, representando os cidadãos, para que o Império fosse conduzido à

prosperidade (VEYNE, 2009: 3). Sendo assim, o poder perpassava toda a família Imperial

que, com Augusto, se tornava pública.

O átrio nas casas era o local onde as estátuas dos membros da família eram dispostas a

fim de  servir  como lembrete  da  história  e  do  poder  daquela  família  àqueles  que  por  ali

passassem (SEVERY, 2003: 19). Encontramos igualmente disposto o Fórum Augustano, o

qual continha elementos da família desse Imperador e o próprio atuando como o pater familia

(SEVERY, 2003: 169). Em realidade, a expressão domus augusta foi cunhada por Ovídio em

um contexto de conciliação da gens Júlia e da gens Cláudia como um grupo monolítico ligado
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a Augusto para representar uma família harmoniosa (FLORY, 1996: 292). Com isto torna-se

claro que a estrutura de poder fluiria não apenas do Imperador, mas também de sua própria

família; as mulheres imperiais se tornam exemplos desde as vestimentas até o comportamento

para apresentar às outras famílias o bom modelo a ser seguido (WOOD, 2000: 4); contudo

esta influência não era apenas nos moldes morais, mas também políticos, ainda que de modo

indireto,  pois,  apesar  de  ser  uma  sociedade  patriarcal,  era  impossível  aos  governantes

excluírem em suas atuações o papel das mulheres uma vez que era uma família que ocupava o

poder (WOOD, 2000: 10). Esta importância se torna clara quando a ligação com Augusto se

dá por meio de Lívia, sua esposa, e Júlia, sua filha ou mesmo com o poder exercido por

Agripina, a jovem, e Popéia, como veremos mais adiante.

Plínio reconhece esta estrutura ao redor do Imperador através de suas cartas, das quais

podemos tomar três como exemplo. Em uma delas ele lembra como através de um indivíduo

chamado Cornélio Rufo, o qual era bem quisto por Nerva, pode alcançar reconhecimento e

posição (Plínio, o jovem.  Cartas  4.17). Do mesmo modo, ele se coloca como intermediário

entre  Trajano  e  Vocônio  Romano  para  que  esse  pudesse  ser  elevado  à  ordem senatorial

(Plínio, o jovem. Cartas 10.4). E ainda, em outro episódio, relatado em uma carta a Trajano,

Plínio pede pela cidadania de dois parentes de seu médico (Plínio, o jovem.  Cartas  10.11).

Deste modo, podemos perceber claramente como se dispunha o patronato através da rede de

relacionamentos centrada no Imperador, através da qual os benefícios fluíam de uma ponta a

outra, bem como o reconhecimento de quem concedia o poder ou tinha acesso a ele. Assim,

podemos compreender o relacionamento de patronato entre Plínio e Suetônio, e este último

com o Imperador.11

Plínio, o jovem, foi o grande patrono de Suetônio. Nascido em 61 ou 62, vindo de uma

família rica e sendo educado por seu tio, Plínio, o velho, após a morte de seu pai. Foi morar

em Roma quando ainda muito jovem e passou a compor um dos cargos dos  vigintiviri, o

primeiro degrau para a carreira  senatorial.  Ao passar para o quadro dos  decemviri,  Plínio

inicia sua carreira na vida pública, chegando a ser indicado pelo próprio princeps como um

dos vinte e quatro questores (WALSH, 2006: xiii – xv). Com a morte de Domiciano em 97,

Plínio é eleito, em 98, por Nerva como prefeito dos tesouros de Saturno, cargo ocupado por

11 É importante lembrar que o patronato funcionava deste modo entre as elites romanas para quem a fluidez do
poder  era  necessária  para  a  elevação  no  status social.  Contudo,  o  relacionamento  com  o  restante  da
população  tinha  modos  diferentes  de  se  relacionar  envolvendo,  assim,  um  complexo  contexto  social
(SOUZA, 2013: 56). Todavia, pelo fato de nosso autor ser mais atuante no ambiente próximo ao Imperador
e ser originário de uma família de elite, não nos deteremos neste ponto.
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ele  até o ano 100. Então,  em 109 ou 110, devido a  um impasse em um caso político de

extorsão na província de Bitínia e Ponto, Trajano toma o controle da região, indicando, com

isso, Plínio para ser o governador com o objetivo de resolver diversos problemas surgidos por

causa dos eventos dos últimos anos na província. As cartas de Plínio foram interrompidas, de

maneira abrupta, por volta do ano 112 ou 113, o que pode indicar a morte desse (SOUZA,

2013: 44 e 45).

Com esse  viés  interpretativo,  Plínio  associou-se  à  política  imperial  e,  com isso,

tornou-se patrono de alguns personagens que se tornaram ilustres como Tácito e Suetônio.

Plínio referiu-se a Suetônio no vocábulo contubernalis  (Plínio, o jovem. Cartas 1.24.1), um

termo metafórico da área militar comumente usado para descrever a relação entre mestre e

pupilo  (ROLFE,  1913:  211;  WALLACE-HADRILL,  1995:  4),  indicando,  assim,  a

proximidade entre os dois. Algo que se mostra muito real em uma carta endereçada a Trajano,

à medida que Plínio fez um pedido ao Imperador, para que Suetônio pudesse obter o ius trium

liberorum. Descreve seu amigo nos seguintes termos:

Por muito tempo, meu senhor, eu tenho admitido em meu círculo de amigos
Suetônio Tranquilo, o mais digno, honrável e instruído homem, por quem
tenho  tido  grande  admiração  do  caráter  e  conhecimento,  agora  tenho
começado a amá-lo mais,  o quanto mais eu me aproximo dele  (Plínio,  o
jovem. Cartas 10.94).

Como sabemos, o ius trium liberorum (direito de três filhos) era um privilégio criado

no Principado de Augusto com vistas a incentivar os cidadãos a terem filhos legítimos. Tal

direito concedia muitos privilégios, desde a restituição de herança e desobrigação de ser um

tutor, até  mesmo  as  prioridades  para  votos  e  ocupação  de  cargos  antes  da  idade  usual

(TREGGIARI, 1991: 73 e 74). Porém, como é descrito na própria carta, o relacionamento de

Suetônio com sua esposa não chegou a gerar filhos; entretanto, por causa da capacidade que o

Imperador tinha de manipular o sistema administrativo e as leis (SALLER, 1982: 54), bem

como devido a influência de Plínio, Trajano, na carta seguinte, responde positivamente ao

pedido do governador por seu amigo, ressaltando a natureza adversa do mesmo:

Meu  caro  Segundo,  você  está  claramente  ciente  do  quão  raro  eu  tenho
concedido estes favores, mesmo no Senado, onde eu regularmente declaro
que não tenho excedido o número que seria o suficiente para mim, pois esta
é a mais augusta ordem que eu tenho preservado. Entretanto, eu atendi ao
seu pedido e ordenei que fosse inscrito nos meus registros que eu concedi o
'direito  de  três  filhos'  a  Suetônio  Tranquilo,  sujeito  às  minhas  condições
habituais (Plínio, o jovem. Cartas 10.95).
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Deste  modo,  percebemos  que  Plínio,  o  jovem,  foi  um personagem  essencial  na

carreira de Suetônio, atuando como seu principal patrono. Em uma de suas cartas (Plínio, o

jovem.  Cartas  5.10),  Plínio  pediu  para  que  Suetônio  lhe  enviasse  logo  a  sua  obra,

provavelmente  a  De  Viris  Illustribus, mesmo  que  inacabada,  pois  seus  amigos  estavam

ansiosos para lê-la. Tais amigos, certamente, faziam parte de um círculo literário criado por

Plínio e que, a posteriori, teria de ser conduzido por Septício Claro (ROLFE, 1913: 113). Tal

círculo deveria ser uma grande influência para Suetônio, portanto, tal pedido não era apenas

um incentivo à publicação da obra em destaque na carta, mas uma cobrança. Tristan J. Power

(2010: 158) acredita que a conquista do ius trium liberorum para Suetônio se deu não apenas

pela  influência  de  Plínio,  o  jovem,  mas  igualmente  por  causa  de  alguma publicação que

Suetônio  tenha  feito;  é  possível  que  tal  trabalho  seja  a  obra  De Viris  Illustribus  a  qual

retratava a vida de homens romanos que obtiveram destaque no campo da literatura. Portanto,

conhecendo o modo em que o patronato se dava e a íntima ligação que esse tinha com o

Imperador, Plínio buscava através desta carta lembrar a Suetônio de suas responsabilidades

para com ele.

No caso de Suetônio, por ser equestre e amigo de seu patrono Plínio, a relação se

estabelecia  em um nível  de patrono-protegido,  pois,  como vimos,  o termo “cliente” seria

provavelmente impróprio (SALLER, 2008: 846 e 847). Todavia, em última instância, na rede

de relações na aula imperial (WALLACE-HADRILL, 2008a: 289), Suetônio ligava-se como

cliente  indireto  do  Imperador  por  causa  do  envolvimento  de  patronato  com  Plínio,  pois

“amigos  não  apenas  trocavam  favores  pessoais  entre  si,  mas  também  trocavam  e  se

vinculavam por  favores para seus clientes e  outros amigos” (SALLER, 1982:  25).  Sendo

assim, o Imperador acabava por reunir ao seu redor diversas pessoas que compreendiam a

importância  de estar  próximo a  ele,  para  conseguir  favores  e  benefícios.  Por  saber  disto,

Suetônio se mantinha junto a Plínio, bem como a um amigo em comum: Septício Claro. Este

é o destinatário de algumas cartas de Plínio (Plínio, o jovem.  Cartas  1.15, 7.28 e 8.1) e a

quem também dedicou a compilação, nas quais estas cartas se encontravam, como relatado na

abertura  da  obra:  “Em  numerosas  ocasiões  você  [Septício  Claro]  me  incitou  a  reunir  e

publicar tais cartas que eu compus com tanto cuidado” (Plínio, o jovem. Cartas 1.1).

Do mesmo modo, após a morte de Plínio, Septício, aparentemente, se torna o patrono

de Suetônio (BRADLEY, 1998: 5), à medida que se evidencia com a dedicação a ele exposta

nos primeiros capítulos da Vida do Divo Júlio, os quais não nos chegaram, mas há evidências
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desses por meio de uma citação em uma obra do sexto século em referência a um códice que

continha tal dedicatória (ROFLE, 1913: 208). 

Por Septício Claro ocupar o cargo de prefeito da guarda pretoriana, de 119 a 121,

início do Principado de Adriano, entendemos que Suetônio desempenhou sua última função

imperial,  ab epistulis, no mesmo período. Isto nos é apresentado de modo mais enfático em

um trecho do Historia Augusta (Adriano 11.3), o qual nos diz que ambos foram demitidos de

suas posições da aula por terem relações “mais informais” do que o adequado com Sabina,

esposa de Adriano. Apesar de toda a discussão em torno da autoria da obra Historia Augusta

(SYME, 1972), tudo leva a crer que tal declaração seja consistente com a realidade devido ao

ponto em que Sabina aparece na narrativa, durante a viagem de Adriano à Britânia e Gália.

Após  esse  episódio  não  encontramos  mais  referências  a  Suetônio,  nem em obras

posteriores,  nem dentro de suas próprias.  Todavia,  a questão da demissão de Suetônio do

cargo de ab epistulis se torna um ponto fundamental ao se determinar a datação da obra De

Vita Caesarum, bem como a interpretação destas biografias sob o seu contexto.

1.3. Suetônio e os cargos oficiais: doze vidas dos césares e a questão da datação

Como ressaltamos, a obra De Vita Caesarum faz parte do gênero biográfico e possui

uma  divisão  interna  com oito  livros  dispostos  em ordem cronológica.  Os  seis  primeiros

englobam, desde Júlio César até o fim da dinastia Julio-Claudiana, com um livro reservado

para  cada  Imperador.  Em seguida,  encontra-se  um livro  para  os  três  Imperadores  de  69

(Galba, Otão e Vitélio), seguido por outro livro para a dinastia Flaviana. Dentro de cada livro,

Suetônio  não  segue  uma  ordem cronológica,  mas  faz  sua  exposição  por  categorias,  par

species,  pois,  segundo  seus  pressupostos,  o  relato  se  tornaria  mais  claro  e  inteligível

(Suetônio.  Augusto  9.1). Todavia, por que Suetônio acreditava que o relato cronológico não

seria adequado? Por qual razão prefere fazer uso da exposição  par species? Para observar

estas questões sob um prisma mais plausível faz-se, então, necessário compreender o contexto

no qual esta obra se encontrava. Isto posto, iniciaremos a nossa discussão sobre a datação da

obra.

Sabemos que a obra De Vita Caesarum foi sendo escrita ao longo de diversos anos.

Tal  período  pode  ter  abarcado,  desde  o  Principado  de  Trajano  ou  limitando-se  apenas  a

Adriano, com a possibilidade de ter ultrapassado o tempo em que Suetônio esteve sob o cargo
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de ab epistulis. Examinar a indicação da data de escrita nos é importante para compreender o

contexto em que Suetônio escreveu a obra. Quanto a isto, temos três possíveis datações. 

De um lado há quem defenda a escrita da obra a partir do período em que Suetônio

ocupou o cargo de  ab epistulis no principado de Adriano (Cf. TOWNEND, 1959 e 1961a;

SYME,  1981;  WALLACE-HADRILL,  1995;  WARDLE,  2002).  Desta  forma,  o  início  da

escrita só poderia ter ocorrido a partir do ano 119 com a subida deste Imperador ao poder,

assim como a ocupação da prefeitura da guarda pretoriana por Septício Claro que se deu nesse

ano. Tais autores argumentam que apesar de não sabermos quando Suetônio teria encerrado a

escrita das biografias, poderíamos afirmar que apenas as duas primeiras, a de Júlio César e a

de Augusto, foram redigidas durante o período de trabalho de Suetônio na corte imperial, pois,

tanto  por  uma questão  de  tempo  de  escrita,  quanto  por  causa  dos  assuntos  abordados,  o

biógrafo teria dado demonstrações de que a partir de Tibério todas foram escritas após 121 ou

122. No entanto, há quem afirme (Cf. LINDSAY, 1994) que todas as biografias foram escritas

durante o período em que Suetônio esteve em seu cargo de secretário imperial, ou seja, não

incluem o período em que Trajano estivesse vivo; porém, a demissão, apesar de ser no período

de Adriano, teria ocorrido posteriormente, em 128, e assim o biógrafo teria tido tempo hábil

para produzi-las. Por fim, temos um terceiro pressuposto (Cf. POWER, 2010) que defende a

destituição de Septício Claro e de Suetônio entre 121 e 122, mas que o último teria escrito e

publicado  as  biografias  durante  seu  período  na  corte  imperial;  todavia,  a  escrita  teria  se

iniciado antes de Suetônio se tornar ab epistulis em 119, no período em que Plínio, o jovem,

estivesse vivo durante o fim do principado de Trajano. 

Sendo assim, por compreendermos a grande importância da datação da obra para

orientar  o  gênero  literário  utilizado  por  Suetônio,  bem como  dar  justificativas  plausíveis

acerca da divisão da obra, passaremos a analisar estas três possibilidades apresentadas com

suas argumentações.

Quanto à primeira argumentação, esta limita o início da escrita da obra no período do

principado de Adriano (WALLACE-HADRILL, 1995: 1), sendo que apenas as duas primeiras

biografias  (Júlio  César e Augusto) chegaram a serem publicadas  neste tempo.  Portanto,  o

centro desta argumentação se encontra no cargo de  ab epistulis, o qual Suetônio ocupou a

partir de 119 dando a possibilidade do biógrafo obter acesso aos registros imperiais, às cartas

e conhecer  mais  de perto toda  a  dinâmica  da corte  do Imperador;  desse modo,  Suetônio

haveria  tido  uma chance  muito  maior  de  desenvolver  o  gênero  biográfico  de  sua  obra  e
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enriquecê-lo como nenhum outro (WALLACE-HADRILL, 1995: 62). Todavia, cabe lembrar,

esse foi demitido de sua posição entre o período de 121 e 122 (WALLACE-HADRILL, 1995:

6). Sendo assim, devido ao afastamento de Suetônio de seu cargo junto ao Imperador, e, por

consequência, o bloqueio ao acesso a esses tipos de fontes, supõe-se que tal fez com que o

biógrafo  decaísse  na  qualidade,  assim  como  no  volume  de  sua  escrita,  centrando-se  em

desenvolver  uma  obra  composta  apenas  por  descrições  menores  e  repletas  de  anedotas

(TOWNEND, 1959: 286 – 288).

Esse argumento é complementado quando se fixa a data de escrita das vidas de Júlio e

Augusto para até 122, com a provável demissão. Apesar de alguns chegarem a dizer que o

enxerto, no qual aparece a demissão de Suetônio e Septício no  Historia Augusta  (Adriano

11.3),  esteja  temporalmente  deslocado,  tudo  leva  a  crer  que  tal  pensamento  não  seja

verdadeiro.  Se  o  autor  de  Historia  Augusta quisesse  simplesmente  expor  os  fatos  em

categorias, esta narrativa deveria aparecer posteriormente, pois parece estar deslocada do tema

em voga (TOWNEND, 1961a: 108).

Um dos motivos da demissão de Suetônio e Septício seria aquele apresentado pela

Historia Augusta (Adriano 11.3),  esta afirma que ambos tiveram relações mais informais do

que  o  adequado  com Sabina,  esposa  de  Adriano,  entretanto,  há  uma outra  possibilidade.

Pensa-se  ser  concebível  que  o  motivo  da  demissão  teria  se  originado  em  algum

desentendimento  entre  o  Secretário  e  o  Prefeito  da  guarda  pretoriana  com  o  Imperador

Adriano durante a primeira viagem (SYME, 1981:  114). Liga-se a tal  raciocínio algumas

supostas evidências de que, por Suetônio estar irritado com o Imperador Adriano, passaria a

atacá-lo com alguns episódios dos Césares apresentados em sua obra (TOWNEND, 1959: 290

– 293). Entretanto, tais argumentos não são sólidos o suficiente para serem usados com um

alto grau de certeza, nem mesmo há uma grande quantidade destas evidências (TOWNEND,

1959: 290), apenas três possíveis citações podem ser encontradas (POWER, 2010: 159). Sem

levar em consideração que Suetônio, por já ter frequentado a corte e conhecer suas dinâmicas,

saberia muito bem os perigos de se atacar um governante em seus escritos e a própria escassez

de evidências, fortemente, nos sugere que tal não ocorreu.

É certo que Suetônio tenha escrito e publicado parte da obra De Vita Caesarum até o

ano de 122, todavia, como veremos mais adiante, é mais plausível considerar esse ano como o

limite da publicação de toda a obra, e não apenas de uma parte dela. Porém, como explicar o

fato de não aparecerem mais cartas tão pessoais nas outras biografias depois de Augusto? E
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por qual motivo as biografias após Augusto se tornaram gradativamente menores? Não seria a

falta de acesso aos documentos uma possível resposta? Cremos que não, pois ao observarmos

o  período  anterior  ao  seu  cargo  de  ab  epistulis  e  pensar  que  nesse  tempo  as  biografias

começaram a ser escritas e publicadas, veremos que Suetônio teria tido acesso a estas cartas e

documentos, devido aos postos de a bibliotechis e a studiis ocupados durante o principado de

Trajano.

Quanto  às  cartas,  é  preciso  lembrar  que  Suetônio  não  desempenhava  meramente

funções de arquivista ou qualquer outra coisa parecida com os dias atuais; entretanto, como

foi dito, ele fazia parte de um grupo de estudiosos o qual aparentemente era liderado por

Plínio e que, após a morte desse, Septício tomou a dianteira (SYME, 1981: 113).12 É provável

que  o  grupo  a  quem  Plínio  se  refere  em  sua  carta  (Plínio,  o  jovem.  Carta  5.10)  seja

exatamente esse. Tais grupos eram comuns nesse período. Eles se reuniam de modo privado

para  se  ouvirem e  darem suas  críticas  às  obras  apresentadas  (MARINCOLA,  2009:  14;

SALLES, 2010: 117 – 144). Portanto, Suetônio compartilhava tanto ideais como materiais de

pesquisa com estas pessoas e não apenas um mero colecionismo.

Suetônio não foi o único a não citar cartas de nenhum outro César, assim como ele,

havia outros que também não o fizeram (POWER, 2010: 160). Como afirma Wallace-Hadrill

(1995: 95), “aqui ele [Suetônio] também está acompanhado de seus contemporâneos. Nenhum

deles cita a carta de qualquer César, de Tibério a Domiciano, seja por propósitos filológicos,

biográficos ou históricos”. Portanto, ao se analisar as biografias dos césares, percebe-se que o

propósito principal de Suetônio é descrever o Império desde o seu início, apresentando as

mudanças ocorridas com o fim da res publica. Ponderemos o fato de que Júlio César, apesar

de não ser um Imperador nos moldes em que vieram a se tornar aqueles a partir de Augusto, é

o primeiro  a  ser  biografado por  dar  início àquilo que se tornaria  o  Império.  Todavia,  ao

considerarmos  Augusto  como  o  exemplo  de  princeps  e  primeiro  Imperador,  não  é  de

surpreender que tal biografia seja a mais extensa. Desse, encontramos diversas declarações de

12  É interessante observar que ao Suetônio passar do patronato de Plínio para o de Septício, de certa forma,
perde influência. Para entendermos isto é preciso considerar que a posição de Governador de província,
cargo ocupado por Plínio, era superior ao de Prefeito da guarda pretoriana, posição de Septício. Para chegar
a ser  Governador era preciso ter chegado ao Senado e ser influente,  pois este  cargo era indicado pelo
próprio  Imperador  (SLOOTJES,  2006:  17);  já  para  ser  Prefeito  da  guarda  pretoriana  deveria  ser  um
equestre, status social inferior ao do senador, e este cargo indicava que tal era uma espécie de comandan te
secundário, pois, idealmente, o comandante real da legião seria o próprio Imperador (SANTOSUOSSO,
2001: 93). Talvez, por este motivo, não temos nenhuma informação do restante das atividades de Suetônio
após a demissão deste de seu cargo na corte imperial juntamente com Septício; contudo este argumento é
apenas uma fraca hipótese que carece de maiores argumentações.
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Suetônio como:

Pode ser facilmente imaginado o quanto ele [Augusto] era amado por causa
desta admirável conduta (Suetônio. Augusto 57.1).

Para fazer suas boas intenções ainda mais evidentes, ele [Nero] declarou que
iria  governar  de acordo com os princípios  de Augusto,  e  ele  não perdeu
nenhuma  oportunidade  para  agir  com  generosidade  e  misericórdia,  ou
mesmo demonstrar sua afabilidade (Suetônio. Nero 10.1).

Sendo assim, por buscar um foco no início do principado é compreensível que haja

uma maior ênfase em Júlio César e, em especial, em Augusto. Portanto, de Tibério a Nero,

não vemos  uma diferença  tão  grande  entre  si,  no  que  diz  respeito  ao  volume da  escrita

biográfica, ao julgarmos a abrangência temporal de cada principado. Do mesmo modo, não é

de causar admiração que as biografias de Galba, Otão e Vitélio sejam tão curtas, ao considerar

que esses três ocuparam o poder no mesmo ano. Após esses, se inaugura uma nova dinastia, a

Flaviana, da qual acreditamos que pouco se fala por dois motivos: 1) Já não é mais a dinastia

central para Suetônio, aquela que deu início ao Império; 2) Tal dinastia está muito próxima ao

autor, tornando mais difícil a escrita por falta de informações, pois devemos lembrar que a

escrita de fatos históricos era um trabalho penoso para uma época com poucos recursos de

comunicação (HARRIS, 1989: 193 – 195). Logo, precisamos ter em mente que a cultura oral

era o segundo principal elemento utilizado pelos historiadores na época e foi utilizada da

mesma forma por Suetônio, o que o levou a cometer algumas falhas (WALLACE-HADRILL,

1995: 65).

Portanto,  Suetônio teria realmente sido demitido no ano 122, mas não é certo que

tenha escrito apenas as duas primeiras biografias no período em que esteve como funcionário

imperial. Aliado a isto temos a inscrição encontrada em Hipona, a qual demonstra, através do

seu tamanho e conteúdo, que o enxerto de Historia Augusta está corretamente localizado no

tempo; é possível  que o motivo não seja  exatamente aquele apresentado na obra,  mas ao

observarmos atentamente tal inscrição perceberemos que ela não foi criada para homenagear

o secretário do Imperador, devido a sua passagem pela cidade; esta, como visto anteriormente,

seria uma homenagem a um cidadão local (WARDLE, 2002). Todavia, Hugh Lindsay (1994)

tem uma opinião diferente.

Lindsay (1994: 459) se posiciona a favor da hipótese de que Suetônio tivesse escrito

De Vita Caesarum apenas durante a sua ocupação do cargo de ab epistulis; entretanto, ele se

diferencia no que diz respeito ao tempo em que Suetônio tenha ocupado tal cargo, à medida
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que afirma que o biógrafo teria trabalhado nesse posto junto a Adriano, a partir de 119, com a

demissão ocorrendo em um momento posterior, em 128. Para tanto, utiliza dois argumentos:

1.  Primeiramente,  Lindsay afirma que  a  localização do episódio  da  demissão  de

Suetônio e Septício na  Historia Augusta estaria completamente deslocada, pois deveria se

encontrar mais adiante. Isto é, baseado na ideia de que a esta obra seria apenas uma coleção

de anedotas e boatos que se espalharam com o tempo (LINDSAY: 460).

2. Em seguida, Lindsay (1994: 463 – 464) argumenta que a inscrição encontrada

em Hipona não seria um indício da provável origem africana do biógrafo, mas uma evidência

de que Suetônio estaria junto a Adriano durante a viagem do Imperador à África. Entretanto,

ao observarmos esses argumentos que servem de base para a defesa de Lindsay, percebemos

que existem algumas inconsistências.

Quanto a Historia Augusta é dito que esta seria uma mistura de fatos verdadeiros com

ficcionais  devido  ao  grande  número  de  documentos  das  vidas  de  Imperadores  menos

conhecidos e de usurpadores (MECKLER, 1996: 364), todavia José Luís Brandão salienta

que:

Não quer dizer que seja propriamente uma falsificação, mas uma espécie de
gênero diferente que se aproxima do romance, ou um exemplo de literatura
didática escrita para a sua época. … De qualquer modo, há que ter alguma
cautela, porque, como é habitual, aspectos que se julgava serem fictícios são
frequentemente comprovados por novas descobertas (BRANDÃO, 2011: 11
e 12).

Ou seja, por mais que haja a possibilidade de ter fatos ficcionais, a intenção da obra é

retratar  eventos históricos,  e  esta  se tornou a mais  importante  fonte dos  Imperadores dos

séculos II e III d.C.. A ideia mais aceita é a de que esta obra tenha sido escrita por um único

autor, apesar de tentar se inscrever como uma coleção de diversos autores (BRANDÃO, 2011:

10); em vários momentos, esse autor provê citações em excesso em uma tentativa de dar uma

grande autenticidade aos fatos históricos apresentados (MECKLER, 1996: 374). Sendo assim,

podemos perceber que o uso das anedotas não era por motivos desconexos da busca por um

caráter autêntico.

Nesse momento encontramos o episódio de Suetônio e Septício com Sabina, contudo é

preciso lembrar que havia muitas anedotas acerca de Sabina que se encontram não apenas na

História Augusta, mas igualmente em diversas outras fontes (SYME, 1981: 109). Todavia, por

mais que haja a possibilidade de não ter todos os fatos como completamente verídicos, não há

evidência alguma que demonstre qualquer motivo para o autor deslocar a data da demissão de
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Suetônio e Septício e colocá-la junto aos eventos anteriores. O que se torna claro quando

compreendemos que Septício não era o grande personagem dentre a dupla de prefeitos da

guarda pretoriana, como era Márcio Turbo; nem mesmo Suetônio, pois este  aparece junto a

Septício  por  depender  da  imagem  e  poder  desse  (TOWNEND,  1961:  109).  Em  outras

palavras, por mais que o suposto envolvimento com Sabina seja improvável (BIRLEY, 2000:

138 – 139), não é o suficiente para dizer que a demissão não tenha ocorrido no período de 121

–  122.  A causa  de  tal  afastamento  pode  ser  outra,  mas  a  data  seria  a  mesma  devido  à

localização na biografia.  Aliado ao achado em Hipona conclui-se que “a hipótese mais segura

ainda é colocar os cargos anteriores de Suetônio sob Trajano e seu emprego de  ab epistulis

aos primeiros quatro ou cinco anos do reino [sic] de Adriano” (TOWNEND, 1961a: 109).

Um ponto muito evidente na inscrição de Hipona é que esta apresenta um Flaminato

ocupado por Suetônio,  o que normalmente era ocupado por cidadãos locais, bem como o

tamanho  da  inscrição,  à  medida  que  é  superior  àquelas  inscrições  que  normalmente

homenageavam pessoas de mais influência que um ab epistulis (WARDLE, 2002: 465 – 470).

Portanto,  a  inscrição  seria  uma  homenagem  de  conterrâneos  e  não  uma  lembrança  da

passagem do Imperador com seu secretário.

Sendo assim, após analisar tais argumentos, podemos ter indicações de que por mais

que não haja evidências o suficiente para corroborar com a data posterior da demissão de

Suetônio, estamos aptos a perceber duas constatações que se repetem ao longo dos autores: 1)

Suetônio escreveu ou iniciou a sua escrita durante o seu período na corte, e 2) o período de

119 - 122 não seria suficiente para se escrever todas as biografias apresentadas em De Vita

Caesarum. No entanto, existe uma outra possibilidade.

Há uma terceira  hipótese (POWER, 2010) que  se fundamenta  na carta  de Plínio

(Plínio,  o  jovem.  Cartas  5.10),  pois  esse  buscaria  convencer  Suetônio  a  publicar

imediatamente determinada obra que já estava por demais postergada.  Quanto a isto duas

questões se levantam com grande importância para o assunto da datação: 1) Qual a data de

envio desta carta de Plínio a Suetônio?; e 2) Que obra seria esta a qual foi citada nesta carta?

Dentre as hipóteses para a data desta carta de Plínio, a maior aceitação pende para o

início do ano 105 (WALLACE-HADRILL, 1995: 59; WALSH, 2006: xxxiii – xxxv; POWER,

2010: 141), ou seja, durante o principado de Trajano. Resta-nos descobrir qual seria esta obra

citada na carta.

Das  diversas  obras  escritas  por  Suetônio que  temos  conhecimento  por  estarem
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referidas na  Suda, tem-se ampla aceitação de que a coleção de biografias dos doze césares,

provavelmente, foi uma das últimas. Apesar de não ser possível precisar, o mais aceitável é

que  Suetônio  tenha  escrito  De Viris  Illustribus antes  da  coleção  biográfica  dos  césares.

Acredita-se ser  esta  obra requerida por  Plínio nesta  carta  (POWER, 2010:  140;  WALSH,

2006: xxvii):

É interessante  gastar  tempo  com  o  Vida  dos  Homens  Ilustres [De  Viris
Illustribus] simplesmente porque este explica muito acerca dos Césares. Esta
era uma obra de um aprendizado considerável. Suetônio precisou ter em casa
pelo menos uma parte da obra de cada autor sobre quem ele iria escrever. …
Deste modo Suetônio poderia aproximar-se dos Césares com uma mente já
repleta de informação; e foi certamente isto que ele fez ao mover-se mais ou
menos  diretamente  a  partir  da  vida  destes  autores  para  os  Césares
(WALLACE-HADRILL, 1995: 59).

Nesta carta, Plínio queria que ficasse claro para Suetônio que sua obra já estava pronta

e que não teria qualquer motivo para postergar a publicação (POWER, 2010: 141 – 156).

Plínio chega a dizer para seu amigo que “o arquivamento [da obra] não a torna mais brilhante,

mas a empobrece”; e ainda completa:  “Permita-me ver o título de seu volume. Permita-me

ouvir que as obras de meu amigo Tranquilo estão sendo copiadas, lidas e vendidas” (Plínio, o

jovem. Cartas 5.10).

Uma evidência para a datação de  De Viris Illustribus até o ano 110 encontra-se no

privilégio do  ius trium liberorum adquirido nesse ano, e tal  teria sido possível devido da

publicação desta obra (POWER, 2010: 157 – 159), como é demonstrado por Plínio em uma

de suas cartas escritas a Trajano ao identificar Suetônio como “o mais correto, honrável e

erudito” (Plínio, o jovem. Cartas 10.94). Portanto, para encontrarmos um período final para a

publicação, temos a dedicatória de Suetônio a Septício Claro na obra  De Vita Caesarum.

Considerando,  como  vimos,  que  a  demissão  de  ambos  ocorreu  entre  121  –  122,  e  o

argumento, exposto anteriormente, de que Suetônio teria se tornado  ab epistulis no mesmo

ano em que Septício assumiu a prefeitura da guarda pretoriana, em 119, então podemos datar

a publicação do De Vita Caesarum entre 119 – 122. Deste modo:

Se nós assumirmos que Suetônio teria tido uma década inteira para pesquisar
o que ele publicou dos Césares em 119 – 122, então, pode-se concluir sem
dificuldade que esta publicação pode ter sido de toda a obra dos Césares, e
não apenas dos dois primeiros livros (Divo Júlio e Divo Augusto) (POWER,
2010: 159).

Portanto, podemos inferir que Suetônio teria escrito e publicado por completo a obra

De Vita Caesarum entre 110 – 122. As prováveis impossibilidades quanto ao uso das cartas
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pessoais  e o tamanho das biografias posteriores a Augusto,  não se tornam problema para

afirmar que estas foram inclusas na obra durante o período em que Suetônio esteve em seu

cargo e na corte. Percebemos com isto, que ao produzir De Vita Caesarum, Suetônio colocou

em evidência  o  início  do  principado,  fato  que  se  torna  mais  claro  quando  analisamos  e

compreendemos o gênero biográfico do modo utilizado por ele.

1.4. Suetônio e a biografia: uma vida focada no Império

“Um relato da vida de um homem do nascimento à morte” (MOMIGLIANO, 1993:

11). Por mais simples que esta definição possa parecer, abrange de modo direto e objetivo o

gênero biográfico. Em todas as suas vertentes a biografia privilegia a vida de uma pessoa. Na

Antiguidade, a Vita dividia-se em três estilos principais, vejamos: bios, termo que em latim é

de vita sua, o qual representa a vida geral de uma pessoa em todos os seus aspectos; há,

também, o encomium, que se baseava em uma exaltação dos feitos realizados por uma pessoa;

e ainda temos as  hypomnemata, que estariam mais próximas da autobiografia (SILVA, U.,

2008: 69 – 75). Dentre estes, a biografia suetoniana entraria na classificação de bios, por ser

voltada à vida de uma pessoa e descrita de modo, mais ou menos, cronológico; foca-se em

todos os aspectos como vícios e virtudes, conquistas militares e ações ocorridas no ambiente

doméstico (ROLFE, 1913: 215; MOMIGLIANO, 1993: 18 – 20), apresentando materiais que

normalmente não aparecem em outros tipos de obras (DAMON, 2006: 28).13

O caráter anedótico da obra suetoniana pode nos levar a desconsiderá-la no horizonte

historiográfico,  contudo  Rolfe  (1913:  206  –  207)  argumenta  que  a  aparição  do  De Vita

Caesarum  em diversos escritos históricos e tratados sobre antiguidades romanas deve nos

levar a repensar tal consideração dada a esse autor.

A negligência de um autor [Suetônio] uma vez tão popular pode ser atribuída
a duas causas principais: primeiro, a uma atitude mais crítica aos escritores
Romanos em relação ao estilo e a tendência a restringir o estudante moderno
àqueles  que  são  classificados  como  'clássicos'  no  sentido  restrito;  e  em
segundo lugar, a um padrão mais rigoroso na investigação histórica o qual
lançou Suetônio ao descrédito como fonte (ROLFE, 1913: 207).

13 Por  exemplo:  Suetônio  fala  do  medo que  Augusto tinha  por trovões  o  que  o levava  a  usar  sua  bulla
constantemente ao redor do pescoço como símbolo apotropaico (Suetônio.  Augusto 90); também cita o
momento em que Nero recebe o seu nome no dia de sua dedicação e Calígula, por chacota, sugere que este
seja  chamado Cláudio (Suetônio.  Nero 6.1  –  3).  Há muitas  outras  citações  que  demonstram o  caráter
antiquarista desta obra de Suetônio, contudo nada disto é apresentado de modo leviano, mas fazem parte da
retórica suetoniana em estruturar a imagem do imperador a ser retratado.
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Em realidade,  Suetônio torna-se uma influência para a produção literária latina a

partir de seu tempo (ROLFE, 1913: 213); após ele, veio um domínio da biografia sendo o

mesmo a fonte de inspiração para a escrita da Historia Augusta (BRANDÃO, 2011: 12).

A biografia se tornou um gênero com um pouco mais de notoriedade com a chegada

do  Império.  Durante  o  período  da  República  o  foco  recaía  sobre  o  senatus  populusque

romanus levando a um amplo uso da historia, mais ainda sob a forma dos Anais, os quais se

dividiam tendo  por  base  o  cônsul  que  estivesse  no  poder;  entretanto,  com a  chegada do

Império,  a  atenção passou a  convergir  no  princeps  levando a um maior  aparecimento  da

biografia  do  que  antes  (Cf.  MOMIGLIANO,  1993:  117;  KRAUS,  2005:249  –  250;

MARINCOLA, 2009: 12). Do mesmo modo como ocorreu na Grécia, entre os séculos III e II

a.C., com o crescimento das biografias, em especial a  encomium, devido ao fortalecimento

das monarquias e, de modo inegável, a centralização do poder em uma única pessoa (SILVA,

U.,  2008:  74). “A  natureza  do  início  do  Principado  era  tal  que  mesmo  historiadores

encontravam dificuldade em evitar escrever uma série de biografias imperiais” (WALLACE-

HADRILL, 1995: 9). Dificuldade declarada pelo próprio Tácito em seus Anais:

Eu  não  estou  despercebido  de  que  vários  dos  eventos  que  descrevi,  e
descreverei,  podem parecer  coisas  inúteis,  ninharias  muito pequenas para
serem lembradas;  mas nenhum paralelo pode ser feito entre estas minhas
crônicas e o trabalho de homens que compuseram a antiga história do povo
Romano. … Hoje, quando a situação se transformou e o mundo Romano é
um pouco mais do que o governo de uma única pessoa, a coleção e crônica
desses  detalhes  pode  servir  para  um  fim:  para  que  alguns  homens
distinguam,  por inteligência  própria,  o  certo do errado,  o conveniente  do
desastroso; a maioria é instruída pela experiência de outros (Tácito.  Anais
4.32 e 33).

O motivo de Suetônio em utilizar a biografia para escrever sua obra é apresentado por

Wallace-Hadrill  (1995:  9)  como  sendo  uma  atitude  autoconsciente  do  autor  em  não  se

contrapor a Tácito, pois esse já tinha ganhado notoriedade no meio em que se encontrava.

Todavia, acreditamos que tal argumento não tenha sustentação especialmente por não haver

qualquer tipo de prova concreta para tal. Ainda mais ao nos lembrarmos de que Suetônio e

Tácito eram parte do círculo de Plínio, o jovem; ambos receberam notoriedade a posteriori, e

compartilhavam da ideia  de que com a chegada de Trajano,  o ambiente para a escrita  se

tornou  mais  livre  (Cf.  Suetônio.  Domiciano  23.2;  Tácito.  Agrícola 1.4).  Sendo  assim,  o

argumento mais plausível para a escolha de Suetônio ao gênero biográfico ocorreu, em nossa
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percepção, não por questões de disputas, mas por causa do foco buscado na escrita de sua

obra que era a descrição do início do Império. Suetônio teria resolvido fazer uso da biografia

por ser mais apropriada à ênfase que buscava (BRANDÃO, 2009a: 15), pois ainda que fosse

um gênero considerado mais humilde, a biografia era mais adequada à descrição do governo

de uma pessoa só.

Por não privilegiar os acontecimentos gerais do Império como as guerras e agitações

políticas, mas voltando-se para as ações de um indivíduo, suas realizações, vícios e virtudes, a

biografia, muitas vezes, é encarada meramente como uma coleção de anedotas, sem nenhum

motivo aparente (GASCOU, 2001: 155); porém, isto é claramente uma visão moderna acerca

dos escritos da Antiguidade. As anedotas eram uma presença constante nas grandes cidades

daquele período; as pessoas trocavam histórias sobre os ocorridos do passado de modo oral e

davam-se a conhecê-las deste modo (PELLING, 2004: 410). 

Escrever era um ato pouco corriqueiro nestes tempos antigos. Com isto, não queremos

dizer  que  não  havia  escrita,  os  manuscritos  e  inscrições  podem  nos  provar  o  contrário;

todavia, faz-se necessário compreender que esta era uma sociedade essencialmente oral.  A

escrita e a leitura, para boa parte da população, se davam apenas em momentos necessários,

como os registros financeiros, as inscrições numismáticas, as homenagens funerárias dentre

tantos outros espaços onde os textos eram gravados. O serviço de envio de cartas tinha como

destino as regiões que se encontravam fora da cidade do remetente, não se escreviam recados

para serem entregues aos vizinhos (HARRIS, 1989: 196 – 233).

Os  próprios  textos,  considerados  literários  já  na  Antiguidade,  em realidade,  eram

recitados  para  serem  ouvidos  por  um  grande  público,  mesmo  aqueles  que  tinham  por

propósito não apenas entreter, mas também informar a história. Além do fato de que nem

todos  tinham  acesso  a  estas  obras  escritas  por  conter  temas,  personagens  e  símbolos

característicos das elites (SALLES, 2010: 48).

Sendo  assim,  ao  percebermos  tamanha  importância  dada  às  obras  escritas,  não

podemos tratar a biografia suetoniana como algo feito para mero entretenimento, nem mesmo

podemos  excluí-la  ao  canto  da  ignomínia  por  conter  uma  certa  quantidade  de  relatos

domésticos e particulares de cada Imperador biografado, ainda mais quando nos lembramos

da importância da família Imperial e seu poder; não podemos tratar tais relatos apenas como

mera anedotas e considerá-las uma coisa qualquer. Laird (2009: 212) nos lembra que ignorar o

modo de expressão “seria uma atitude perversa e de empobrecimento de um autor que com
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sucesso se esforçou para instruir e entreter, bem como para ser lembrado”.

Portanto,  não  faz  qualquer  sentido  relegar  a  biografia  a  uma  condição  histórica

inferior. Apesar  do sentimento que parece perpassar  a mentalidade de muitos,  no qual  se

estabelece uma hierarquia de confiança baseada nos gêneros da obra, já que a historiografia se

encontra  em um patamar  superior  à  biografia,  pode-se  perceber  que  tal  não  é  plausível.

Historia era  apenas  um  dos  meios  dos  antigos  contarem  o  passado,  pois,  além  dos

historiadores, havia os poetas, filósofos, antiquaristas, oradores, oficiais do estado e tantos

outros que através de seu ofício e estudo produziam relatos do passado (GOWING, 2005: 11;

SMITH, 2006: 414). Aliado a isso encontramos o fato de que a biografia, por se dar de modo

diferente  da  história,  também  permitia  a  inclusão  de  documentos  que  geralmente  não

apareciam nos Anais como as cartas e objetos pessoais (DAMON, 2006: 28). Sendo assim,

criar uma relação de subordinação entre gêneros é um engano que precisa ser revisto.

Ideologias,  estados de ânimo, juízos correntes,  incompreensões históricas,
condenações ou exaltações em geral, podem condicionar e encobrir qualquer
narrativa de conteúdo histórico, qualquer que seja a forma (historiográfica ou
biográfica) que esta assuma. O  gênero  apenas não garante a  objetividade.
(MUSTI, 2010: 236).

História  e  biografia  eram vistos  como dois  gêneros  distintos  na Antiguidade.  Da

época  de  Suetônio,  a  maior  evidência  desta  distinção  é  encontrada  em Plutarco,  o  qual

também escreveu biografias de vários governantes, tanto da Grécia como de Roma. Em sua

biografia de Alexandre ele faz a seguinte declaração:

Este  é  o  livro da vida [bios]  do rei  Alexandre e de César, que derrubou
Pompeu. Agora, dado o número de suas façanhas disponível a mim, o único
preâmbulo que eu farei é o de pedir ao leitor de não se queixar se eu falhar
em relatá-las todas ou mesmo em lidar exaustivamente com um fato famoso
em  particular,  mas  eu  manterei  breve  a  minha  descrição.  Eu  não  estou
escrevendo histórias [historías], mas biografias [bíous], e as façanhas mais
marcantes nem sempre tem a propriedade de revelar a bondade ou a maldade
do agente; frequentemente, de fato, uma ação casual, uma frase estranha, ou
mesmo um gracejo revela melhor o caráter do que batalhas envolvendo a
perda de milhares sobre milhares de vidas, movimentos imensos de tropas, e
cidades inteiras sitiadas (Plutarco. Alexandre 1.1 e 2).

Aqui percebe-se claramente a diferença existente entre biografia e história. Enquanto

o primeiro volta-se para o particular com o objetivo de revelar vícios e virtudes, o segundo

busca descrever os eventos que envolviam todo o governo como as batalhas, movimento de
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tropas e cidades sitiadas. Todavia, cabe perceber que Plutarco não diferencia a história da

biografia em termos de veracidade, pois, em realidade, para ele e, aparentemente, para os

romanos, tanto um como o outro estavam sobre a mesma superfície da verdade. A diferença se

dava no objeto de análise, uma pessoa ou um governo (SILVA, U., 2008: 76). Plutarco diz

ainda que não deixa de fazer uso dos eventos pertencentes à história formal desde que tais

sejam úteis para descrever as ações e destinos dos Césares (Plutarco. Galba 2.3).

Entretanto, Suetônio não apenas escolheu o gênero biográfico, mas também o fez de

um modo pouco comum para a época ao transmitir seu conteúdo através de categorias. O que

ganha sentido para a divisão interna de cada livro seu. Isto a partir de sua experiência como

antiquarista, pois ao contrário de Plutarco, cuja biografia pendia mais para a história, a de

Suetônio se voltava para os estudos antiquários (MOMIGLIANO, 1993: 20).14

Tendo  em vista,  a  diferença  imposta  pelo  novo  regime  em relação  à  República

acreditamos  que  Suetônio  não  apenas  quis  expor  sua  narrativa  por  meio  de  um  gênero

plausível  ao  governo  de  uma  pessoa  só,  mas  também  se  utiliza  de  seu  conhecimento

antiquário e retira a divisão cronológica de cada biografia, divisão esta que era comumente

centrada  nos  cônsules,  e  então  realiza  sua  exposição  em  categorias  sobre  as  ações  do

biografado. Em realidade, quando há alguma divisão cronológica em De Vita Caesarum, esta

divide-se a partir do Imperador; como no relato da morte de Nero, Suetônio afirma que “ele

encontrou sua morte no trigésimo segundo ano de sua vida, no aniversário do assassinato de

Otávia” (Suetônio. Nero 57.1); ou da morte de Vitélio: “ele encontrou com sua morte, junto

com seu irmão e seu filho, no quinquagésimo sétimo ano de sua vida”  (Suetônio. Vitélio 18);

ou do relato da morte de Vespasiano:  “enquanto tentava se manter de pé, ele morreu nos

braços daqueles que tentaram ajudá-lo no nono dia antes da Calenda de Julho, com a idade de

sessenta e nove anos, um mês e sete dias” (Suetônio. Vespasiano 24). Mesmo quando o cônsul

é citado, o foco da datação também retorna ao Imperador, como na descrição da morte de

Tibério:

Ele  morreu  em  um  pouco  depois  em  uma  pequena  vila  de  Luculo,  no
septuagésimo oitavo ano de  sua  vida  e  no  vigésimo terceiro  ano de  seu
Império, no décimo sétimo dia anterior às Calendas de Abril, no consulado
de Cneu Acerrônio Proculo e Caio Pôncio Negrino (Suetônio. Tibério 73.1).

14 Tais estudos não eram vistos com maus olhos pelo Império, em realidade havia uma certa tendência ao
acúmulo  de  conhecimento  neste  período.  Um certo  receio  pela  completa  inovação,  para  não  aparentar
qualquer rejeição à tradição, fazia com que muitos autores recorressem a estes conhecimentos acumulados
do passado que  foram amplamente  utilizados  na  retórica  imperialista.  Para  mais  informações,  conferir
KÖNIG e WHITMARSH, 2007: 3 – 39.
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Portanto, a divisão centralizada em uma única pessoa é o modo que Suetônio escolhe

para falar do seu presente e exaltar os Imperadores por quem escreve. É preciso ter em mente

que a distinção entre público e doméstico não era tão evidente, como na atualidade. O espaço

da casa era uma constante transição entre o público, o doméstico e alguns locais que atuavam

como uma espécie de fusão dos dois. As ações nesses espaços e das pessoas que os ocupavam

será melhor desenvolvido no próximo capítulo, mas, por agora, deve-se compreender que a

vida pública estava intimamente ligada com a vida doméstica. Os romanos da Antiguidade

compreendiam  que  o  que  ocorria  no  ambiente  doméstico,  longe  dos  olhos  de  toda  a

população, era refletido na vida pública da política, da economia e das guerras (TREGGIARI,

2005: 10 – 11).

Com  o  foco  voltado  no  princeps e  não  mais  no  Senado,  a  descrição  da  vida

doméstica deste único homem que governa Roma passa a ser também uma descrição de seu

próprio governo. Desde Augusto a família imperial deixou de estar voltada para si mesma

para se tornar uma instituição pública (SEVERY, 2003: 214).

Todavia, a preocupação de Suetônio não está em criar um compêndio sobre a vida

familiar  imperial  romana.  Por  atuar  dentro da corte  e,  inicialmente,  sob a  direção de seu

patrono Plínio, o jovem, o biógrafo tem assuntos mais complexos a tratar e se utiliza dos

conceitos envolvidos na família como meio de construir a memória. Com Nerva uma nova

dinastia foi instituída sob crise, e, portanto, a necessidade de instituição de uma boa imagem.

Podemos perceber a presença de Suetônio no trabalho desta nova dinastia, ao partirmos da

questão da liberdade,  exibida em sua biografia  de  Domiciano  23.2,  aliada às questões de

memória e retórica.

1.5. Suetônio, memória e retórica: uma vida a partir da liberdade

Suetônio e Tácito apresentam em seus escritos algumas declarações de rejeição ao

governo de Domiciano como um poder que privava o cidadão, em especial o escritor, de sua

liberdade de expressão, tal foi apresentado como algo que havia se encerrado com a chegada

de Nerva. Citemos in extenso: 

O próprio Domiciano, é dito, sonhou que havia uma protuberância dourada
que crescia em suas costas, e ele considerou isto como um sinal infalível de
que  a  condição  do  Império  seria  mais  feliz  e  mais  próspera  após  o  seu
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tempo; e isto rapidamente se mostrou verdadeiro através do governo reto e
moderado dos Imperadores que o sucederam. (Suetônio. Domiciano 23.2)

É  verdade  que  naquela  época  [de  nossos  pais]  as  virtudes  eram melhor
apreciadas as quais foram por eles originadas; mas nestes tempos, mesmo
que eu tenha ido escrever sobre a vida de um homem que já estava morto, eu
tive  que  buscar  permissão  [de  Domiciano]  a  qual  não  deveria  ser
necessária. ... Agora o ânimo voltou a nós: o primeiro, no início desta era
feliz,  Nerva,  uniu  coisas  a  muito  incompatíveis:  principado  e  liberdade;
Trajano aumentou cada dia a alegria dos tempos; e a confiança pública não
apenas  aprendeu  a  esperar  e  desejar  o  bem,  mas  recebeu  a  certeza  do
cumprimento de suas preces e então adquiriu força (Tácito. Agricola 1.3 e 4,
3.1).

A  libertas era  uma condição  valorizada  pelo  romano.  Em realidade,  a  cidadania

romana abrangia a libertas, e esta envolvia não apenas a condição de não ser subjugado, mas,

além de não estar sob o domínio de ninguém (in potestate), era necessário ter domínio sobre

alguém (patria potestas) (WIRSZUBSKI, 1950: 1); pois, para se usufruir da liberdade em

todos os seus aspectos, a pessoa não poderia trabalhar e nem depender de outra para viver,

liberando-a  para  devotar-se  à  educação  liberal,  política,  serviços  para  a  comunidade

(RAAFLAUB, 2004: 42). Dentre estas características da libertas, a que nos importa aqui é a

liberdade de discurso e sua atuação entre as elites romanas.

Ao olharmos para esta liberdade, não podemos nos enganar e olhá-la aos moldes dos

olhos modernos. O falar livremente era falar sem a necessidade de pedir permissão, diferente

do  escravo  que  dependia  da  autorização  de  seu  senhor;  por  vezes,  esse  falar  assumia  o

significado de 'falar a verdade', pois o indivíduo livre caracterizava-se pela honestidade, algo

que  não  se  encaixava  na  descrição  de  um  escravo  (RAAFLAUB,  2004:  46).  Tácito,  na

biografia de seu sogro, Agrícola, ao contrapor o governo de Domiciano com a dinastia recém

instaurada,  diz:  “Depois  de  tudo  eu  não  me  arrependerei  da  tarefa  de  recordar  a  nossa

escravidão anterior e testificá-la para o nosso bom presente, mesmo que com língua rude e

ingênua” (Tácito. Agricola 3.3).

Além disto, a liberdade também incluía, para o homem livre, opinar nas decisões do

Império, todavia isto não funcionava de modo pleno. Por mais que houvesse o discurso de

libertas, esta não era, realmente, disponível a todos, pois tal variava de acordo com a posição

ocupada no Senado que dependia da idade, número de filhos e cargos já ocupados. Em geral,

o último a falar nesta assembleia, basicamente, corroborava com as decisões e sugestões já

expressadas  antes  dele  (WIRSZUBSKI,  1950:  17  –  24;  RAAFLAUB,  2004:  57).  Tácito
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manifestou-se dizendo que no Senado era “impossível para alguém desfrutar ao mesmo tempo

de grande reputação e de grande tranquilidade” (Tácito. Diálogo 41.5).

A  liberdade  de  discurso  individual  era  plena  para  aqueles  que  possuíam  maior

proximidade  com  o  Imperador,  entretanto,  havia  outros  modos  de  se  fazer  ouvido  e  os

principais  deles  ocorriam  no  coletivo.  Por  mais  que  a  população  não  falasse,  apenas

demonstrasse  sua  opinião  nas  assembleias  populares  que  ocorriam  em  momentos  muito

específicos  (WIRSZUBSKI,  1950:18),  sabemos que as  apresentações  esportivas,  teatros  e

festividades  eram  momentos  em  que  se  apresentavam,  e  muitas  vezes  forçavam,  suas

vontades perante o Imperador e o Senado (RAAFLAUB, 2004: 56). Esse é o motivo pelo qual

Suetônio  descreve  Domiciano  distribuindo  presentes  à  arquibancada  no  Circo  Máximo

(Suetônio.  Domiciano  4.5), e, em outro momento, o mesmo sendo exaltado e aceitando tal

exaltação  pelos  que  ali  se  encontravam  (Suetônio.  Domiciano  13.1),  ao  que  o  biógrafo

completa: “Deste modo ele se tornou um objeto de terror e ódio para todos, mas ele foi, no

final,  derrubado  por  uma  conspiração  de  seus  amigos  e  libertos  favoritos”  (Suetônio.

Domiciano 14.1).

Todavia, por que tanta oposição de Suetônio a Domiciano? É possível que realmente

houvesse  um certo  bloqueio  por  parte  dos  flavianos  em relação  à  liberdade  de  discurso,

todavia,  mais  do que  isto,  cabe  lembrar  que Suetônio,  bem como Tácito,  era  cliente,  ou

protegido,  de  Plínio,  o  jovem,  o  qual  precisou transicionar  da posição  de  conselheiro  de

Domiciano  para  alguém  confiável  a  Nerva  e  Trajano  (FLOWER,  2006:  263).  Portanto,

precisamos  ter  em mente  que,  Suetônio,  inevitavelmente,  seria  influenciado  pela  opinião

senatorial de Plínio (ADAMS, 2005: 2).

A ascensão rápida de Nerva como sucessor de Domiciano no poder do Império nos

leva a questionar se tal ocorreu sem a sua atuação. A possibilidade do envolvimento desse na

conspiração e derrubada de Domiciano é alta, pois, dada a sua idade e fragilidade na saúde,

bem como a idade avançada de seus apoiadores (GRAINGER, 2003: 28) restam-nos poucas

alternativas  (FLOWER,  2006:  236).  Com  isto,  Nerva  precisou  lidar  com  a  imagem  de

Domiciano, seu antecessor.

A atuação de Nerva, no cenário político imperial, remonta desde o período de Nero.

Tácito nos diz que, após a conspiração de Pisão, o Imperador “convocou o Senado e outorgou

honras triunfais ao consular Petrônio Turpiliano, e ao pretor especial Coceio Nerva” (Tácito.

Anais  15.62).  Assim,  Nerva  obtém  boa  movimentação  política  mesmo  em  meio  a
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Imperadores, considerados, desagradáveis. Pois, a respeito da conspiração que levou à morte

de Nero, sabemos que esta se iniciou com Galba e que Otão se juntou a ele; o interessante, é

que este último tinha uma relação de parentesco com Nerva, pois sua irmã, Coceia, foi casada

com o irmão de Otão, L. Sálvio Otão Titiano, o que lhe garantiu uma segurança durante o ano

de 69 (GRAINGER, 2003: xiv e 29). Sob esta perspectiva vemos que Nerva sabia exatamente

como se portar no ambiente da corte, pois após a morte de Nero ele obteve certa estabilidade

através de suas conexões familiares; contudo, mesmo durante o período em que este último

Imperador esteve vivo, Nerva permaneceu sem nenhum perigo aparente, apesar da ligação

familiar que sua irmã tinha com Otão, o qual havia sido enviado, ou exilado, por Nero para

ser governador da província da Lusitânia devido ao seu relacionamento com Popéia, amante e

futura esposa do Imperador (SHOTTER, 1997: 23). No principado de Vespasiano Nerva é

elevado a cônsul pelo Imperador e ainda recebe um segundo consulado quando Domiciano

assume o governo.

Entretanto, apesar de toda esta aparente vitória na vida política, o poder de Nerva

estava  balançado.  A morte  de  Domiciano  não  havia  agradado  a  todos,  especialmente  os

soldados, pois Nerva não era um homem de guerra, em realidade tinha pouca ou nenhuma

experiência no exército (GRAINGER, 2003: 28). O próprio Suetônio, apesar da rejeição a

Domiciano, disse:

O povo recebeu as notícias de sua [Domiciano] morte com indiferença, mas
os soldados estavam grandemente entristecidos e começaram a chamá-lo de
Divino Domiciano, enquanto eles, também, se preparavam para vingá-lo não
fosse a falta de líderes (Suetônio. Domiciano 23.1).

Além do incômodo dos soldados, Nerva precisou lidar com a desconfiança surgida

por parte de alguns no Senado, pois ele, ao mesmo tempo, acumulava sobre si o fato de ter

tido relações diretas com Imperadores que foram considerados desagradáveis, Nero e Otão;

bem como tinha ligação familiar com o detestado Tibério através do casamento de sua irmã

com o irmão de Otão; e ainda havia a traição ao último Imperador, do qual era conselheiro

próximo.

A aparição deste homem [Nerva] como Imperador, este que teria salvado o
pavoroso Imperador Nero e agora havia sido conivente com o assassinato do
desagradável, mas eficiente, Domiciano, a quem lhe chamou de amigo, deve
ter cheirado mal em alguns narizes senatoriais. Sua ascensão pode apenas ser
caracterizada como uma espantosa traição de um homem que confiava nele,
que o consultava regularmente, e que o havia premiado por sua lealdade e
conselho (GRAINGER, 2003: 30).
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Contudo, não se pode imaginar que Nerva tenha atuado sozinho nesta conspiração

contra  Domiciano  na  tomada  do  poder;  em  realidade  ele  foi  apenas  o  trunfo  de  uma

conspiração que envolveu diversas  pessoas  que estavam ao redor  de  Domiciano,  contudo

devido à sua atuação na conspiração pisoniana no período de Nero e sua carreira de ascensão

política, ele se torna o candidato mais favorável a assumir o poder do Império nesse golpe

(JONES, 1992: 195). Todavia a sua permanência tinha se tornado frágil. A adoção de Trajano

por Nerva é um indício de tal fragilidade, de modo particular com a guarda pretoriana, pois,

diferente dele, Trajano era um homem do exército e demonstrava apoio aos soldados, dos

quais obteve o suporte necessário quando assumiu o poder do Império (GRIFFIN, 2008b: 98

– 102). Então, ao olharmos para a vida política de Nerva como Imperador, perceberemos os

seus esforços para a instituição de uma nova dinastia, bem como a sua boa imagem. Nesse

contexto encontramos Plínio, o jovem.

Plínio, que havia sido conselheiro de Domiciano, precisava se estabelecer na nova

dinastia que se levantava, havia uma necessidade de, em certa medida, se dissociar de seu

passado  para  demonstrar  sua  lealdade  ao  Imperador  presente.  Esta  atitude  se  tornava

necessária  em especial  pelo  fato  de  que  Plínio  ascendeu politicamente  durante  a  dinastia

Flaviana, com Domiciano chega ao cargo de Questor e por intervenção do Imperador alcança

a Pretura um ano antes do permitido por lei (GRIFFIN, 2008a: 60; SOUZA: 2013: 44). Por

haver tido uma proximidade tão grande com a última dinastia,  percebemos a tentativa de

Plínio em se solidificar no governo da nova dinastia. Em realidade, os seus escritos, como o

Panegírico,  não refletiam apenas a propaganda política indispensável para o período,  mas

também  o  modo  de  Plínio  moldar  e  garantir  sua  estabilidade  como  oficial  imperial

(FLOWER, 2006: 263 – 264). Logo, por estar ligado a Plínio através do patronato, Suetônio

produzia e reproduzia seus escritos sob a mesma perspectiva senatorial de seu patrono.

É  possível  que  tanto  Suetônio  como  Tácito,  movidos  especialmente  por  Plínio,

tenham em algum momento abordado a questão da liberdade na retórica, pois havia uma certa

compreensão de relação entre retórica e liberdade, o fim da retórica era o início da tirania

(HABINECK, 2005: 8). Isto devido a compreensão de que a retórica também atuava como

uma espécie  de  organizadora  da  sociedade  alinhando,  em pensamentos  e  sentimentos,  as

coisas  humanas  de  modo  adequado  para  se  formar  os  estados  (HABINECK,  2005:  1).

Portanto, a supressão da retórica seria, ao mesmo tempo, a supressão da ordem, bem como da
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verdade, pois não existiria mais a liberdade de discurso, culminando-se inevitavelmente na

tirania (RAAFLAUB, 2004: 46).  Nisto vemos a mobilização de Trajano:  “A liberdade de

discurso sob Trajano parece ter sido largamente definida ou, pelo menos, praticada nos termos

de liberdade para falar do passado, uma liberdade para dar seu próprio relato da história.”

(FLOWER, 2006: 270). Trajano busca, através do patronato, um meio de estabelecer uma

nova memória para a perpetuação da nova dinastia.

A manipulação da memória em Roma era uma situação cotidiana. Talvez, os locais

mais corriqueiros de tal ação, fossem as inscrições nas tumbas; tais locais eram designados

para preservar a memória, por isso, o que ali fosse inscrito, inevitavelmente, passava por uma

seleção intencional de detalhes e informações do morto, para que vida desse, visível a todos

os transeuntes, se tornasse memorável (CARROLL, 2011: 134 – 135); mesmo das pessoas

cuja  a  causa  da  morte,  em si,  fosse  infame,  encontra-se  um esforço  de  preservar  a  boa

memória, algo que podemos ver através do modo como as imagens eram dispostas, bem como

dos textos funerários inscritos, esta busca de conciliar a morte ruim com o bom caráter do

indivíduo, demonstrando que coisas ruins podem acontecer com pessoas boas (HUSKINSON,

2011a: 115). As tumbas eram locais importantes para os romanos, pois, em toda atividade

voltada ao planejamento desta e nas inscrições testamentárias de preservação, se dava por

causa da compreensão de que estas são inscrições da memória com a intenção de durarem

para sempre (HOPE, 2009: 171).

A memoração dos mortos tem uma dimensão religiosa e outra mundana, que
se  opõem  entre  si  como  pietas  e  fama.  Piedade  é  a  obrigação  dos
descendentes de perpetuar a memoração honorífica dos mortos. Piedade é
uma coisa que somente os outros, isto é, os vivos, podem ter pelos mortos. Já
a fama, isto é, a memoração cheia de glórias, cada um pode conquistar para
si  mesmo, em certa medida,  no tempo de sua própria  vida (ASSMANN,
2011: 37).

Assim encontramos Augusto com a inscrição da suas Res Gestae. Um texto para ser

fixado na entrada de seu mausoléu. Porém, apesar de ironicamente não ter sido fixada, esta

não era uma mera autobiografia, mas o epitáfio de um ser humano que transformou Roma e

ultrapassou a própria esfera da humanidade (SLATER, 2008). Em realidade, Augusto a todo

momento manipulava a memória pela retórica; um tipo de atitude que foi continuada por

aqueles que vieram depois dele (TAKÁCS, 2009: 41).

Nessas circunstâncias podemos estabelecer um certo paralelo entre as tumbas com a

escrita,  pois  tal  não  se  dava  apenas  para  meros  propósitos  literários,  mas  também  para

42



estabelecer lembranças; estas não deveriam se inscrever pela simples recordação, mas era “a

maneira de o homem público driblar a morte física” (GONÇALVES, 2014: 12). Plínio,  o

jovem, ao fornecer material para os trabalhos de Tácito que envolviam seu tio, não estava

apenas  ansioso  para  ver  os  trabalhos  do  historiador  publicados,  mas,  ao  mesmo  tempo,

buscava garantir que ele e seu tio aparecessem nestas obras. Para Plínio, a imortalidade da

historiografia se igualava à imortalidade que a própria pessoa recebia em suas inscrições no

momento da morte (Plínio, o jovem. Cartas 6.16.1 – 3, 7.33.1 – 2; FLOWER, 2006: 269). Em

realidade,  a  memória  era  estabelecida  não  só  através  da  limitação  dos  documentos,  mas

também da sua relevância para o presente (GAGNEBIN, 2006: 47; BETTINI, 2010: 19 – 26).

Com isso, não queremos dizer que na Antiguidade os autores buscavam fabricar fatos

e  de  modo  forçoso  a  conseguir  defender  seus  ideais,  pois  para  os  escritores  romanos  a

“verdade”  estava  intimamente  ligada  com a  “imparcialidade”  (MARINCOLA,  2009:  18).

Portanto, aliada à transmissão de memória, estava a inventio, a qual não era uma supressão ou

adição de fatos que não correspondessem com a verdade, mas um modo de dispor as palavras

e eventos de tal  forma que pudessem apresentar a narrativa mais adequada e convincente

(GONÇALVES, 2014: 4). Como afirma Laird (2009: 210): “A memória retórica envolvia não

apenas o processo de recordação e memorização, mas também a flexibilidade de adaptação e

aplicação da memória daquele que fala à sua audiência e às suas necessidades presentes”. Ou

como disse Rüsen (2011: 280):  “É justamente por isso que as histórias podem 'melhorar' o

passado; fazem-no quando avançam para além da pura factualidade, ao tornarem-se cheias de

significado e sentido”.

Em  tudo  isto,  um  ponto  surge  como  necessário  em  todo  o  discurso  teórico:  a

confiança  no  narrador,  pois  sem esta  confiança,  sua  fala  não  passaria  de  meras  palavras

pronunciadas sem sentido; visto que o discurso era compreendido como uma ferramenta para

mover a audiência (GONÇALVES, 2014: 6), esta ação apenas se tornava possível por meio de

uma relação de confiança entre aquele que fala e aquele que ouve (KASTELY, 2004: 222).

Para que a memória pudesse ser justificada, era preciso convencer a audiência (STRUEVER,

2004: 438).

Narrador e ouvintes necessitavam ter alguns pontos em comum para que o argumento

pudesse  ser  trabalhado  retoricamente;  em outras  palavras,  o  discurso  retórico  nunca  é  o

discurso de uma pessoa só (KASTELY, 2004: 224). Com isso relembramos o círculo no qual

Suetônio estava inserido,  um grupo literário de amigos citado por Plínio em uma de suas
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cartas (Plínio, o jovem. Cartas 5.10) como foi abordado mais acima; do mesmo modo, temos

a dedicação do De Vita Caesarum a Septício Claro, na época, prefeito da guarda pretoriana;

argumentos que, juntos, nos levam a concluir que a audiência de Suetônio não era o povo

comum,  mas  as  pessoas  envolvidas  nos  assuntos  da  política  do  Império. Indivíduos  que

compartilhavam de ideais comuns. Portanto, dado o caráter da memória na Antiguidade como

construção do passado para a eternidade (SMITH, 2006: 437), precisamos concordar que o

esforço da nova dinastia em distorcer Domiciano era uma demonstração de poder, bem como

uma amostra de que havia pessoas simpatizantes com o Imperador assassinado.

A tentativa  de  esquecer  conscientemente  uma  coisa  requer  que  se  pense
naquela coisa, e pensar na coisa é o contrário de esquecer. O paradoxo da
damnatio memoriae envolve a mesma contradição:  se  alguém precisa ser
constantemente  lembrado  a  não  mencionar  uma  pessoa,  então  esta,
certamente, não esqueceu aquela pessoa (HEDRICK JR., 2000: 114).

Para a Antiguidade, a lembrança dos fatos passados e o modo de transmiti-lo não

tinha apenas uma função de simples recordação. Todavia, este olhar voltado para o passado

visava buscar um senso de certo e errado através da observação dos predecessores, bem como

por meio destas explicar ou demonstrar as ações dos contemporâneos (GOWING, 2005: 23).

Por isso,  precisamos ter  em mente a  importância  dada ao que se escrevia em relação ao

Império e à família imperial e aos perigos que tal escrita envolvia, pois, ao aliarmos isto à

prática de clientelismo e patronato, à medida que Suetônio estaria ligado ao Imperador através

do  seu  relacionamento  com  Plínio,  compreendemos  que  Suetônio  não  escreveria  contra

Trajano ou Adriano enquanto ocupasse um cargo na corte desses, pois, assim como vimos

acima, esses cargos dependiam diretamente da beneficência do Imperador (SALLER, 2008:

840).

Isto nos volta à questão de Trajano e sua atuação na memória desta dinastia que se

iniciava em suas relações de patronato. Plínio, em seu Panegírico, fala de uma restauração da

liberdade que Trajano trouxe. Uma liberdade para o Senado. Esta não seria uma comparação

com a libertas republicana e o governo de Trajano, mas uma contraposição entre Domiciano e

Nerva15,  pois  esta  libertas necessita  da  presença  de  um  único  líder,  de  um  Imperador

15 Por motivos de compreender apenas o ambiente geral em que Suetônio se insere não nos aprofundaremos
aqui  na  relação  entre  Domiciano  e  Nerva.  Este  debate  será  retomado  no  capítulo  terceiro  onde  se
estabelecerá  uma  relação  entre  Nero  e  Domiciano  em relação  à  criação  de  uma  imagem moralmente
negativa destes ao ponto de serem considerados insanos; bem como, entender o que levou Nerva a adotar
uma postura contrária a Domiciano o qual chegou a decretar a damnatio memoriae deste; como tal atitude
de Nerva influencia a imagem criada de Nero através do uso da família por Suetônio.
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(GOWING, 2005: 120 – 130). Vemos as mesmas ideias expressas nos escritos de Suetônio,

assim como nos escritos de Tácito, seu contemporâneo.

Suetônio,  em  meio  a  este  ambiente,  atado  ao  Imperador  por  suas  relações  de

patronato, desenvolve suas biografias no intuito de demonstrar a virtuosidade da nova dinastia

que  estava  presente.  Utiliza-se  da  retórica  na  transmissão  dos  vícios  e  virtudes  em suas

biografias para que através da análise da memória dos que passaram, o presente pudesse ser

ressaltado. Quanto a isto, cremos que tal seja o motivo de Suetônio em suas biografias, dar

grande ênfase nos  vícios,  pois,  no discurso da  Antiguidade,  em diversos  momentos,  para

exaltar  a  honra  de  alguns  no  presente,  deveria  se  demonstrar  a  vergonha  do  passado

(HABINECK, 2005: 8; TAKÁCS, 2009: 14). Entretanto, como vimos, o narrador precisava

ter alguns pontos em comum com a audiência, por isso, Vespasiano e Tito são retratados com

certa admiração, por estarem próximos temporalmente de Suetônio, e a boa memória desses

ainda era presente. Sendo assim, podemos ver que Suetônio escrevia em cima de dois pilares:

do Império que não buscava ser uma República16 e de uma dinastia recém instaurada.

Plínio apresentava o passado de Roma, todavia, não de modo inocente:

Aquele passado garantia a lembrança, do comportamento presente e futuro,
não apenas para ensino ou modelo; mas para lembrar que durante o tempo
em que o Principado estivesse sendo guiado por um homem como Trajano,
Roma seria melhor do que era sob a República (GOWING, 2005: 130).

Isto posto, podemos perceber que o pano de fundo de Suetônio era a aristocracia

romana. Vindo de uma família equestre, a qual estava constantemente em contato com a corte

imperial,  vemos  que  o  biógrafo  permanece  neste  ambiente  das  elites  romanas.  Também

observamos que durante sua carreira, o biógrafo continua sob o círculo aristocrático e escreve

para esee, todavia, por causa de sua relação de patronato com Plínio, o jovem, suas ideias

foram influenciadas por esse governador. Tais opiniões foram moldadas através da relação

desse  patrono  com  o  Imperador,  a  qual  deveria  ser  garantida  por  meio  de  um  bom

relacionamento de modo a demonstrar a lealdade à nova dinastia que se instaurava.

Por  conseguinte  vemos  que  Suetônio  se  insere  nesse  contexto  com a  escrita  das

16 Percebe-se que desde Augusto a ideia de um retorno à República foi aos poucos sendo diminuída. Sob
Augusto os ideais republicanos ainda estão em alta, entretanto, uma mudança em direção a um novo tipo de
poder é evidente. Quando se avança um pouco mais encontramos, já em Nero, um completo abandono a
qualquer retorno à República, ainda que existisse o chamado mos maiorum vemos através dos escritos de
Sêneca ao jovem Imperador que o estado seria melhor governado por apenas um homem e que este fosse
sábio. Ao adentrarmos o ambiente do principado de Nerva o grande foco transmuta-se para o modo de
atuação do Imperador e não em uma visão de ideal republicano (Cf. GOWING, 2005).
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biografias dos Césares para apresentar as origens do Império e como esse se tornou melhor

com a nova dinastia instaurada, o que é percebido no último capítulo do último Imperador

retratado e que precedia imediatamente à dinastia na qual Suetônio estava inserido (Suetônio.

Domiciano 23).

Devido à característica da biografia em retratar o doméstico para falar das coisas

públicas, os conceitos que envolvem a família são evocados em diversos instantes da obra

biográfica. Visto que se for possível demonstrar a péssima atuação doméstica de alguém, por

conseguinte, se poderá compreender a razão de seu mau empenho na vida política. Portanto,

ao considerarmos que o público de Suetônio era composto de pessoas da aristocracia e que as

biografias constantemente se voltam ao ambiente doméstico, então precisamos compreender a

família  doméstica  e  suas  idealizações  morais  no  ambiente  aristocrático;  somente  após  a

concepção  deste  viés  é  que  poderemos  visualizar,  através  da  biografia  de  Nero,  como

Suetônio faz uso de tais conceitos para criar a memória de um Imperador nefasto que não

deveria ter governado Roma, um modelo no extremo oposto à dinastia vigente.

Sendo assim devemos nos questionar: O que era a família para as elites romanas?

Quais são os tipos de imagem que isto evoca? Como se dava a atuação desta família durante

toda a vida de uma pessoa? Qual a importância da imagem da família para a memória do

romano? No próximo capítulo buscaremos compreender as respostas para estas perguntas.
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2. A FAMÍLIA NO CICLO DA VIDA

A família era a instituição central da vida social de Roma. De lá partiriam os atores

que construiriam a sociedade como um todo, pessoas orientadas  a seguir  passos que,  por

vezes,  se  tornariam  marcantes  na  política  e  cultura,  pois,  assim  como  entendemos,  tal

instituição criava alianças  de poder  e,  dessa forma,  aumentava-se a  fortuna,  bem como a

influência. Do mesmo modo, a família também era o centro da vida do romano em particular:

desde a saída do ventre quando fosse reconhecido como filho e as agruras da sobrevivência

nos primeiros anos, passando pelos momentos cruciais de transição para a vida adulta, quando

assumia para si as responsabilidades de pater ou matrona, até o momento da morte ao exalar

o último suspiro e receber o último beijo.

Sendo assim, ao tomarmos por base a definição direta de biografia apresentada por

Momigliano (1993: 11), exposta no capítulo anterior, o qual define biografia como “um relato

da vida de um homem do nascimento à  morte”,  buscaremos, nesse sentido,  compreender

como a família estava presente em todos os momentos do ciclo da vida de um romano, do

nascimento à morte, e quais implicações sociais e morais que eram geradas.

Devido  ao  objeto  principal  de  análise  dessa  dissertação  ser  a  família  imperial  no

contexto da construção de memória,  este  capítulo se  restringirá  em analisar, em especial,

famílias  aristocráticas e  suas vidas  por serem aquelas  que mais se  aproximam da família

imperial,  tanto por serem a fonte de onde surgiram as famílias imperiais como por serem

aquelas  que  mais  possivelmente  fariam  parte  da  corte  imperial.  Todavia,  o  ponto  mais

importante para esta análise deve ser a lembrança de que Suetônio escreveu para um público

aristocrático, o que o levaria a apresentar a família sob os moldes da aristocracia em suas

biografias.

Compreendemos  que  a  família  imperial  não  era  uma  família  comum,  pois  desde

Augusto esta família não era mais um grupo de pessoas voltados para si mesmos, mas havia

se tornado uma instituição pública (SEVERY, 2003: 214). Do mesmo modo, o edifício da casa

imperial também se diferia das outras tanto em tamanho como em função (JONES, 1992:

24).17 Todavia, antes de trabalhar com as especificidades da família imperial e o modo que

Suetônio as constrói para apresentar um Nero degradado, iremos abordar os elementos gerais

17 Suetônio  utiliza  em diversos  momentos  a  palavra  Palatium para  identificar  este  local:  in  ima Palatii
(Suetônio.  Tibério  54.2);  lupinar  in  Palatio (Suetônio.  Calígula 41.1);  pro gradibus  Palatii (Suetônio.
Vitélio 15.2).
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das famílias das elites da cidade de Roma.

Também queremos ressaltar que, por nos propormos a escrever o capítulo sob o viés

biográfico,  diversos elementos serão citados,  mas discutidos apenas em seções posteriores

(e.g. a atuação do  pater familia na inserção do recém-nascido na comunidade familiar será

abordado na seção 2.2 que se refere ao nascimento da criança; todavia uma discussão mais

extensa sobre as ações da figura do pater familia será travada na seção 2.4 onde se levantará

um debate acerca do casamento e o momento em que o homem se torna  pater familia); tal

modo  se  dá  por  se  tratar  da  vida  humana  a  qual  acontece  por  meio  de  um ciclo  onde

personagens se repetem enquanto outros surgem.

Sendo assim, iniciaremos o nosso debate expondo a questão de como a família se dava

na sociedade romana e quais as implicações desta no ciclo da vida.

2.1. A família na sociedade romana

O termo latino  familia  abrangia uma gama diferente  de relações  domésticas.  John

Crook (1967b: 98 e 99) nos apresenta pelo menos três modos diferentes de se utilizar o termo

na literatura e  epigrafia  latina:  1)  o  corpo de escravos presentes  na casa;  2)  esta  quando

tomada para representar a conexão de um corpo de descendentes;  todavia,  este termo era

comumente usado para 3) representar a família nuclear a qual se constitui de pater, matrona e

liber.

Em geral, o termo familia representava todo o corpo de pessoas que estivessem sob a

patria postestas de um pater familia (SALLER, 1994: 75), portanto, como veremos adiante,

poderia até mesmo incluir  algum membro casado que morasse em outros locais, mas que

ainda não fossem sui iuris, ou seja, que pudesse responder por seu próprio direito. Contudo,

cabe lembrar que toda esta centralização na família nuclear se dava por ser a estrutura legal

para a maioria das ações; entretanto, não era o único grupo que formava aquilo que o romano

chamava de família18,  pois para esta sociedade “os laços familiares e de parentesco eram

baseados  em termos  biológicos,  mas  não  eram biologicamente  determinados”  (SALLER,

18 Por  constituir  a  base  legal  tanto  para  as  conexões  e  alianças  com outras  famílias,  bem como para  o
crescimento numérico e financeiro, a família nuclear era o foco de afeição e obrigação no mundo romano,
fazendo com que houvesse uma busca na valorização do nome que esta família carregava (PARKIN, 2011:
276). Todavia, dentro do que, por vezes, se traduz como família, há uma discussão da relação dos termos
familia  e  domus, os  quais seriam diferenciados no que diz respeito  à  postestate  do  pater  familias.   O
primeiro termo se relacionava com todas as pessoas que estivessem sob tal potestate, enquanto o segundo
refere-se a todas as pessoas da casa, tanto a família nuclear e seus escravos, bem como a estendida que
alcançava os netos, amigos e clientes, podendo, em alguns casos, referir-se à estrutura do edifício onde
aquela família se reunia (Cf. SALLER, 1994: 75 – 95).
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1994: 43). Sendo assim, podemos nos perguntar qual era o tamanho desta família. A resposta

para  tal  questionamento  é  altamente  relativa,  pois  tamanho  e  estrutura  familiar  eram

relacionados  com diversas  variantes  como  riqueza  e  posição  social;  ainda  que  o  núcleo

familiar fosse pequeno, por causa da alta taxa de mortalidade infantil, a riqueza e a posição

social faria com que o número de escravos variasse entre uma família e outra (RAWSON,

1986: 8), bem como o número de amigos e clientes, os quais eram incluídos na domus.

Além disto, o formato familiar não era estático, à medida que o número de divórcios e

novas uniões era alto, assim como a morte e as mudanças de domicílios levavam famílias a

adquirirem configurações distintas, podendo estar sob o mesmo teto filhos de mais de um

casamento, bem como netos de outros avôs (PARKIN, 2011: 277; SALLER, 2011: 118). A

partir deste tipo de característica dominante, Augusto cria uma série de leis relacionadas à

reforma  familiar  com  um  enfoque  àquelas  que  se  referiam  à  moralidade,  pois,  como

argumenta Dixon (1992: 22), este restaurou os templos, práticas religiosas do passado e os

valores tradicionais da família.  Estas leis terminaram por visar o aumento de soldados de

pessoas com altas posições, o que se leva a imaginar que seja devido às perdas que as Guerras

Civis trouxeram em certas ordens e que precisavam ser repostas (TREGGIARI, 2008: 887 –

889).19

Sendo  assim,  a  legislação  augustana  trouxe  algumas  proibições  na  formação  de

famílias através do casamento visando o incentivo das famílias das elites a casarem entre si e

aumentarem o número de filhos legítimos  de facto  no Império. Deste modo, os senadores,

bem como seus filhos e descendentes agnáticos, não poderiam se casar com pessoas libertas,

atores ou filhos  destes ou prostitutas (TREGGIARI, 1991:  61 – 66);  este  código também

criminalizou o adultério, o tópico que, anteriormente, era tratado como assunto doméstico de

família, agora deveria ir a público; porém, vale lembrar que o adultério era crime apenas se

fosse cometido contra uma mulher livre e respeitável, se o mesmo fosse feito contra o homem,

aparentemente, não seria crime (HALLETT, 2012: 373). Estas leis também acompanhavam o

incentivo a se ter filhos através da criação do  ius trium liberorum  o qual concedia alguns

privilégios àqueles que tivessem no mínimo três filhos legítimos e que sobrevivessem. Tais

19 Todavia há uma teoria que se levanta para dizer que Augusto, ao limitar a possibilidade de filhos legítimos
nas famílias das elites e criar, ao mesmo tempo, critérios para que tivessem mais filhos, o fez para que
houvesse mais herdeiros dentro destas famílias, enfraquecendo suas fortunas com a divisão de propriedades
e finanças por meio do testamento, garantindo, desse modo, a sua permanência no poder (HALLETT, 2012:
374).  Entretanto,  acreditamos  que  tal  argumento  carece  de  solidez  por  não  possuir  nenhum  tipo  de
documento que possa levar a esta conclusão; do mesmo modo, também não explica os motivos pelos quais
Augusto buscou aplicar estas mesmas leis em sua própria família.
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privilégios iam desde a diminuição de algumas taxas, bem como a preferência para se falar

nas assembleias ou mesmo a oportunidade de se livrar da tutela (GARDNER, 1998: 47 – 55).

Apesar da insistência de Augusto nestas leis para uma reforma familiar, tais não foram bem

aceitas pela população, levando a uma grande resistência ou mesmo a completa indiferença à

existência delas (DIXON, 1992: 23).

Ao falar da implantação destas leis, Suetônio comenta acerca da insatisfação popular

em aceitá-las, afirmando que Augusto, ao comparecer em um espetáculo, levou consigo as

“crianças de Germânico e as exibiu, algumas em seu colo e outras no colo do pai, intimidando

por seus gestos e expressão que eles não poderiam recusar seguir o exemplo daquele jovem

homem” (Suetônio.  Augusto 34.2).  Neste  mesmo sentido,  Tácito,  ao  se  referir  a  Tibério,

afirma que estas leis falharam em seus objetivos, já que deveriam tornar o casamento e a

família  populares;  contudo,  as  medidas  incentivaram a  proliferação  de  delatores  (Tácito.

Anais 3.25). Tanto Tácito quanto Suetônio afirmaram que durante o período do principado de

Tibério,  foi  necessário  criar  um  dispositivo  legal  que  impedia  a  mulher  de  se  declarar

prostituta, caso não houvesse um consentimento do pai, avô ou mesmo de seu o marido, se

este houvesse sido equestre. Estas mulheres tomavam esta decisão para evitar cair na punição

prevista  por  lei  para  aquelas  que  não tivessem filhos  suficientes  e  não  seguissem as  leis

augustanas de casamento (Suetônio. Tibério 35.2; Tácito. Anais 2.85).

Através desta reforma familiar, Augusto promoveu ações que tornaram a sua família

uma instituição do Estado Romano (SEVERY, 2003: 3), à medida que se pode observar nos

diversos monumentos funerários em que famílias são representadas sob os moldes da família

augustana (HUSKINSON, 2011b: 526). Este modelo é indubitavelmente apresentado na Ara

Pacis, em especial, nos relevos norte e sul, onde se apresenta uma procissão em que estão

presentes  pontífices,  augures,  flamines,  quindecemviri,  septemviri seguidos  de  diversos

membros da corte imperial, em particular a família Júlio-Cláudia (ROSSINI, 2012: 48 – 79).

Esta é uma grande apresentação da pietas demonstrada por Augusto.

A  pietas  era um sentimento voltado primordialmente aos deuses por meio do qual

criava-se um senso de devoção próprio para o relacionamento com o divino (SEVERY, 2003:

10 e 11). Todavia, este mesmo termo também é aplicado na vida doméstica como sendo uma

representação  da  devoção  natural  à  família  (SALLER,  1994:  110),  um  sentimento  que

garantiria a unidade idealizada deste núcleo familiar sob sua romanidade.

50



Esta  família  idealizada  consistia  de  membros  estáticos  que  exibiam  as
características  estereotipadas  das  quais  os  Romanos  se  orgulhavam:  a
severidade do pater familia, guiando sua descendência com mão firme, mas
amorosa; a matrona, exemplo de docilidade e fidelidade feminina; os filhos,
amáveis baluartes para a idade avançada de seus pais e a promessa de uma
glória futura para a família (GEORGE, 2005: 41).

Esta  devoção  seria  manifestada  sob  a  obediência  incondicional  dos  filhos  ao  pai,

demonstrando e reconhecendo a sua autoridade perante a família;  entretanto,  a  pietas  não

poderia ser desenvolvia apenas nesta submissão filial incondicional à  patria potestas, pois,

como argumenta George  (2005:  41),  o  relacionamento  entre  pais  e  filhos  (pietas) apenas

poderia se desenvolver caso estes se dispusessem a providenciar manutenção de um para com

o outro  quando este  estivesse em necessidade  (SALLER,  1994:  111),  ainda mais  quando

consideramos que para o romano a afeição entre familiares era uma norma social, considerada

um desejo natural do ser humano (TREGGIARI, 2005: 17).

Há ainda outras  duas  características  que deveriam permear  a  família  idealizada de

Roma:   concordia  e  fides,  harmonia  e  lealdade.  Estes  termos,  amplamente  usados  para

assinalar relacionamentos pacíficos e respeitosos dentro da família, “também eram usados na

arena política para descrever os relacionamentos pacíficos e produtivos entre os grupos ou

classes competitivas.” (SEVERY, 2003: 11). Tal concepção leva-nos a compreender que, de

fato, a família era considerada o ponto axial para se definir o sucesso ou fracasso da  Res

Publica. Aos olhos de Cícero,

Desde que seja um recurso natural de todos os seres vivos que eles tenham o
desejo  de  se  propagar,  a  primeira  associação  é  aquela  do  casamento;  a
próxima é aquela com os filhos; e então com a unidade da casa através da
qual cada coisa é compartilhada; este é o elemento com o qual uma cidade é
feita, para falar da semente do estado. … Esta extensão e os relacionamentos
espalhados  são  as  bases  das  comunidades;  através  do  sangue  comum os
homens podem ajudar e cuidar um do outro (Cícero. De Officiis 1.54).

Sendo  assim,  estas  declarações  nos  leva  a  compreender  que  a  família,  com  suas

características, se ligava como base moral e religiosa à Res Publica. Em realidade, o romano

acreditava  que  a  força  familiar  refletia  na  força  e  estabilidade  da  Res  Publica;  por

conseguinte, a destruição moral da família traria um enfraquecimento destes laços domésticos

e, com efeito, uma debilidade das questões públicas (GEORGE, 2005: 39).

No  período  imperial,  havia  um  sentimento  de  que  os  romanos  tinham  perdido  a
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característica física de bravura e a disposição imediata de ir à guerra, pois com a vida mais

fácil  e  luxuosa a família  entrou em declínio moral arrastando consigo o estado (DIXON,

1992: 21). Juvenal20, em sua primeira sátira, escreve sobre a honestidade louvada, mas que era

deixada de lado, dos crimes que enriqueciam as pessoas em seus jardins e mesas, da completa

indiferença ao incesto, licenciosidade e adultério. Por fim, ele afirma, acerca de si: “Se faltar o

talento, então a indignação irá inspirar minha poesia, o tanto quanto posso expressar os tipos

de  versos  que  são  esperados  de  mim”  (Juvenal.  Sátiras  1.79  e  80).  Tal  sentimento  era

motivado pela noção de que a licenciosidade levava à ruína, portanto, a supressão desta traria

estabilidade política (EDWARDS, 1993: 36; KEITH, 2012: 386 e 387).

Sob este ponto de vista e com a intenção de retratar sua vida do modo mais elogioso

possível,  em diversas  tumbas se encontra  retratada a  vida  doméstica com suas  atividades

cotidianas e rituais exaltando a família nuclear (HUSKINSON, 2011b: 538). As posições das

mãos,  a  disposição  da  família,  as  inscrições  funerárias,  o  arranjo  das  imagens,  tudo  isto

apresentado de tal forma a transmitir os bons valores morais da família (GEORGE, 2005: 44).

Se tivermos em mente que as tumbas eram monumentos funerários para serem vistos não

apenas pelos familiares, mas também por uma diversidade de pessoas que transitariam pelas

estradas e locais de deposição dos mortos, e observariam a memória criada daquela família

(WALLACE-HADRILL, 2008b), podemos inferir que esta era a realidade desejada e exaltada

pela sociedade de Roma. Entretanto, devido às dinâmicas ocorridas dentro de uma família

aristocrática,  com seus  relacionamentos  com membros  internos  e  externos,  bem como os

divórcios, a visão da família nuclear era mais ideal do que real (BRADLEY, 1991: 165).

A questão da relação entre a família e o sucesso do Estado pode ser encontrada nas

palavras postas por Tácito na boca do líder do exército britânico, Cálgaco, ao expor o discurso

aos seus soldados no ataque às forças de Agrícola. Este líder fala aos seus homens para não

temerem os  romanos,  pois  “não há  esposas  para  inspirar  os  romanos,  nem parentes  para

reprovar sua fuga: muitos deles não têm lar ou um lar estrangeiro” (Tácito. Agricola 32.2); e,

após mencionar as aflições que os romanos já tinham lhes infligido os encoraja com através

dos laços familiares: “vós tendes em vosso poder a perpetuação do vosso sofrimento para

sempre ou vingá-lo hoje neste campo, entretanto, antes de sairdes para a ação, pensem em

vossos ancestrais e em vossos descendentes” (Tácito. Agricola 32.4). 

Esta amálgama entre público e doméstico pode soar estranho ou mesmo intrusivo aos

20 Poeta do século II d.C. cuja origem exata não pode ser traçada. A única coisa que se sabe é acerca de sua
movimentação na corte em Roma (BRAUND, 2004: 18 – 20).
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ouvidos modernos, todavia tal atitude era comum na sociedade romana. Para eles não existia

uma distinção entre o que seria público ou doméstico, já que se entrelaçavam de tal forma em

suas ações que, por vezes, o doméstico é visto como uma miniatura do público, assim como

argumentou Cícero, à medida que as sequências de relacionamentos que se iniciavam com a

de marido-mulher, depois pais-filhos e então laços com o restante da  domus, estas serviam

como demonstração do modo  como os  relacionamentos  se  desenvolviam na  Res  Publica

(Cícero. De Officiis 1.54; Cf.  SALLER, 1994: 82 e 83).

Com tal conexão entre o público e o doméstico, “o bom romano se comportava como

se sempre estivesse sob o olhar público” (EDWARDS, 1993: 150). Podemos perceber isto de

modo nítido nas biografias, se levarmos em consideração os relatos escritos da vida e morte

de  uma  pessoa.  Nestes  relatos  se  apresentam  no  momento  do  nascimento  o  caráter  do

indivíduo  e  seu  futuro  glorioso  ou  nefasto;  se  tal  pessoa  tivesse  sido  um governante  ou

ocupado algum cargo de liderança, a derrocada de sua administração ou a grandeza de seu

governo estaria predita desde os mais tenros anos (DIXON, 1992: 105). Suetônio ao relatar o

dies lustricus  de Nero,  momento em que este  receberia  um nome de sua mãe, conta que

Calígula, por chacota, diz este deveria se chamar Cláudio; devido a Cláudio, de acordo com

Suetônio, ser uma figura ridicularizada na época, o biógrafo completa que esta atitude de

Calígula seria como uma “manifestação do futuro infeliz de Nero” (Suetônio. Nero 6.2). Por

isso,  uma parte da revisão dos cidadãos a qual era feita pelos censores envolvia questões

morais, já que o comportamento doméstico seria uma pequena dose da conduta que viria a ser

revelada em público (Cf. TREGGIARI, 2005: 10 e 11; SEVERY, 2003: 26 e 27).

Ao falar dos primeiros momentos de seu sogro como governador da Britânia, Tácito

comenta  sobre  a  incerteza  dos  provincianos  na  autoridade  e  sabedoria  deste  novo

administrador, os quais chegaram a comemorar a derrota do exército em uma batalha travada

com uma tribo local. Então é dito que Agrícola compreende que, para eliminar as causas da

guerra e ter um exército vitorioso, precisaria extinguir a injustiça, o que fez começando por

sua própria casa [domus] (Tácito. Agricola 19.1 e 2); logo, as ações domésticas consideradas

boas trariam um sucesso, não apenas individual, mas para toda a comunidade. Como propõe

Hales (2003: 5) “o mundo antigo era um mundo onde as fronteiras entre o centro e periferia,

mortal e divino, real e mítico, ou mesmo público e privado estavam continuamente opacas”. 

Tal comportamento se reflete na constante mutação dos ambientes, à medida que o

público e o doméstico se intercalam, se misturam e se perdem. Os vários níveis de acesso aos
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ambientes  ou  mesmo  as  divisórias  que  aparentavam fragilidade,  como  as  cortinas,  e  em

poucos movimentos se permitia uma combinação diferente do espaço, terminam por tornar a

desejada percepção entre os espaços público e doméstico uma tarefa quase improvável para o

historiador moderno (TRÜMPER, 2012: 291).

O Fórum de Augusto é uma demonstração desta combinação de público e doméstico,

pois a construção deste teve por referência o edifício da casa aristocrática, o que nos leva a

perceber a busca de Augusto em reproduzir o doméstico na vida pública (SEVERY, 2003:

169).  Plínio,  o  jovem,  em  uma  de  suas  cartas  refere-se  a  este  local  como  uma  casa

aristocrática,  um lugar  de  paz  e  descanso,  uma espécie  de  villa  (Plínio,  o  jovem.  Cartas

5.19.7). Em realidade, a colunata do Fórum com seus arcos e a exposição de estátuas dos

diversos personagens importantes da história romana relembrava em muito o atrium onde se

dispunham  as  imagines  dos  ancestrais  como  em  uma  espécie  de  museu  familiar

constantemente relembrando, àqueles que por ali circulasse, a glória daquela família (HALES,

2003: 46 e 47).

A casa física não era apenas uma construção de morada, mas também uma construção

de imagem. Sua função não era ser somente um lugar de habitação, mas também uma incisão

social para demonstrar aos transeuntes e convidados qual era o domínio e o status social que

aquela família  ocupava.  Portanto,  a  casa também funcionava como uma demonstração de

poder (SALLER, 1994: 89). Logo, por ser um local onde se recebiam muitos convidados, o

tópico do diálogo entre público e doméstico, em última instância também se torna um assunto

da moral (EDWARDS, 1993: 138).

Todas as manhãs, o pater familia receberia em seu ambiente diversos amigos e clientes

para a salutatio matinal. Tanto neste como em diversos outros rituais, a presença de amigos e

clientes era constante, pois o comparecimento destes às festas era uma obrigação social. Tais

comemorações ocorriam dentro da casa e um bom romano teria um espaço para receber seus

convidados  em tamanho  e  esplendor  adequado  às  suas  ambições  sociais  e  políticas;  não

poderia ser superior nem inferior ao seu status real, pois tanto a ambição excessiva quanto a

humildade desnecessária eram vistas como fatores 'imorais' (EDWARDS, 1993: 152 – 160).

Pode-se perceber que na casa, a qual no início da manhã recebia convidados e no

restante do dia contava com a ausência do pater familia, tinha, através desta e de outras ações,

uma intercalação entre o público e o doméstico. Afinal, se o homem com suas ações públicas,

não estivesse na casa, não teria qualquer sentido a mulher não poder circular pelos ambientes
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na direção das atividades domésticas. Este edifício era uma representação da própria família,

o que se fizesse à casa seria uma ação simbólica à família daquela casa (SALLER, 1994: 93).

Assim como Roma era a representação dos próprios romanos com o pomerium, em toda a sua

extensão, sendo este como uma acepção de casa pública (LACEY, 1986: 129).

Contudo, como se dava o desenvolvimento de um indivíduo neste ambiente familiar?

Portanto,  passaremos  a  analisar  este  desdobramento  começando  com o  nascimento  desta

pessoa,  o  seu  acolhimento  na  sociedade  passando  pela  primeira  fase  de  transição  ao

reconhecê-lo  como  ser  humano.  E,  então,  produziremos  reflexões  críticas  acerca  de  seu

crescimento e progresso na educação e nas relações com os personagens da casa.

2.2. A vida em seus primeiros passos: nascimento e infância

O processo da gestação, dar à luz e os primeiros momentos de vida de uma criança

nunca foi algo muito simples de se lidar, menos ainda na Antiguidade com toda a precariedade

médica presente naquele período, quando o comparamos com os tempos atuais. Entretanto, há

um fator  complicador  na  análise  histórica  deste  momento  humano:  poucas  são  as  fontes

textuais que documentam este primeiro estágio da vida da criança; isto se deve ao fato de que

a criança,  mais ainda em sua fase inicial,  se encontrava nas mãos das mulheres,  as quais

deixaram pouca evidência escrita (DASEN, 2011: 291). Portanto, a investigação requerida se

dá através da comparação dos poucos registros escritos como legislação, biografias e manuais

médicos,  com dados arqueológicos  e  epigráficos;  o  que  é  interessante notar  que há mais

representações da vida infantil em relevos de monumentos funerários e epitáfios do que na

escrita histórica, e isto se dava por motivos de construção de memória, como veremos mais

adiante (HUSKINSON, 2011b: 526 – 530).

Uma das principais obras da Antiguidade acerca da saúde da mulher é o Gynaecia de

Sorano de  Éfeso21,  um trabalho que  detalha  desde  os  cuidados com a  menstruação até  a

prudência  na  escolha  da  parteira,  manobras  de  parto  e  cautelas  com o recém-nascido.  A

abrangência  desta  obra  foi  muito  significativa,  pois  suas  análises  e  procedimentos

permaneceram válidos até a Idade Média. Sabe-se ainda que o primeiro método bem-sucedido

e registrado para se lidar com a temida posição do feto transversal que, na grande maioria se

21 Médico nascido no fim do primeiro século e morreu no fim da primeira metade do segundo século. Apesar
de haver nascido em Éfeso, estudou e viveu durante algum tempo em Alexandria, mas praticou medicina
em Roma durante os principados de Trajano e Adriano (Cf. TEMKIN, 1956: xxiii -xlix; Suda, sigma 851 e
852).
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encerrava com o feto natimorto,  foi  desenvolvido por Sorano e permaneceu imutável por

séculos (KARAMANOU et al., 2013: 226).

No primeiro livro, Sorano trata das bases da sua ginecologia e dentre elas apresenta

qual o melhor período para a mulher ter uma relação sexual que gere filhos. Ele adverte que a

relação  deveria  ocorrer  quando  a  menstruação  estivesse  em  seu  final  juntamente  com

despertar do apetite sexual, pois “da mesma forma que sem o apetite [sexual] é impossível

para a semente ser descarregada pelo homem, do mesmo modo, sem o apetite esta não pode

ser concebida pela mulher” (Sorano. Gynaecia 1.37). Mais à frente, Sorano apresenta a ideia

de que os estados da alma se relacionam com a forma que o feto irá adquirir:

O que  quer  dizer  quando  alguém fala  a  respeito  do  fato,  que  os  vários
estados  da  alma  também  produzem  mudanças  no  molde  do  feto?  Por
exemplo, algumas mulheres, ao ver macacos durante a relação sexual, dá à
luz a filhos com a aparência de macacos. O tirano dos cíprios, o qual era
disforme, forçou sua esposa a olhar para belas estátuas durante a relação
sexual  e,  então,  tornou-se pai  de crianças bem formadas;  os criadores de
cavalos, durante o cobrimento, colocam nobres cavalos na frente da égua.
Assim, para que a prole não venha a ser disforme, a mulher deve estar sóbria
durante o coito, porque a embriaguez da alma faz com que a vítima tenha
fantasias estranhas; isto tudo porque a prole carrega alguma semelhança da
mãe, não apenas corpórea, mas também da alma (Sorano. Gynaecia 1.39). 

Sorano prescreve todos os cuidados que a mulher deve ter para que permaneça grávida

e não venha a ter qualquer tipo de aborto espontâneo ou mesmo dar à luz a um feto natimorto.

Em geral, suas recomendações giram em torno do repouso, pois a agitação faria com que o

embrião ou feto fosse expelido (Sorano. Gynaecia 1.46 e 47), por isso afirma: “Assim como

as partes de ossos quebrados, se não forem movidas, se tornarão mais fundidas, da mesma

forma a semente se torna mais seguramente implantada e firme no útero se não for sacudida”

(Sorano. Gynaecia 46).

Nesta obra, o médico comenta que Hipócrates afirmou que para saber se um feto é

menino ou menina bastava observar a grávida: se sua pele tivesse uma boa cor, se ela se

movimentasse  com facilidade,  se  o  seio  direito  estivesse  maior  e  mais  firme,  então  era

menino;  por  outro lado,  se  aparentasse palidez,  dificuldade para andar  e  o  seio esquerdo

estivesse maior, então era menina.  Ele explica que as  pessoas diziam que ocorreria  deste

modo,  pois  o  menino  se  exercitaria  no  ventre,  enquanto,  a  menina  permaneceria  em

inatividade. Quanto a tudo isto, Sorano toma uma posição contrária: “Estas coisas são mais

plausíveis do que verdadeiras, tanto quanto se evidencia nós podemos ver que às vezes ocorre
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uma coisa, às vezes ocorre o oposto” (Sorano. Gynaecia 1.45). 

Mesmo  assim,  podemos  perceber  que,  as  ações  médicas  e  seus  prognósticos  na

Antiguidade, vinham de uma relação íntima com a moral, à medida que a aparência externa

revela a intimidade. Temos o exemplo acima em que Sorano relaciona os estados da alma com

a aparência, pois, de acordo com seus pressupostos, o tirano é disforme e a embriaguez pode

levar a feiura. Tais dados são baseados nas questões fisionômicas que relacionavam o estado

mente com o corpo, os quais estariam em direta causação (BARTON, 1994a: 98).

Apesar da discordância do médico, é interessante notar que as características para a

determinação do sexo também se baseavam nos conceitos morais de masculino e feminino. O

masculino relacionado com a virilidade, força e justiça, ao passo que o feminino se relaciona

com a debilidade,  inatividade e  injustiça (CHANDEZON, 2014: 304 e 304).  Tal  conceito

também é percebido nos trabalhos de Galeno22; este afirmou que quando o sêmen se dirigia

para o lado direito tal receberia mais calor, portanto, daria origem a um menino, todavia se

este se dirigisse para o lado esquerdo, o qual era mais frio do que o direito, daria origem a

uma menina (BLAYNEY, 1986: 235).

No entanto, o conhecimento ginecológico da gravidez não girava apenas em torno da

concepção,  pois  é  possível  encontrar  métodos  e  receitas  de  poções  que  visassem  a

contracepção. Tais ações, inevitavelmente, levavam a uma limitação numérica intencional da

família, o que era condenável para a época. Juvenal satiriza esta questão ao demonstrar que a

busca da contracepção era grande neste período: “Dificilmente qualquer mulher entrará em

trabalho de parto em uma cama dourada. Tão poderosas são as habilidades e drogas daquela

que fabrica  esterilidade  e  tem contratos  para  matar  humanos  dentro  do  ventre”  (Juvenal.

Sátiras 6.592 – 597). Nesta mesma sátira, Juvenal comenta sobre o valor do eunuco para as

mulheres  que  se  deleitam  neles,  pois  além  de  oferecerem  beijos  gentis  também  tem  a

vantagem de “não existir a necessidade de se usar drogas abortivas” (Juvenal. Sátiras 6.368).

Quanto aos métodos de contracepção, Sorano faz uma lista curiosa de vários deles o

22 Médico e filósofo nascido em 129 d.C.. Viveu e atuou em Pérgamo até 162, quando se mudou para praticar
sua medicina em Roma, contudo devido a alguns desentendimentos com outros médicos da cidade, ele
resolveu voltar, em 166, para Pérgamo; todavia, em 168, o Imperador Marco Aurélio o chama de volta a
Roma onde permanece em serviço até o Imperador Sétimo Severo. Morreu entre 216 e 217 (Cf. NUTTON,
2004: 216 – 229). É interessante que Galeno e Sorano, apesar de não terem tido contato direto, eram de
escolas médicas opostas: Galeno era seguidor de Hipócrates e a favor da análise da opinião comum, já que a
solução mais plausível para um problema era aquilo que já era praticado na comunidade; enquanto que
Sorano fazia parte da escola metódica, à medida que a análise observativa era necessária e o poder de
decisão repousava sobre o médico, o qual,  diferentemente da comunidade, já conhecia os métodos que
realmente funcionavam (TEMKIN, 1956: xxviii – xxx).
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que  incluía,  desde  uma  espécie  de  coito  interrompido,  seguido  de  espirros  induzidos  ou

mesmo a lubrificação da vagina com azeite velho, mel, resina de cedro ou suco da árvore de

bálsamo, podendo haver a colocação de supositórios vaginais ou mesmo uma mecha de lã fina

no orifício do útero. Ele também dá uma série de pequenas receitas para se fazer drogas que

resultassem em contracepção, todavia alerta que isto tudo deveria ser usado com cautela, pois

são pungentes e podem levar à ulceração (Sorano. Gynaecia 1.61 e 62).

Entretanto, não pensemos que a contracepção, por ser relativamente comum, era bem

aceita  e  sem danos  algum às  mulheres.  Sorano chega a  comparar  a  contracepção com o

abortamento ao afirmar que, tanto um quanto o outro, deveria ser realizado apenas em casos

de extrema necessidade; ele afirma: “Em nossa opinião, contudo, o mal que estas [drogas]

causam  é  muito  grande,  pois  elas  danificam  e  perturbam  o  estômago,  além  de  causar

congestão na cabeça e induzir a reações simpáticas” (Sorano.  Gynaecia 1.63), porém, ainda

assim  considera  “mais  seguro  prevenir  a  concepção  de  ocorrer  do  que  destruir  o  feto”

(Sorano.  Gynaecia 1.60).  No  final  desta  mesma  seção,  Sorano  comenta  acerca  de  uma

discussão  moral  sobre  o  abortamento  em sua  época  onde  havia  de  um lado  aqueles  que

negavam esta atitude em qualquer circunstância, ao passo que outros a aceitavam apenas nos

casos em que a vida da grávida estivesse em risco, pois o abortamento não seria prescrito em

caso de adultério ou apenas por causa de uma beleza da juventude.

Contudo, não seria de admirar que,  por vezes,  houvesse uma confusão entre um e

outro ao se levar em conta que a análise dos reais efeitos das poções, bem como dos métodos,

pois estes se baseavam na pura observação empírica; além disso, não havia uma concordância

real quanto ao período de gestação, pois, ao mesmo tempo, em que se pensava que a gestação

se  dava  em um período  pouco menor  do  que  sete  meses,  também havia  uma lei  a  qual

determinava que uma criança não seria herdeira se nascesse dez meses após a morte do pai

(FRIER e McGINN, 2004: 300 e 301; DASEN, 2011: 296). Portanto, o mesmo método, ou

poção, que pudesse ser contraceptivo tinha a possibilidade de, em realidade, ser abortivo.

Todavia,  podemos  perceber  que  os  perigos  envolvidos  na  contracepção  e  no

abortamento diziam respeito não apenas à saúde física da mulher, mas também às questões

morais que envolviam o casamento, pois o objetivo principal da união do homem e da mulher

era gerar filhos (HOPKINS, 1965a: 141). Havia um temor dos homens de que as mulheres

pudessem  secretamente  controlar  sua  fertilidade,  prevenindo-os  de  ter  uma  descendência

(TREGGIARI,  1991:  496);  por  isso,  é  compreensível  que  apesar  de  não haver  nenhuma
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ilegalidade na contracepção, esta fosse socialmente rejeitada, assim como no abortamento,

ainda que o feto fosse considerado um ser vivo, como podemos ver pelas declarações acima

da lei romana, ele não era considerado parte da comunidade (BRUNT, 1971: 147); contudo,

esta  rejeição aparente,  tanto  da contracepção quanto  da  prática  do aborto,  era  por  ambas

impedirem a continuação da descendência, que por conseguinte levava a continuação do nome

da família.

Diferente  do  debate  atual,  é  perceptível  que  as  questões  envolvidas  quanto  a

interrupção da vida/gravidez não diziam respeito ao momento em que se iniciava a vida do

embrião/feto. Em momento algum a criança é o foco. Acrescenta-se a isto o fato de que o

número  de  abortos  instantâneos  e  de  natimortos  era  maior  do  que  se  pensa,  pois,

provavelmente,  apenas  aqueles  que  levavam à  morte  da  mãe  chegaram a  ser  registrados

(FANTHAM, 2006: 2). O aborto e a contracepção não eram em si uma ofensa, já que havia

tantos tratados e discussões médicas acerca do assunto. Este era considerado apenas um mal

exemplo por colocar em risco a saúde, ou a vida da mulher e, especialmente, por impedir o

nascimento de filhos legítimos (BRUNT, 1971: 148).

As crianças,  em seus  primeiros  dias,  não  tinham uma existência  social,  já  que  se

esperava a sobrevivência do recém-nascido (DASEN, 2011: 297). Uma criança que morresse

na primeira semana de vida não tinha nenhum tipo de existência legal,  pois, como vimos

acima, esta obteria seus direitos apenas se sobrevivesse; isto nos leva a imaginar que a taxa de

mortalidade infantil fosse maior do que se tem registrado (CORBIER, 2001: 57). Podemos

perceber  esta  regularidade  na  morte  de  bebês  através  do  comportamento  social  de  que  o

lamento pela morte de crianças muito novas era considerado um mal gosto (DIXON, 1992:

99);  todavia,  ainda  assim,  é  possível  encontrar  relatos  nos  textos  históricos  e  epigráficos

acerca do sofrimento de pais por perderem seus filhos que ainda eram bebês, seja por motivos

emocionais, ou por uma decepção de não ver a criança se tornar aquilo que se esperava dela

no futuro (HOPE, 2009: 138 – 141).  Contudo,  a incidência do infanticídio23 se dava,  em

especial, por dois motivos: financeiro e religioso.

No período de fins  da  República  e  início  do Império  o infanticídio  dos  filhos  de

escravos ocorria devido ao custo que geraria, pois, apesar de futuramente se tornar uma mão

23  Ao usar o termo infanticídio estamos nos limitando às mortes intencionais de crianças até os três anos de
idade, período limite para haver a lamentação daquele que morria; pois a infância é um período da vida
humana extremamente mutável dependendo do local e época; enquanto em alguns lugares não há problema
com o trabalho infantil em outros seria hediondo, em uma determinada época a pessoa com catorze anos
ainda é considerada apenas uma criança, em outra já é crescida o suficiente para ser considerada um adulto
(STEARNS, 2006: 1 e 2).
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de obra dentro da casa, nos primeiros anos não poderia gerar nenhum tipo de benefício, mas

receberia os cuidados para que esta se mantivesse viva (BRUNT, 1971: 143). Pelo mesmo

motivo, o infanticídio era considerado comum entre os mais pobres por estes não estarem

aptos o suficiente para alimentar e cuidar da criança (HAENTJENS, 2000: 263).

O outro motivo que levava ao infanticídio é o religioso. Se uma criança nascesse com

algum tipo de “deformação grave [insignis ad deformitatem puer]”, de acordo com as Doze

Tábuas, como é citado por Cícero, “deverá ser morta” (Doze Tábuas 4.1). As anomalias como

gêmeos siameses e hermafroditismo eram consideradas sinais da ira divina, a qual, para ser

expurgada, deveria contar com a morte da criança que em geral era jogada ao mar para que a

ordem pudesse ser restaurada (DASEN, 2011: 297). Também encontramos o infanticídio com

a chamada expositio, uma ação na qual a criança era abandonada em potes de barro e relegada

às intempéries (BRUNT, 1971: 148; HAENTJENS, 2000: 261). A morte que resultava desta

atitude não era vista como má, já que esta morte poderia se dar por diversas outras formas

durante o primeiro ano de vida; por isso, apesar de não haver uma base legal precisa em

relação à expositio, esta era socialmente aceita e praticada (CORBIER, 2001: 66).24

Todavia,  seria  um erro  acreditar  que  toda  expositio levava  à  morte  da  criança.  É

preciso compreender que antes do  dies lustricus a criança não tinha sido considerada parte

importante da vida da sociedade, pois, como vimos, ela não tinha existência social em seus

primeiros momentos; entretanto, o pai poderia exercer seu ius vitae necisque, direito de vida e

morte, abandonando-a, ao passo que esta criança tinha a chance de ser encontrada por alguém

que estivesse disposto a cuidar dela e alimentá-la. Nestes casos esta criança adquiriria o status

desejado  por  aquele  que  a  encontrasse.  Algumas  delas  acabavam  tornando-se  escravas

(BURNT, 1971: 152), porém, se após a morte deste que a adotou ela conseguisse provar que

era  originalmente  nascida  em  uma  família  livre,  então  adquiria  o  status de  sua  família

biológica (CORBIER, 2001: 67).

No  entanto,  algumas  crianças  abandonadas  e  encontradas  por  outras  famílias

24  Treggiari  (1991:  407)  afirma que  a  incidência  da  expositio  aumentava  em tempos de  crise,  por  isso,
podemos  encontrar  um outro  motivo,  todavia  menos  comum,  para  ocorrer  este  abandono:  o  protesto.
Encontramos em Suetônio um protesto da população em relação à morte de Germânico, provavelmente
contra os deuses, pois ali se diz: “No dia que ele [Germânico] morreu os templos foram apedrejados e os
altares dos deuses derrubados, enquanto alguns lançavam na rua seus deuses domésticos e abandonavam
suas  crianças  recém-nascidas  [partus  coniugum  expositi].”  (Suetônio.  Calígula  5).  Em  Dion  Cássio
podemos ver um protesto contra o imperador Nero; quando este entrou em Roma após assassinar sua mãe,
durante aquela noite “colocaram um saco de couro sobre uma de suas estátuas [de Nero] para significar que
ele mesmo deveria ser lançado em um. E ainda, no Fórum, eles deixaram um bebê o qual tinha amarrado
em si  as palavras:  'Eu não vou criar-te para que não venhas a matar tua mãe” (Dion Cássio.  História
Romana 61.16.1 e 2).
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receberam uma educação aristocrática chegando a se tornaram intelectuais de sua época. Em

Suetônio,  temos  dois  casos:  Marco  Antônio  Gnipho,  nascido  na  Gália,  mas  que  foi

abandonado  e  através  de  seu  pai  adotivo  estudou  em  Alexandria  (Suetônio.  De  Viris

Illustribus 7); e Caio Melisso, nascido em Espoleto, foi abandonado por um desentendimento

dos pais e recebeu por aquele que o encontrou uma alta educação, apesar de ter sido posto sob

o status de escravo; foi apresentado a Mecenas e sua mãe biológica reclamou a condição de

liberto chegando a ganhar o favor de Augusto (Suetônio. De Viris Illustribus 11).

No momento do parto a mulher era acompanhada por amigas, escravas, parentes e a

própria parteira,  a qual deveria ser escolhida com muito cuidado dentre as profissionais à

disposição. Sorano (Gynaecia 1.4 e 5) apresenta diversas características que a parteira deveria

possuir, como ser habilidosa em suas atividades médicas, ser versada na teoria, despreocupada

se sob perigo e simpática; ele ainda recomenda que a parteira não seja uma mulher jovem,

pois estas são pessoas fracas, diferente das mais velhas que são robustas, ao que acrescenta:

“Ela  não  deve  ser  dada  ao  dinheiro,  pois  poderia,  perversamente  dar  um abortivo  como

pagamento” (Sorano. Gynaecia 1.4).

Aos homens não era permitida a presença no momento de parto, exceto o médico caso

houvesse algum tipo de complicação. Somente depois que a parteira fizesse o exame para

verificar se não havia nada de errado com a criança que a presença masculina era permitida,

especialmente, a do pai que poderia exercer sua  patria potestas  a partir daquele momento

(DASEN, 2011: 296 e 299); todavia, apesar deste poder, a criança ainda não era parte da

comunidade.

O nascimento social do bebê era marcado com o dies lustricus, o qual ocorria oito dias

após o nascimento, para as meninas, ou nove dias, para os meninos. Esta expressão significa,

literalmente, 'dia da purificação', pois neste dia tanto a mãe quanto o recém-nascido passavam

pela  purificação e  a  criança  receberia  um nome com ligação  direta  ao  pai,  sendo assim,

oficialmente, membro da família e sociedade romana (DIXON, 1992: 134; CORBIER, 2001:

55). Este dia era importante porque para o romano o vínculo do indivíduo não se dava com a

domus, pois legalmente sua ligação com o restante da comunidade se dava através do pater, o

qual, se não fosse o  pater familia de si mesmo, estaria ligado diretamente com este chefe

familiar  (LACEY, 1986: 123).  Este passo era muito importante  para o homem, pois após

aceitar  a  criança  não  poderia  rejeitá-la.  Suetônio  (Cláudio 27.1)  critica  negativamente  a

Cláudio por ter abandonado sua filha Cláudia pouco após tê-la recebido.
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Em seguida,  vinha o trabalho da ama de  leite,  uma serva comumente  presente na

aristocracia romana. Apesar dos casos em que a mãe não possuía leite, a maioria das amas de

leite exerciam sua função por motivos que iam além das questões de disfunção fisiológica da

mãe. Por questões impostas pela hierarquia social, aqueles que tivesse uma vantagem maior

tirariam proveito do trabalho daqueles em posição inferior, portanto, se a mãe pudesse ter uma

ama de leite, ela o faria, mesmo que pudesse amamentar (BRADLEY, 1986: 216). Contudo, a

posição destas servas não era considerada de pouca importância.

A escolha da ama de leite deveria ser muito bem pensada, pois acreditava-se que um

pouco  do caráter  da  pessoa  seria  transmitido  à  criança  através  do  leite  na  amamentação

(DASEN, 2011: 308). Em Tácito podemos encontrar uma crítica ao uso das amas de leite

precisamente por este motivo; ele argumenta que no passado quem cuidava e amamentava os

filhos eram as próprias mães, porém esta tarefa acabou caindo nas mãos de pequenas escravas

gregas que desvirtuariam a criança (Tácito. Dialogus de Oratoribus 29.1).

No  fim  das  contas,  apesar  de  não  ser  consanguínea,  devido  a  esta  ligação  por

amamentação,  a  ama  de  leite  terminava  por  se  tornar  parte  da  família  estendida,  sendo

respeitada e cuidada da mesma forma como tios,  avós e primos (DASEN, 2011: 309).  O

contato  com  esta  mulher  não  se  limitava  apenas  ao  período  de  amamentação,  mas  se

prolongava durante todo o período da vida da pessoa,  podendo chegar até o momento da

morte,  como  é  o  caso  de  Nero  e  suas  amas  Egloge  e  Alexandria  (Suetônio.  Nero  50,

CARROLL, 2006: 205).

No decorrer da vida da criança, ela passava a receber a educação em sua própria casa.

Um dos motivos para educá-la se devia ao fato de ser encarada como um investimento para a

família, então lhe seria ensinado o ofício necessário (DIXON, 1992: 29). Isto não quer dizer

que a criança era vista apenas como um objeto de lucro dos pais e que a troca afetiva era

inexistente,  pois  o  carinho  era  esperado  pelos  pais  e,  assim,  incentivado  pela  sociedade

(TREGGIARI,  2005:  26).  Porém,  o  aprendizado  específico  de  uma  dada  profissão  era

importante para a continuação dos negócios da família, o que levava a estas desenvolver uma

certa  tradição  em  algumas  habilidades  específicas  que  não  estavam  presentes  em  outras

(SALLER, 2011: 124).

A  educação  concentrada  nas  atividades  intelectuais  e  voltada  ao  estudo  era  um

privilégio  dos  grupos  sociais  mais  abastados,  por  ter  mais  oportunidades  de  exercer  a

verdadeira libertas. Deste modo, a educação e o aprendizado, além de ser algo voltado com
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mais exclusividade aos homens, também era um modo de distinguir as famílias e suas ordens

sociais e de garantir a permanência de status (DIXON, 1992: 110; HEMELRIJK, 1999: 6 e 7).

Aos meninos o ensino da retórica era essencial para encaminhá-los futuramente às posições

políticas de sua sociedade, todavia, a retórica se dava também devido a dificuldade em se

obter manuscritos, forçando-os a um desenvolvimento da memória e recitação (RAWSON,

1986: 39).  Às meninas o aprendizado voltava-se de modo prioritário  para as atividades e

administração doméstica, podendo se estender às artes, contudo, a escolástica era reservada

aos homens (Juvenal.  Sátiras  6.434 – 447; cf. TREGGIARI, 2007: 19 e 20). Todavia, um

elemento  comum  era  parte  da  educação  de  ambos  sexos:  o  respeito  aos  ancestrais  e  o

aprendizado pelo exemplo; tal ensino se dava através das máscaras mortuárias e dos bustos no

tablinum da casa, bem como as estátuas e mosaicos nos lugares mais abertos como o atrium

(RAWSON, 1986: 41; HALES, 2003: 46). A criança era constantemente lembrada de sua

origem e história.

Portanto, a educação mais valorizada era aquela que se transmitia de pai para filho no

ambiente doméstico, onde se ensinava para a criança os conhecimentos necessários em uma

relação diretamente familiar, sem a interferência de servos ou qualquer outro terceiro (Tácito.

Dialogus de Oratoribus 28.4 – 6). Plínio, o jovem, diz que esta educação doméstica deveria se

dar  pelo  exemplo,  pois  tal  não  deveria  se  dar  meramente  pelo  ouvir,  mas  também pela

observação.

Antes de serem candidatos para alguma posição eles deveriam permanecer à
porta  da  casa  do  Senado  para  observar  o  modo  da  política  antes  de
compartilhar responsabilidades com esta. Cada indivíduo tem seu pai como
professor;  os  homens  mais  importantes  e  mais  velhos  tomam para  si  as
responsabilidades paternas para aqueles que não tem pai. Assim os homens
eram instruídos pelo exemplo (Plínio, o jovem. Cartas 8.14.5 e 6).

Juvenal (Sátiras 14.38 – 47) reforça o mesmo tipo de alerta e acrescenta o fator moral

ao lembrar Fuscino, o personagem a quem a sátira é endereçada, de manter longe da presença

das crianças qualquer tipo de linguagem obscena e daqueles que festejam por toda a noite,

recomenda refreá-los de copiar qualquer tipo de crime, pois “nós podemos ser ensinados a

imitar qualquer tipo de comportamento torpe e vergonhoso” (Juvenal. Sátiras 14.40 e 41). O

motivo para tal recomendação era o fato de que o mal exemplo poderia facilmente corromper

toda a sociedade (Juvenal. Sátiras 14.31 – 33).

Estes primeiros momentos de transição, do útero para os braços da mãe, destes para os

63



braços do pai e a inserção na comunidade, seguido do aprendizado doméstico, eram atividades

que conduziam para com o próximo passo importante que visava a  transição para a vida

adulta.

2.3. Crescimento, poder e mudança: assumindo as rédeas da vida adulta

O momento de transição para a vida adulta era de suma importância, pois a partir de

então a pessoa seria considerada parte vital da sociedade e poderia se encontrar em situações

mais favoráveis à contribuição na sociedade. Sêneca lembra dos benefícios que o filho pode

trazer no cuidado dos pais durante a velhice e na continuação da casa e da linha familiar

(Sêneca. De Beneficiis 3.33.4). Entretanto, encontramos uma certa tensão nos relacionamentos

entre pais e filhos, após a inserção destes na coletividade dos adultos (DIXON, 1992: 145). O

mais comum era que os pais já estivessem mortos no momento em que tanto o filho como a

filha partissem para a vida adulta, já que a expectativa de vida girava em torno dos trinta anos;

todavia, problemas de autoridade e herança surgiam quando alguns pais ainda estavam vivos

no momento em que o menino recebia a toga virilis ou quando a menina se casava (SALLER,

1994: 131).

Os deuses domésticos se tornavam, então, uma parte importante na vida familiar, estes

consistiam basicamente dos Lares, responsáveis pela proteção da casa e pela unidade familiar,

em  especial  a  proteção  do  pater  familia  (DIXON,  1992:  136);  Penates,  protetores  das

dispensas  alimentares;  Genius,  espírito  guardião  dos  membros  da  casa  dos  quais  o  mais

importante era o genius do pater famlias; e a deusa Vesta, a deusa do fogo sagrado que era

queimado no lararium o qual se localizava na cozinha ou no atrium (WARRIOR, 2006: 28 e

29). 

Dentre  estas  divindades,  a  deusa  Vesta  se  destacava  por  enfatizar  o  conceito  de

comunidade  e  domesticidade  tão  buscado  pelos  cidadãos  de  Roma,  uma  deusa  que  se

diferenciava dos outros por não ter uma representação antropomórfica no seu altar público

nem mesmo no  lararium presente nas casas, pois a deusa Vesta era o fogo que queimava

continuamente (LACEY, 1986: 125). Aliado a esta, vinham os Lares, pois nos altares destes

ocorriam os ritos de passagem: era junto a estes altares que se dava o dies lustricus, era ali que

o menino dedicava sua bulla e assumia a toga virilis; neste lugar, a menina era recebida como

matrona na casa de seu esposo e fazia a dedicação de suas bonecas, indicando que agora
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passava para a vida adulta (WARRIOR, 2006: 32). O  pater familia  era o responsável por

conduzir estes ritos, tal qual o imperador como Pontifex Maximus realizava os principais ritos

do Império (LACEY, 1986: 126).

Quando criança o menino aristocrático recebia a bulla, uma espécie de colar que lhe

era colocado ao redor de seu pescoço, tal objeto poderia ser feito de ouro, prata, bronze ou

couro e tinha funções apotropaicas (CLELAND et al., 2007: 26). Este objeto, apesar de ser

dedicado aos  Lares  no momento em que se assumia a  toga virilis, muitas vezes continuava

com o seu dono por conta desta  particularidade em atuar como uma espécie  de amuleto.

Suetônio,  ao  fazer  um relato  dos  assuntos  religiosos  de  Augusto  diz  que  este  imperador

sempre  carregava  consigo  este  objeto  como  proteção,  pois  “a  qualquer  sinal  de  uma

tempestade violenta ele se refugiava em uma sala subterrânea abobadada” (Suetônio. Augusto

90).

Além disto, a  bulla  era um objeto que também tinha por característica demonstrar o

status social  do  menino  que  a  carregava.  Esta  se  encontra  com  certa  frequência  nas

representações de tumbas dos libertos, as quais eram compostas pela imagem do pai, da mãe e

de um filho, ou seja, a figura ideal da família nuclear; todavia, a representação da criança se

encontrava na maioria das vezes com a  bulla ao redor de seu pescoço, algumas destas de

modo exagerado (HUSKINSON, 2007: 326). O que nos leva a entender que o objetivo da

família de libertos era apresentar e enfatizar, através do menino, o seu novo status adquirido.

Entretanto, a bulla era deixada de lado no ritual em que o menino deixava de ser criança para

se tornar homem. Junto com a dedicação da bulla, o menino também colocava de lado a toga

praetexta, uma toga que, por razões apotropaicas, tinha uma borda vermelha [praetexta] e era

usada por crianças e sacerdotes quando sacrificavam. No fim deste ritual o garoto recebia a

toga virilis, a toga dos homens, enfim admitido na vida adulta (CLELAND et al., 2007: 195 –

197). Este ritual ocorria quando o menino completasse 14 anos e era conduzido publicamente

em  uma  procissão  que  realizava  sacrifícios  ao  ar  livre  para,  em  seguida,  realizar  as

comemorações na casa do menino. Um ritual seguido de perto tanto por familiares como por

clientes e amigos do pater familia (DIXON, 1992: 134 e 135).

Não eram apenas os homens que deixavam para trás algum símbolo da infância. No

entanto, as meninas, diferentemente dos meninos, não tinham uma idade certa para assumirem

a posição de mulheres,  pois esta  vinha apenas  com o casamento;  e  no ritual  em que ela

contraía matrimônio suas bonecas  eram dedicadas aos  Lares;  porém, é importante ter  em
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mente que estas bonecas não eram uma reprodução de bebês, mas de garotas na idade de se

casarem. Ou seja,  estas meninas não estavam sendo preparadas para serem cuidadoras  de

crianças, mas esposas (HERSCH, 2010: 66 e 67).

É interessante notar que estas crianças, após passarem por estes rituais de transição

para a vida adulta, realmente começavam a ser tratadas como tais, ou pelo menos lembrados

como adultos. Em diversos altares funerários de meninos e meninas, com a idade a partir de

12 anos,  estes eram representados em posições  e  funções  relegadas  aos  adultos.  Meninos

como oradores  ou  soldados,  meninas  como  matronas cheias  de  pudicitia (HUSKINSON,

2007: 328 – 332). Plínio, o jovem, em uma de suas cartas lamenta a morte da filha de um

amigo, a qual ele mesmo diz que ainda não tinha completado 14 anos. Ao descrevê-la Plínio a

desenha como uma grande mulher, possuidora da sabedoria prática de uma senhora, afetuosa

e modesta com seus familiares, amorosa com seus empregados, autocontrolada e resistente,

pois no momento de maior dor encarou a morte com tranquilidade (Plínio, o jovem. Cartas

5.16.1 – 6). Podemos encontrar em Suetônio o episódio em que Otaviano recebeu prêmios

militares do triunfo africano de César, mesmo não tendo participado da guerra por conta da

sua juventude; entretanto, o biógrafo ressalta que isto só aconteceu pouco tempo após este

receber sua toga virilis (Suetônio. Augusto 8.1).

Se considerarmos que os meninos recebiam a sua  toga virilis aos 14 anos e assim

passavam a pertencer ao mundo dos adultos, ao passo que as meninas apenas entravam para a

vida adulta com o casamento,  cabe perguntar:  Em geral,  com que idade isto  ocorria? De

acordo com o estudo de Walter Scheidel, a partir das inscrições funerárias, as meninas se

casariam por volta dos 15 anos (SCHEIDEL, 2007: 390); contudo, a idade legal retrocedia a

isto, se estabelecendo 12 anos para as meninas e 14 para os meninos (HOPKINS. 1965b:

313).  É  provável  que  tal  ação  legal  tenha  sido  estabelecida  por  causa  da  menarca  que

ocorreria por volta desta idade, podendo ser um pouco mais tarde ou um pouco mais cedo

(Sorano. Gyanecia 1.33), pois após a menarca havia uma certa pressão para que o casamento

ocorresse o mais rápido possível (TREGGIARI, 1991: 40). Entretanto, apesar de esta ser a

idade legal mínima, Augusto com a sua legislação também trouxe outra inovação, que era a

idade máxima para se casar sem ser penalizado. Esta idade máxima era de 20 anos para as

mulheres e 25 anos para os homens (RAWSON, 1986: 22). Contudo, a legislação augustana

não visava a penalização daqueles que, como ele, não conseguiam ter filhos, mas buscava

punir aqueles que tendo a oportunidade de gerar uma descendência se negavam a fazê-lo

66



(BRUNT, 1971: 142).

É curioso notar que a maioria das mulheres se casavam bem antes desta idade máxima;

entretanto, os homens, especialmente, os senadores, se casavam já na casa dos 20 e poucos

anos, mas em geral não passavam dos 25 (SALLER, 1987: 28 e 29). O que refletia a busca

pelo  conhecimento  valorizada  na  educação  dos  meninos  e  a  atuação  destes  junto  à  vida

política da cidade. Todavia, para compreender melhor esta questão da idade para o casamento,

precisamos analisar primeiro qual era o objetivo do casamento proposto pela sociedade de

Roma.

Sorano  diz  que  o  casamento  deveria  acontecer  por  causa  da  sucessão  e  não  pela

apreciação sexual (Sorano. Gynaecia 1.34). Contudo, esta sucessão não era baseada em uma

união qualquer, pois este casamento somente seria válido se produzisse filhos legítimos, e a

legitimidade  de  um  filho  vinha  com  a  sua  cidadania  romana  (TREGGIARI,  1991:  8).

Exatamente por este motivo,  as relações homoeróticas não eram vistas como casamento, à

medida que estavam impossibilitadas de gerar filhos, sem contar com o fato de que a patria

potestas entraria em conflito neste tipo de relacionamento (VERSTRAETE, 1980: 229 – 231);

do mesmo modo, o casamento com um castrado não era reconhecido perante a lei, pois este,

evidentemente, não poderia gerar uma descendência (HERSCH, 2010: 35).

Aliado a esta questão, nas famílias aristocráticas, o casamento também se dava por

motivos de aliança política, pois com a união de duas famílias o poder de influência e de

relacionamentos  por  todo  o  império  aumentava  ainda  mais,  fazendo  com  que  o  suporte

buscado  para  se  galgar  posições  fosse  alcançado  (DIXON,  1992:  62).  Por  isso,  é  nítido

perceber que o casamento poderia ser a chance de uma mudança completa na vida social,

tanto para o homem quanto para a mulher (HEMELRIJK, 1999: 10). Alguns argumentam que

para não perder o status ou mesmo a fortuna, algumas famílias casavam-se entre si para que o

dote não fosse divido e a economia da família diminuísse; este tipo de casamento entre primos

não tinha nenhum estigma social aparente, todavia, tal comportamento se tornou cada vez

menos  comum  no  século  II  d.C.  (SHAW e  SALLER,  1984:  433  e  436).  Apesar  de  o

casamento entre primos, inicialmente, não ser uma união reconhecida em termos legais, este

ocorria com alguma frequência exatamente por estes motivos apresentados, pois o dote, que

não tinha nenhuma obrigação legal em ser dado, era socialmente exigido e assim o dinheiro

familiar correria dentro da própria família.

Com isto, percebemos que a questão da idade da garota não fazia realmente muita
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diferença,  especialmente  quanto  ao  segundo  ponto  em  que  apenas  interesses  políticos  e

familiares motivavam a união destas pessoas. Portanto, como ficou evidente, os casamentos

romanos eram arranjados. Ora, para que o casamento pudesse ser considerado válido, homens

e  mulheres,  deveriam ter  o  conubium  que  consistia  em três  aspectos:  1)  serem cidadãos

romanos; 2) ter idade ou maturidade o suficiente; 3) não ter relação consanguínea (HERSCH,

2010: 20).

O  fato  de  serem cidadãos  romanos  garantia  legitimidade  ao  casamento.  Contudo,

poderia haver o caso de um homem querer se casar com sua escrava ou uma mulher se casar

com seu escravo. Estes de posição inferior, e que não possuíssem a cidadania romana, não

poderiam se casar legalmente em qualquer circunstância e a isto se chamava contubernium;

um tipo de união matrimonial sem conubium (TREGGIARI, 1991: 50). Tal casamento para

alguém que fizesse parte das elites, em geral, era visto como degradante, pois uniões deste

tipo  poluiriam a  imagem da  família  (SALLER,  1994:  80);  sendo  assim,  o  contubernium

estava relegado aos escravos.

Todavia, havia um outro tipo de união que também não gerava um matrimônio legal:

o concubinatus. Este se diferenciava do contubernium por ser uma união em que um dos dois

não tinha a intenção de casar (TREGGIARI, 1991: 52). O motivo para ocorrer este tipo de

união se encontrava na situação em que um dos dois, apesar de se achar sob a liberdade

romana, estivesse ocupando um status inferior. Apesar de não ser ilegal, seria melhor aceito

pela sociedade se um patronus se unisse com sua liberta através do concubinatus torná-la sua

esposa  (RAWSON,  1974:  291).  Contudo,  a  despeito  de  não  ser  um  casamento  legal,  a

concubina era tratada como uma esposa real sob o âmbito doméstico, todavia os filhos desta

união seriam considerados ilegítimos, não por uma questão moral, mas por causa da lei, visto

que seus pais não tinham conubium (TREGGIARI, 1991: 57).25 Todavia, se houvesse o desejo

de ambos se casarem e um dos dois fosse latino, o conubium poderia ser adquirido através de

um pedido ao estado romano o que poderia ser concedido a um indivíduo, a um grupo de

pessoas ou mesmo a uma cidade (FRIER e McGINN, 2004: 32).

Já no que diz respeito a idade legal para se casar, vimos que se dava a partir 12 anos

para as meninas e 14 anos para os meninos; todavia, alguns casamentos chegaram a ocorrer

25 Em realidade, muitos aspectos da vida familiar romana que eram definidos pela lei não ocorriam na prática.
O casamento romano para ser verdadeiro deveria ser  monogâmico (RAWSON, 1974: 287),  portanto,  a
bigamia não era um crime, apenas não era considerada legal. Mesmo sob a legislação augustiana a bigamia
se diferenciava do adultério pelo fato de que no primeiro, a pessoa tinha a intenção de casar com as outras
duas, enquanto, no segundo o que movia era o sexo com outra pessoa que não seja aquela com quem se
casou (CROOK, 1967b: 101).
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mesmo que a idade ainda não houvesse sido alcançada, pois o noivado tinha a chance de ser

firmado legalmente com uma idade de 7 anos ( FRIER e McGINN, 2004: 153), quando todos

os arranjos e negociações eram feitas, mas, segundo a legislação augustana,  o noivado só

poderia se dar caso o casamento viesse a ocorrer em até 2 anos (FRIER e McGINN, 2004:

41), o que levava a uma certa contradição, pois se uma garota noivasse aos 7 anos, deveria se

casar no máximo aos 9 anos, abaixo da idade legal; sendo assim, aparentemente a questão da

idade  para  o  casamento  não  era  seguido  de  forma  tão  estrita,  pois  o  próprio  imperador

Augusto, de modo controverso, noivou sua filha Júlia com Marcelo, quando era ainda uma

bebê e ele não passava de uma criança (Suetônio. Augusto 63.1).

O arranjo do noivado ocorria entre os patris familias26 das duas famílias, esta era uma

ação dirigida primariamente entre os homens através da qual se definia o valor do dote e em

qual tipo de união este matrimônio entraria (HERSCH, 2010: 39 e 40). Contudo, já nesta

época surgiu o profissional  para este  tipo de contrato,  o  consiliator nuptiarum,  título que

Tácito dá a Pallas, liberto que trabalhava na corte de Cláudio e um dos braços direitos de

Agripina, a jovem (Tácito. Anais 12.25.1). Este consiliator era enviado como uma espécie de

corretor de casamento, e tinha a responsabilidade de fechar a negociação da melhor forma

possível; entretanto, tudo aquilo que ele conseguisse que a noiva trouxesse como dote, deste

tomava 5 por cento como taxa pelo serviço prestado (TREGGIARI, 1991: 137).

Neste arranjo do casamento, apesar de apenas o pater familia se envolver legalmente

na negociação, outras pessoas se encontravam nos bastidores tanto para encontrar a pessoa

ideal para esta união como para propor as negociações possíveis. As mães e os familiares

poderiam se envolver na busca de um pretendente para seus filhos (GRUBBS, 2002: 90);

Suetônio conta que a mãe de Galba repreendeu Agripina,  a jovem, chegando a estapeá-la

diante  de  outras  matronas  em  uma  reunião;  o  motivo  foi  o  fato  de  que  esta  ficava  se

oferecendo a Galba tanto depois como antes da morte de sua esposa, Lépida. Como o arranjo

era uma questão familiar, obviamente, isto desagradou à mãe do Imperador (Suetônio. Galba

5.1). Além dos familiares, os amigos também se envolviam nos bastidores da negociação do

casamento, como é o caso de Plínio, o jovem, que ao escrever uma carta para seu amigo Júnio

Maurico diz o seguinte: “Tu me pedes para encontrar um marido para a filha de seu irmão.

26 É importante lembrar que todas as questões de autoridade e família giravam em torno daquele que possuía a
patria potestas. Por conseguinte, se um homem desejasse se casar com determinada garota e estivesse sob a
condição de  sui iuris, então, no momento da negociação ele mesmo iria debater com o  pater familia  da
pretendente e a autorização da parte dele para se casar também viria de si mesmo (HERSCH, 2010: 22),
pois estava na condição de pater familia de sua própria familia.
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Estás  certo  ao  impôr  sobre  mim  tal  tarefa  em  particular,  pois  sabes  como  tenho  me

preocupado com ele e o amo como o mais ilustre dos homens” (Plínio,  o jovem.  Cartas

1.14.1).

Ao observarmos o casamento romano percebemos que, apesar de todo o envolvimento

masculino na decisão de diversos fatores, a peça central dele era a mulher. Como podemos

perceber através da palavra latina matrimonium a qual se refere a uma instituição envolvendo

uma mater (TREGGIARI, 1991: 5). Era a mulher que entrava no matrimonium para assumir a

posição de mãe e  esposa;  da mesma forma,  a  mulher  era  quem saía  do  matrimonium no

momento do divórcio.  A questão do tipo de união que seria assumida,  não envolvia  uma

mudança de poder do marido, mas a condição de submissão da esposa. Ao se decidir o valor

do dote, este também não dizia respeito às particularidades do homem, mas da mulher.

Havia dois tipos de união matrimonial: aquela que envolvia a transferência da manus

para o marido, a qual podemos chamar de cum manus; e aquela na qual a manus permaneceria

com o pater familia da mulher que poderia ser seu pai, avô, tio ou tutor, a este tipo vamos

chamar de sine manus (CROOK, 1967b: 103).

Existiam três modos diferentes em que uma mulher poderia entrar em um casamento

cum manus: através do usus, da confarreatio ou da coemptio.

No usus o que contava era o tempo que a mulher passaria na casa do homem. Se ela

passasse dormindo um ano ininterruptamente na casa do marido, então ela passaria para uma

união matrimonial cum manus, saindo da potestas de seu pater familia e assumindo a potestas

dele. Todavia, caso a mulher quisesse evitar tal tipo de união, por pelo menos três noites no

ano ela deveria dormir fora de casa (HERSCH, 2010: 23).

Já a  confarraetio era um tipo de união cum manus mais antiga, pois se referia a um

tipo de ritual que poderia ser praticado apenas por casais que se casassem sob este tipo de

vínculo. Todavia, o casal também deveria ser fruto de uma outra união matrimonial ocorrida

em confaerratio e a este tipo de casamento era negado o divórcio, o que tornou este modo de

matrimônio cada vez mais raro (DIXON, 1992: 73).

O terceiro modo de se casar cum manus era através da coemptio. A qual consistia em

uma espécie  de  venda da  mulher  para  o homem,  assim como era  a  venda dos  escravos;

todavia,  tal  venda não  era  um comércio  real,  apenas  imaginário,  como ocorre  com certa

frequência na literatura legal romana. Nesta venda o homem pagava à família da noiva em

troca da capacidade reprodutiva dela. Contudo, apesar deste ritual de venda, a mulher não era
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recebida sob a condição de escrava, mas de esposa, pois a venda, em realidade era virtual

(TREGGIARI, 1991: 25 e 26).

Por isso, o casamento romano criado sob atração física era considerado uma atitude

irresponsável. Pois ao se ponderar que o objetivo do casamento era a produção legítima de

filhos bem como a educação destes para a contribuição na comunidade romana, casar-se sem

considerar as qualidades financeiras, morais e de  status era tratar esta instituição de modo

leviano (BRADLEY, 1991: 127). Sob o olhar da cultura ocidental  moderna,  pode parecer

extremamente frio este tipo de relacionamento, baseado nesta concepção de casamento e tal

ocorrer através de arranjo entre as famílias, contudo a afetividade era esperada; o cuidado

paternal, a amorosidade feminina da matrona e o respeito submisso dos filhos faziam parte do

ideal romano apresentado para a família (DIXON, 1992: 90). Plínio, o jovem, em uma curiosa

carta endereçada à irmã de sua esposa ressalta a característica deste tipo de relacionamento:

Ela [Calpúrnia, esposa de Plínio] é altamente inteligente e excessivamente
parcimoniosa.  Seu  amor  por  mim é  o  indicativo  de  sua  castidade.  Estas
qualidades têm se aprimorado pelo seu entusiasmo por literatura, o qual tem
sido  fomentado  pelo  seu  amor  por  mim.  …  Por  estas  razões  eu  tenho
acolhido  a  mais  sanguínea  esperança  de  que  nós  iremos  apreciar  uma
harmonia duradoura a qual crescerá dia após dia. Pois não é o meu tempo de
vida ou o meu corpo que ela ama, pois este irão degradar-se gradualmente
com a idade, mas minha fama (Plínio, o jovem. Cartas 4.19.2 e 5).

Junto com esta união vinha o dote, o qual, apesar de não ser compulsoriamente legal,

era  socialmente  esperado  que  o  pai  da  menina  desse  o  dote  no  momento  do  casamento

(GARDNER, 1998: 85) e que levava o romano a considerar mais fácil criar um menino do

que uma menina, pois esta era muito custosa (FANTHAM, 2006: 2). Contudo, este não era

um presente da família da noiva para o noivo. Na realidade acredita-se que o dote era dado

como uma medida protetiva da família em caso de divórcio, para que a mulher tivesse algo

após  sair  do  relacionamento  (SALLER,  2011:  119).  Isto  porque  o  dote,  apesar  de  ser

administrado pelo esposo, não lhe pertencia, pois se houvesse o fim do relacionamento, o dote

deveria ser devolvido por completo para a noiva, caso esta fosse sui iuris, ou para a família da

noiva, caso o pater familia dela ainda estivesse vivo (DIXON, 1992: 52).

Sendo assim, após a mulher entrar neste  matrimonium,  duas figuras surgiam como

altamente importantes nesta família para o crescimento e manutenção da domus em todos os

seus aspectos e atividades.  O  pater familia e  a  matrona,  que são pessoas fundamentais  e

necessitam de uma análise específica.
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É dito que a figura do pater familia foi criada em Roma para se contrapor às gentes do

período, seja  sob o poder dos etruscos ou no princípio da República.  Isto  veio como um

método de dar poder individual às famílias (CROOK, 1967a: 114). Todavia, o poder do pater

familia,  a  patria  potestas,  era  considerado  uma  exclusividade  romana,  aquilo  que  os

diferenciava dos demais e garantia a estabilidade do Estado (TREGGIARI, 1991: 15). Tal nos

leva a entender que a origem desta figura paternal é controversa, mas muito importante na

cultura familiar romana.

O pater familia era o membro mais velho da linha familiar agnática o qual possuía, em

tese, um poder irrestrito sobre todos aqueles que se encontravam sob a sua patria potestas, os

quais eram a esposa cum manus, os filhos (sejam legítimos ou não), os descendentes destes

filhos e os escravos (SALLER, 1994: 115). Falamos deste poder irrestrito se manifestando

apenas como uma ideia porque uma das características mais valorizadas no pater familia era a

bondade para com os membros de sua família (TREGGIARI, 1991: 241)27, pois apesar de

haver  diversas  punições prescritas na lei,  este  não deveria  segui-las  todas  à  risca,  porque

aquele que o fizesse seria considerado tolo, inflexível e maldoso (DIXON, 1992: 50). Tudo

isto se devia à ius vitae necisque, o qual era o direito de vida e morte de todos aqueles que

estivesse sob a sua postestas. Este poder extremo deveria ser usado com muita cautela, pois

muitos pais foram condenados exatamente por abuso de tal; na verdade, o uso da  ius vitae

necisque só era permitido em caso de defesa da patria, apenas quando o bem da comunidade

corria risco e o exercício de justiça máxima se fazia necessário (SALLER, 1994: 117).

As  decisões  familiares  tomadas  pelo  pater  familia  deveriam  contar  com  as

deliberações do concílio familiar, pois, apesar de não contar com uma necessidade legal para

isto, tal atitude era socialmente esperada (DIXON, 1992: 193). Isto devido ao fato de que a

família era pensada como uma representação miniaturizada do Estado. O  pater familia se

correlacionava com o cônsul,  bem como a  patria postestas  com o seu poder;  o conselho

familiar  era  uma  representação  do  Senado  romano  que  vinha  auxiliar  o  cônsul  em suas

decisões  (LACEY,  1986:  131).  Assim  como  as  resoluções  do  cônsul  para  o  governo

precisavam da opinião pública do Senado, também o pater familia precisava das deliberações

do conselho para realizar algo na família (CROOK, 1967a: 119).

27 Plínio, o jovem, em uma carta endereçada a seu amigo Serviano (Plínio, o jovem. Cartas 6.26), fala de um
rapaz que estaria para se casar com a filha deste, um jovem que, tão logo chegasse o tempo, também se
tornaria  um  pater  familia.  Destas  características  Plínio  ressalta  a  sua  origem  patrícia,  inteligência,
eloquência  do  discurso  e,  especialmente,  uma  pessoa  afável  e  digna.  Esta  exaltação  idealizada  é  um
exemplo daquilo que se esperava do homem que assumiria a posição de pater familia.
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A  matrona, que apesar de não participar deste conselho, sabemos que influenciava

diretamente em várias decisões do  pater familia. Temos o exemplo de Plínio, o jovem, que

exalta sua esposa como uma admiradora e parceira na composição de seus versos; todavia, é

dito que esta não aparecia publicamente durante as recitações de Plínio, mas ficava oculta

atrás do véu, ouvindo tudo o que era dito (Plínio, o jovem. Cartas 4.19. 3 e 4). Seja como for,

por causa da característica de aliança entre famílias se esperava que a esposa se envolvesse

ativamente na vida política e social do marido, o que a tornava uma peça-chave dentro do

ambiente familiar (HEMELRIJK, 1999: 8).

Por vezes a matrona é retratada como estando reduzida ao ambiente doméstico e suas

atividades. Contudo, apesar de ser a chefe na administração familiar, o discurso desta reclusão

ao  ambiente  da  casa  era  mais  um  discurso  ideal  do  que  real,  pois  as  mulheres  eram

encontradas  em diversos  outros  locais,  inclusive como donas  e  artesãs  de  lojas  (DIXON,

2004: 69). Em realidade, quando observamos as estratégias do período do Império em afastar

a mulher dos diversos locais abertos, como o caso de Augusto que na construção do Fórum

acabou por realizar uma tentativa de isolar a constante presença das vestais naquele lugar, isto

nos leva a imaginar que o comparecimento (não necessariamente a participação) das mulheres

nos locais públicos era mais comum que o desejado pelos autores latinos (TRÜMPER, 2012:

297).

Ainda assim, é necessário pontuar que apesar desta considerável abertura, uma das

características que, por tantas vezes, aparece nos epitáfios como algo louvável da matrona era

o obsequium, o qual era definido como um modo reverente de viver; reverência esta que era

prestada em ações de respeito e compromisso com o marido e que deveria ser correspondido

(TREGGIARI, 1991: 238 – 240). Algo que pode ser encontrado em Juvenal. Este satiriza a

liderança feminina com a pergunta: “Poderias tu colocar qualquer mulher como teu chefe com

tantas cordas disponíveis, quando aquelas altas e vertiginosas janelas estão abertas, quando a

ponte  Ameliana  se  oferece  a  ti  de  modo tão  conveniente?”  (Juvenal.  Sátiras  6.30 –  32).

Contudo, ele mesmo acrescenta mais à frente no poema: “Se encontrares uma senhorita que é

pura, deves prostrares em adoração no limiar de Tarpéia e sacrificar uma bezerra dourada a

Janos” (Juvenal. Sátiras 6.47 – 49).

As regras de domesticidade, na sua maioria, eram restritas às  matronas que faziam

parte das elites (TREGGIARI, 2007: 16); todavia, apesar de se encontrar pouca referência

nominal  a  certas  mulheres nos discursos  públicos,  após a morte  do marido que em geral
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ocorria antes da dela, a matrona adquiria um exercício de poder muito maior agora através do

seu grupo de  matronas  e também de seus filhos (HEMELRIJK, 1999: 9 – 11). Algo que

podemos perceber muito presente na vida de Agripina, a jovem28.

Os filhos nascidos deste relacionamento sempre iriam pertencer à linhagem agnática

do marido; a não ser que o casamento fosse uma união ilegítima, o que faria com que a

criança adquirisse o status daquele que não era romano (TREGGIARI, 1991: 32). Contudo, a

geração de filhos entre marido e mulher não era o único meio de aumentar o número de

descendentes, pois a família romana poderia contar com o recurso da adoção ou da arrogação;

recursos que tinham por base trazer uma pessoa para entrar sob o guarda-chuva de uma patria

potestas.

Na adoção o que ocorria era a transferência de alguém que já estivesse  in potestate

para a  potestas  de outro (CROOK, 1967b: 112).  Ao fazer  isso o adotado entrava em um

processo de venda, assim como a mulher quando se casava através da coemptio, ou seja, não

era uma venda real, mas um ritual jurídico que visava a emancipação (WARMINGTON, E.,

1988: 442 [n. a]); todavia, ao final do processo de adoção esta emancipação era anulada em

favor da nova  potestas  que estava sobre o indivíduo. Por ser uma relação direta entre dois

patres familias, este desenrolar poderia se dar em um ambiente privado (GARDNER, 1998:

126).

A arrogação se dava de modo semelhante, exceto pelo fato de que a pessoa em questão

não estava sob nenhuma potestas, mas era o pater familia de si mesmo (FRIER e McGINN,

2004: 304 e 305). Por ser uma retirada de potestas que passaria a ser uma pessoa in potestate,

este era um ritual jurídico que deveria ser feito em público, para que não houvesse o risco de

alguém passar para outra potestas sem a permissão do pater familia (GARDNER, 1998: 126).

Esta era uma ação que gerava uma mudança completa na vida do indivíduo, pois não apenas o

arrogado passava a  estar  sob a  potestas  daquele que  arrogou,  mas todos aqueles  que lhe

estavam in potestate são recebidos agora na patria potestas de um novo pater familia; ou seja,

legalmente, todos eles se encontram no mesmo patamar de poder.

Suetônio narra o episódio em que Augusto, por não ter nenhum filho que pudesse dar

continuidade à dinastia, arroga Tibério e, por isso, este perde todos os privilégios reservados

28 É notório o poder que Agripina,  a jovem, exerceu sobre Cláudio e Nero.  No próximo capítulo iremos
apresentar os indícios da sua forte influência em alguns momentos dos principados destes dois Imperadores,
contudo, por agora é interessante observar que Suetônio chega a citar o fato de que os inimigos de Agripina,
a  jovem,  faziam o  possível  para  mantê-la  longe  de  Nero  com o  medo  de  aumentar  a  sua  influência
(Suetônio. Nero 28.2).
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ao  pater familia. Contudo, esta arrogação apenas vem após Tibério ser compelido a adotar

Germânico,  e  a  razão  dada  pelo  biógrafo  é  a  de  que  esta  era  a  esperança  da  sucessão

(Suetônio. Tibério 15.2). Contudo, é importante ressaltar que tanto a adoção como a arrogação

eram procedimentos que poderiam ser seguidos apenas entre cidadãos romanos, e aquele que

adota deveria ser homem.29 O motivo é muito simples: ao ser adotado ou arrogado a pessoa

passava a fazer parte da família tal qual um filho legítimo, como podemos ver no caso de

Tibério,  o  que  levava  a  pessoa,  em  alguns  momentos,  a  mudar  o  próprio  nome  para

demonstrar que agora era parte de uma nova família (LINDSAY, 2009: 87). Um exemplo

claro desta ação com vistas no poder foi a mudança de nome de Otaviano, já que deixou de

ser C. Otávio para ser C. Júlio César Otaviano, uma associação direta não apenas à família

juliana,  mas  a  César,  um nome que  inspirava  lealdade  e  poderia  encaminhá-lo  ao  poder

(LINDSAY, 2009: ). Todavia, quando uma família corria o risco de desaparecer a adoção era o

método mais comum e eficaz em garantir a continuidade de um nome, herança e memória

(CROOK, 1967b: 111).

Contudo,  por  causa desta  característica de inserção de novos membros na família,

como se fossem membros naturais, alguns desentendimentos acabavam surgindo, pois haveria

de se ter mais um com quem dividir a herança ou mesmo possivelmente o poder (SALLER,

1994: 123). O que gerou algumas representações de mães adotivas como uma espécie de

feiticeira que se interessa em ver apenas os seus filhos biológicos bem casados, enquanto o

adotado é relegado ao esquecimento; ou ainda o pai adotivo trapaceiro que dá um jeito de

esconder parte da fortuna que o adotado tem por direito (DIXON, 1992: 143 e 144).

Sendo assim, esta situação nos leva a entender que os conflitos na família romana

eram reais  e muitos  destes levavam a dissolução da família.  A morte era um fator muito

presente na dissolução da família, ainda mais quando consideramos a grande distância etária

entre  marido e mulher, o que conduzia inevitavelmente a  uma reconfiguração na família.

Todavia, além da morte havia também o divórcio, o qual trazia um formato completamente

novo não só para o ex-marido e para a ex-esposa como também para os filhos e servos desta

relação (SHAW, 1987: 43 e 44).

Augusto  em  sua  legislação  criminalizou  o  adultério,  no  entanto,  esta  era  uma

29 O fato  de  apenas  homens  poderem adotar  deve-se  à  questão  da  potestas  que  era  uma particularidade
masculina. Segundo a lei, a mulher não poderia adotar em hipótese alguma, “já que ela não possuía poder
nem mesmo sobre a própria descendência” (FRIER e McGINN, 2004: 312). O próprio Ulpiano destaca que
a mulher seria o início e o final de sua própria família o que significaria que ela não poderia passar seu
nome, sacralidade e direitos como um homem poderia fazer (DIXON, 1992: 2).
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criminalização com o foco voltado para a mulher 'honrável', a qual seria parte das elites e

casada. Além disto, esta nova lei também considerava criminoso o marido que fosse conivente

com  a  atitude  na  esposa  e  não  a  levasse  a  julgamento  (CROOK,  1967b:  106).  Nestas

condições o repúdio era possível.

Havia uma diferença contida entre o repúdio e o divórcio. O primeiro ocorria quando

se tinha um divórcio compulsório por apenas uma parte, enquanto, o segundo visava uma

separação por consentimento (WARMINGTON, E., 1988: 443 [n. d]). No entanto, o divórcio,

que inicialmente era um direito apenas do homem, com a legislação augustana também foi

concedido às mulheres dando a estas a oportunidade de se divorciar unilateralmente sem a

necessidade da intervenção do Estado (TREGGIARI, 2007: 16).

Sendo assim, quando pensamos no casamento romano como a união de duas famílias,

então, por extensão, podemos dizer que o divórcio é a separação de duas famílias, o que dava

a estas uma situação favorável a estabelecer novas alianças através de novos matrimônios. Por

isso o divórcio apesar  de não ser  idealizado era algo esperado,  principalmente,  nas  elites

romanas (CROOK, 1967b: 104; BRADLEY, 1991: 157),  para através desta nova situação

poder  subir  mais  degraus  na  escada  do  poder,  galgando  posições  e  forjando  novos

relacionamentos. Esta atitude se torna muito comum na corte romana, em especial na família

imperial como observaremos no terceiro capítulo a intriga do caso de Otávia, Nero, Popéia e

Agripina.

Contudo a lei da natureza é imperiosa e ninguém consegue escapar do seu fim. Deste

modo, inevitavelmente,  o próximo estágio neste ciclo da vida romana era a morte.  Tendo

conhecimento disto os romanos buscavam meios para se lidar com este fim, buscando um

procedimento no qual pudesse estabelecer sua memória e eternizar-se nas suas representações

funerárias.

2.4. O fim da vida: sobre a morte e o morrer

A  patria  potestas  era  um  poder  que  se  encerrava  com a  morte  do  pater  familia

(SALLER, 1994: 123), contudo esta potestas seria utilizada até os últimos momentos de vida

de tal forma que ao  pater família fosse concedida a possibilidade de viver uma velhice em

tranquilidade  com  as  coisas  sob  seu  controle  (GARDNER  e  WIEDEMANN,  1991:  91).

Encontramos eco disto em Plínio, o jovem que, ao falar de suas expectativas para a velhice, a
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apresenta sob o padrão de Vestrício Espurina, o qual é descrito do seguinte modo:

Quando eu ficar velho (se a mim for concedida a graça de envelhecer) não
há outra pessoa que eu gostaria de imitar, pois não há padrão de vida mais
extraordinário que este. Uma existência humana que me dá o mesmo prazer
que o curso fixo das estrelas, especialmente no caso dos idosos. Um modo de
vida  desordenado e  desorganizado não  é  inapropriado quando se  está  na
juventude,  mas para  os  idosos uma existência  completamente  tranquila  e
bem ordenada é apropriada (Plínio, o jovem. Cartas 3.1 e 2). 

Quando conseguimos  ter  em mãos  os  dados  de  que  a  expectativa  de  vida  de  um

romano giraria  em torno dos  30 anos (SALLER,  1996:  12 – 14)  faz-se compreensível  o

comentário desejoso de Plínio de chegar a envelhecer. Portanto, caso não fosse “concedida a

graça de envelhecer”, os testamentos eram feitos de tal forma a dar as instruções no que diz

respeito ao funeral, túmulo e comemorações.

O funeral não era um evento tão custoso a ponto de não ser algo exclusivo para um

único grupo de pessoas; contudo, é de se esperar que a pomposidade daquele que tivesse mais

recursos  também fosse   (SALLER e  SHAW, 1984:  128).  No  entanto,  para  com vistas  a

garantir  um funeral adequado, os chamados  collegia formavam uma espécie de sociedade

através  da  qual  contribuições  eram  arrecadadas  de  patrões  benevolentes  e  dos  próprios

participantes para que os membros destas sociedades pudessem contar com algum dinheiro

para  receber  um evento  digno  (CARROLL,  2006:  44  e  45).  Nos  testamentos  as  pessoas

indicavam o quanto se gastaria para manter o túmulo e também quem iria ser o responsável

por esta manutenção. Em geral estes que mantinham o túmulo eram libertos daquele que tinha

morrido, em troca do cuidado com o túmulo lhes garantiam que ali seria o lugar onde eles

também seriam depostos (HOPE, 2009: 172).

No entanto, algumas pessoas construíam elas mesmas o túmulo antes de morrer para

garantir que tanto a inscrição quanto o formato e local do túmulo estivesse do modo queria

(SALLER  e  SHAW, 1984:  126).  Uma  atitude  interessante  para  alguém  que  queria  ser

lembrado, todavia não era tão simples que isto se mantivesse do mesmo modo e com a mesma

pessoa e família, pois como afirma Valerie Hope:

Monumentos, estátuas, inscrições e textos podem ter originado memoriais
para a vida, como lembretes específicos, mas a longo prazo eles tinham sua
própria  existência  em separado;  eles  poderiam ser  removidos,  destruídos,
desfigurados, perdidos ou restaurados de acordo com as necessidades dos
vivos. Criar um memorial de qualquer tipo era uma coisa, controlar o seu
além vida era outra (HOPE, 2003: 120).
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Neste ambiente a morte, assim como a vida, tinha situações as quais a tornava boa ou

má, uma destas era o local de morte o qual deveria contar com a presença dos familiares,

amigos e escravos (HOPE, 2009: 51), alguém para dar o último beijo, para ouvir as últimas

palavras, para fechar os olhos daquele que se foi, em resumo a morte deveria algo reservado

para a domesticidade (LINDSAY, 2000: 161 – 162).

Para alguns, especialmente os filósofos, a 'boa morte' se relacionava mais a
um estado da mente do que o sofrimento físico, e o morrer a um estado de
pureza moral.  Para outros a boa morte igualava-se a uma nobre ou brava
morte, sacrificando-se pelo estado ou por outros e confrontando a morte com
coragem (HOPE, 2009: 56).

Por  mais  que  o  resultado  real  fosse  diferente,  a  questão  idealista  de  ausência  ou

negação ao sofrimento e desespero da morte era comum. O mesmo se dava em relação à

morte voluntária, a qual não deveria ser um ato de fraqueza ou de consciência culpada, mas

uma escolha pensada e deliberada (KER, 2009:  249),  esta escolha deveria repousar sobre

ideais que, após a morte,  continuariam a trazer honra e exemplificar virtudes (OMENA e

SILVA, 2013: 99). Todavia, não é pelo fato de ser um suicídio que o ambiente deveria ser

diferente da morte natural idealizada, pois no planejamento para a ocorrência deste contava-se

com a presença dos familiares em um ambiente doméstico para então lançar-se à morte (KER,

2009: 258 – 259).

Após a morte iniciava-se a preparação do funeral e enterro que se principiava com a

conclamatio, o ato de chamar o nome do falecido e fechar-lhe os olhos. Então, a família se

tornava temporariamente  familia funesta, ou seja, sob a obrigação de um funeral (ERKER,

2011: 41). Galhos de cipreste eram fixados na casa para demonstrar, em termos públicos, que

aquela estaria poluída pelo luto. O corpo era deposto no chão, talvez como um símbolo às

avessas  do  nascimento,  onde  a  parteira,  após  examinar  o  bebê,  o  levantava  do  chão

demonstrando que a criança estava completamente saudável (ERKER, 2011: 46).

Então  as  mulheres  iniciavam  a  preparação  do  corpo  lavando-o,  passando  óleos

aromáticos e cuidando para que a aparência estivesse a mais digna possível; com elas estavam

os  pollinctores,  pessoas  responsáveis  pela  'maquiagem'  e,  provavelmente,  pelo  molde  da

máscara mortuária (HOPE, 2009: 71 – 74; LINDSAY, 2000: 162 e 163). Após esta preparação

o corpo era exposto no átrio da casa com os pés voltados para a porta. Em seguida, dava-se a

procissão funerária em direção ao local de cremação ou inumação para se expor a  laudatio
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funebris, ou, se fosse o caso de um imperador ou alguém da corte imperial, esta procissão se

dava em direção ao Fórum para se realizar a laudatio (HOPE, 2009: 79).

A procissão era  importante  para a  imagem da família.  Nela  alguns atores  vestiam

roupas  e  máscaras  mortuárias  de  distintos  membros  da  família,  que  já  tinham  falecido

fazendo-os, de certo modo, reviver (LINDSAY, 2000: 164 e 165). Sendo assim, a quantidade

de pessoas para acompanhar esta procissão se tornava uma questão de prestígio, do mesmo

modo que o vivo que recebia  várias  pessoas  para  cumprimentá-lo  pela  manhã teria  mais

prestígio. Por isso, muitos senhores começaram a deixar em seus testamentos o número de

escravos a serem libertos para que estes pudessem participar da procissão e assim aumentar a

quantidade  de  pessoas  neste  evento.  Contudo  esta  atitude  começou  a  sair  do  controle

arriscando tanto a economia como a imagem da própria família, por isso, Augusto emite um

decreto limitando o número de escravos que poderiam ser libertos, bem como os gastos com o

funeral (HOPE, 2009, p. 75 – 77). Ainda assim é preciso saber que havia algumas diferenças

entre a procissão de uma pessoa comum e aquela de um imperador, pois além do próprio

motivo ser a morte do príncipe do império, havia a questão política de quem carregaria o

cadáver,  pois  dependendo  de  quem levava  o  corpo  indicaria  mais  prestígio  tanto  para  o

participante como para o imperador (ARCE, 1990, p. 40 e 41).

Já do lado de fora da cidade, pois não era permitido enterrar pessoas do lado de dentro,

haveria o discurso fúnebre (laudatio funebris) o qual ocorria ao lado da pira, da tumba ou no

Fórum, dependendo da posição social,  riqueza e escolha do indivíduo ou da família. Este

discurso baseava-se na exaltação da vida do morto ao declarar suas realizações e conquistas,

entretanto,  no fim das contas,  tal  discurso também engrandecia a própria família  (HOPE,

2009: 77; LINDSAY, 2000: 165 e 166). Em seguida o corpo era disposto para a cremação ou

inumação e deposto em seu local de morte.

Enfim chegamos ao túmulo, o monumento funerário. Onde se encerrava toda a vida de

um indivíduo. Este era um local reservado para a preservação da memória (CARROLL, 2006:

30). Os locais onde regularmente ficavam os monumentos funerários diferiam grandemente

daquilo que se vê comumente na atualidade; pois, ao invés de ficarem reclusos, longe da vista

das pessoas, os monumentos funerários eram feitos e colocados de tal modo que estivessem

completamente à vista dos transeuntes (KEPPIE, 1991: 98 – 100).

A lembrança é imperativa para não se cair no esquecimento, por isso, a necessidade de

transmissão de memória e identidade do morto e sua família, pois “a memória dos mortos é
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um  recurso  essencial  para  a  identidade.  (…)  [A  qual]  manifesta  explicitamente  nos

monumentos cuja etimologia remete à recordação” (CANDAU, 2011: 145); monumentos que

podem ser expressos tanto em estátuas como em tumbas e, levando-se em conta o aspecto

visual  do próprio  ritual  de  morte,  “era  importante  criar  uma imagem no presente  para  o

futuro” (HOPE, 2003: 116). Estas imagens eram utilizadas de tal forma que serviam para

constantemente  lembrar  àqueles  que  por  ali  passavam quem era  o  falecido  e  qual  era  a

importância de sua família, como o caso dos libertos que faziam questão de mostrar seu filho

com uma grande bulla ao redor do pescoço (HUSKINSON, 2007: 325).

Além das imagens eram gravados em placas de mármore os epitáfios compostos de

pequenas frases, em geral,  trazendo informações como o nome do morto e idade em que

morreu, podendo conter a indicação de quem construiu aquele monumento e sob qual custo;

contudo, em alguns, isto era apenas a introdução, esta parte era seguida por um poema ou

conto acerca da vida do falecido (KEPPIE, 1991: 107). Tudo isto porque o epitáfio, no fim

das contas, era escrito de tal forma que viesse a interagir com os que passassem em sua frente,

implorando-os para ficarem um pouco e ouvir acerca da triste história daquele que ali estava;

enfim a memória do morto no epitáfio exigia a participação do vivo (CARROLL, 2006: 55). 

Podemos compreender muito bem a importância que o romano dava à preservação de

sua memória quando entendemos que a pior punição que uma pessoa poderia receber era

sofrer a pena da  damnatio memoriae, o completo apagamento de seus registros e imagens;

este indivíduo passaria como se não houvesse existido (HOPE, 2003: 115).

Quando alguém construía uma tumba ou erigia uma lápide, se em preparação
para sua morte ou como um resultado da morte de uma pessoa amada, se
faziam  escolhas  cuidadosas,  mesmo  se  guiadas  pela  convenção  e  pelo
pedreiro, acerca daquilo que iria inscrever e o que iria descrever. O ideal era
levantar um monumento que pudesse durar – talvez não para sempre, mas
por uma quantidade considerável de tempo (HOPE, 2009: 171).

Talvez, por isso, os locais de morte eram considerados sagrados. Estes que faziam o

papel  de  separar  os  mortos  do  mundo  dos  vivos,  de  deixar  bem claro  que  apesar  desta

distância eles também não estavam tão longe assim. Este era um local de perpetuação da

memória,  um  ambiente  muito  agitado  e  em  constante  contato  com  os  mais  diversos

transeuntes que liam e, de certo modo, interagiam com as histórias das mais diversas pessoas

(CARROLL,  2006:  32).  As  tumbas,  que  modificam  o  panorama,  providenciam  uma

oportunidade para as várias atividades, desde uma paisagem para os viajantes até o ambiente
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adequado para feitiçaria.

Sendo assim, podemos observar a presença da família por todas as fases da vida de

uma pessoa. O que a torna não apenas o centro de muitas atividades da sociedade, mas o

centro  da  vida  do  indivíduo.  Pois  quando  ele  nasce,  obviamente  se  encontra  ao  lado  de

diversos familiares; em seguida, consegue sobreviver aos primeiros terríveis dias que eram

críticos para a maioria dos bebês e para as mães; passa então pelo ritual de aceitação na

comunidade, a consideração deste como humano, recebe da boca de seu pater familia o nome

que irá acompanhá-lo. Durante a fase da infância, a família é a principal responsável por

educar a criança para que esta seja uma pessoa importante dentro da sua comunidade e assim

traga glória para a família. Depois com todo o jogo de poder doméstico e o casamento dentro

do status da aristocracia o romano garantia, mais uma vez, a sua permanência e ascensão

social através da família. Toda esta vida se encerrava nos rituais da morte e enterro.

Antes de encerrar este capítulo queremos lembrar que estes aspectos das famílias das

elites romanas abarcam questões idealizadas e que,  de certo modo,  tinham seus discursos

compartilhados. Contudo, deve-se ter em mente que nem sempre as coisas ocorriam do modo

ideal, pois variações ocorriam de acordo com o status ocupado, se modificavam dependendo

do local onde a família vivia, bem como a época. Sendo assim, ao olharmos para a família

imperial é preciso compreender que estas atitudes gerais assumiam aspectos não apenas mais

abrangentes, mas também diferentes.  Quando vemos o episódio em que Suetônio relata o

banimento imposto por Augusto de sua filha e sua neta, ambas chamadas Júlia, a severidade

de Augusto com o caso se dá por isto ser uma afronta ao Estado (Suetônio. Augusto 65); por

este  mesmo  motivo  o  Imperador,  em  seu  testamento,  deixa  claro  que  não  permite  que

nenhuma das Júlias sejam postas no mausoléu (Suetônio.  Augusto 101.). Ou ainda podemos

ter o episódio do  dies lustricus de Nero, onde, por zombaria Calígula sugere que a criança

deveria  receber  o nome Cláudio,  o  qual  era  motivo de  gozação (Suetônio.  Nero  6.2);  tal

atitude poderia ser considerada simplesmente um incidente familiar individual, contudo, para

Suetônio este já era um indício do mau governo de Nero. 

Posto isto, passaremos ao próximo capítulo com uma análise mais específica da

vida de Nero como retratado na biografia de Suetônio. É visto de modo claro que o biógrafo o

retratou como um imperador nefasto,  um indivíduo que,  desde o início de sua existência,

apresentou características de alguém que estava marcado para ser desprezível. Contudo, Nero

não foi exatamente um Imperador rejeitado, pois ninguém pode permanecer no poder durante
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14  anos  se  não  tiver  algum  tipo  de  apoio;  entretanto,  os  escritos  que  nos  chegaram  da

Antiguidade  parecem constantemente  retratá-lo  como  uma  pessoa  sórdida,  e  Suetônio  se

enquadra entre eles. Todavia, como pode ser isto?

Para resolver este impasse em Suetônio retomaremos a discussão da crise de

Nerva com Domiciano e a relação que o biógrafo desenvolveu com a nova dinastia através do

relacionamento de patronato com Plínio, o jovem; para compreendermos os possíveis motivos

que levaram Suetônio a caracterizar a Nero como o fez. Então, passaremos a uma análise da

vida de Nero, em Suetônio, e como o biógrafo se utiliza da imagem da família como um meio

de construção da memória nefasta deste último imperador da dinastia Júlio-Cláudia e o modo

como é descrita a morte deste relegando-o à família dos Domícios. Também procuraremos

apresentar através de outras fontes que este Nero talvez não tenha sido tão odiado como foi

retratado por Suetônio, e que as atitudes deste Imperador em relação a sua família estariam

voltadas para uma construção imagética do próprio Nero de si mesmo como aquele que viria

restaurar  a  Res  Publica.  Por  isso  buscaremos  compreender  como  estas  atitudes  e

comportamentos  idealizados  às  elites  romanas  se  aplicavam  à  família  Imperial  e  se

ampliavam adquirindo novos significados e poder.
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3. NERO EM SUETÔNIO E O USO DA FAMÍLIA

Sem dúvida, como já abordamos nos capítulos anteriores, a família era central  nas

ações diárias das elites romanas. Esta instituição social regia tanto as questões econômicas

como as questões de  status; ao redor da família orbitava tanto a escalada no poder político

formal como as posições de influência informal. Um casamento desfeito indicava que um laço

entre  duas famílias teria  sido revogado;  do mesmo modo, que um novo casamento trazia

consigo novas alianças e uma nova possibilidade de poder.

Os princípios norteadores das ações da família imperial tinham por base os mesmos

que modelavam a vida das elites romanas (MORDINE, 2013: 103), pois é preciso ter em

mente que embora qualquer cidadão romano pudesse aspirar ser Imperador, este aspirante

deveria  pertencer à ordem senatorial,  além possuir  algum apoio que o elevasse (VEYNE,

2009: 8). Sendo assim, por surgirem do meio das famílias das elites, os imperadores e sua

família estavam inevitavelmente atrelados a estas regras sociais que lhes serviam de fundação.

Todavia, por estar no centro do poder, o que ocorria com e nesta família tinha implicações

simbólicas que se estendiam por todo o Império. Vejamos alguns exemplos: os libertos do

Imperador, os quais fariam parte  de sua família  estendida,  tinham maior  oportunidade de

crescimento econômico e alguns chegaram a alcançar  altos  postos no governo (FUNARI,

2002:  95),  mas  que  aos  poucos  foram sendo  substituídos  por  equestres  com Domiciano

(GRIFFIN, 2008b: 106 – 107); Tibério arranja o casamento das filhas de Agripina, a velha,

com nobres  de  pouca  influência  para  que  a  família  desta  não  pudesse  chegar  ao  poder

(BURNS, 2007: 59); Agripina, a jovem30, busca casar Nero com Otávia, filha de Cláudio, com

vistas a garantir maior poder em uma união que remontaria a Augusto (BARRETT, 1996:

173). Nisto vemos que apesar dos usos das dinâmicas familiares das elites, a família imperial

se sobressaía.31

O  Principado  trouxe  consigo  uma  mudança  de  dinâmica,  na  qual  a  disputa  por

30 Agripina era filha de Agripina com Germânico o que leva os historiadores em geral a diferenciá-las como
Agripina,  a  jovem  e  Agripina,  a  velha,  filha  e  mãe,  respectivamente.  Contudo,  por  tratarmos
especificamente da vida de Nero na qual a grande personagem é Agripina, a jovem, passaremos daqui por
diante a nomeá-la apenas como Agripina; a diferenciação entre jovem e velha ocorrerá somente quando for
necessário.

31 O Imperador, em quem todo o poder se centralizava, é uma demonstração deste papel ambíguo, à medida
que era parte da elite, também estava acima dela (REVELL, 2010: 83); algo que, a nosso ver, pode ser
observado nas representações da família imperial e suas correlações com divindades romanas distribuídas
em todo o Império (e.g. estátuas, inscrições, moedas ou discursos (CHANIOTIS, 2003; REVELL, 2010:
96)). O lembrete era constante.
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sobreposição  de  poder  entre  as  famílias  das  elites  é  encerrada,  pois  o  poder  passa  a  ser

centralizado  em uma única  casa  (HORSTER,  2013:  243).  Augusto,  responsável  por  esta

modificação, traz a sua família para o centro e faz dela uma espécie de corte,  a qual foi

chamada  a posteriori de  Domus Augusta (SUMI, 2005: 261). Esta torna-se um símbolo do

próprio governo romano, já que os ideias de paz e harmonia deveriam transmitir um futuro

glorioso sob a régia desta domus (GINSBURG, 2006: 125). Ao partirmos do pressuposto de

que as moedas eram um meio de propagação das mensagens e ideologias políticas (FUNARI

e CARLAN, 2012: 60), compreenderemos, igualmente o papel público da imagem da família

imperial  em suas representações numismáticas. Temos ocasiões em que as mulheres eram

apresentadas como personificações da  Fecunditas, a fertilidade que garantia a continuidade

dinástica, Concordia, a harmonia do casal imperial que se refletiria na harmonia do Império,

ou  Pudicitia, a pureza que atestaria a boa moral de governo; ou seja, ideais familiares que

refletiam a estabilidade almejada pelo Império e seu Imperador (HORSTER, 2013: 249).

A apresentação deste esquema centralizado na família imperial seria para Augusto uma

solução dos problemas de conflitos faccionais que assolavam o Império e que resultaram em

uma  Guerra  Civil.  Ao  concentrar  o  poder  em  sua  família,  simbolicamente,  as  lutas

terminariam (SHOTTER, 1997: 2). No entanto, isto levanta uma complicação, pois Augusto

sabia que, em algum momento, iria morrer, então, como garantir que o modelo do Principado

se estenderia a longo prazo? A resposta veio através da sucessão dinástica, pois no modelo

antigo da República este comando se renovava passando de mão em mão; contudo, no padrão

dinástico,  o  Imperador  poderia  morrer  e,  até  mesmo,  se  afastar  do  governo,  mas  a  casa

imperial permaneceria e assim se tornava indispensável (MORDINE, 2013: 116).

No entanto, ao passo que a sucessão monárquica se dava por herança de posses, o filho

do Imperador não herdava automaticamente o poder, já que não era dono do Império. Este

tinha a possibilidade de clientela e aliados como em uma espécie de clã, os quais lhe serviriam

de suporte (VEYNE, 2009: 5), no entanto, para isto era necessário granjear-lhes o apoio. Em

realidade, o Imperador dependia de três elementos principais para que continuasse no poder: a

ordem Senatorial, a Guarda Pretoriana e a família imperial, pois, assim como entendemos,

quando um destes elementos introduzia algum tipo de rebelião o poder do Imperador estava

condenado (SHOTTER, 1997: 61).

Todavia,  com Nero o termo  domus  começou a ser substituído por  aula,  um termo

grego  romanizado  que  trazia  consigo  a  ideia  de  realeza  e  se  afastava  cada  vez  mais  do
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conceito republicano que o outro possuía (MORDINE, 2013: 104). Na obra  De Clementia,

que Sêneca escreve ao jovem Imperador Nero, podemos divisar a percepção desta disposição

da família imperial. Neste tratado, o filósofo expõe os ideais de um governo com o poder

centralizado em uma única pessoa que fosse sábia e assim conduzisse o povo com justiça, à

medida que o imperator era a cabeça do corpo chamado Império (Sêneca. De Clementia 1.3.5;

FAVERSANI, 2007: 57). Sêneca alerta a Nero para que este desenvolva um cuidado especial

àqueles que estivessem sob seu poder para tais não sucumbam à tirania, pois “um tirano difere

de um rei  em seu comportamento,  não em seu título”  (Sêneca.  De Clementia  1.12.1).  O

filósofo ainda adverte seu pupilo acerca da diferença entre a família das elites e a família

imperial, já que a segunda é completamente desvelada e perceptível aos olhos do público. De

acordo com sua argumentação, “as palavras e os atos de pessoas em tua posição fazem as

rodas de fofoca: é por isso que ninguém deve ser mais cuidadoso com a reputação do que

aqueles cujos nomes estão nos lábios de todos” (Sêneca. De Clementia 1.8.1).

Este  olhar  público  sobre  a  família  imperial  e  suas  implicações  políticas  pode  ser

perceptível no caso dos adultérios de Júlia, filha de Augusto. Esta se comporta às avessas do

que seria uma matrona ideal levando Augusto, como pater familia, a bani-la do convívio na

casa imperial, e, no fim de sua vida, o Imperador toma a atitude de expulsá-la da família ao

impedir  que  esta  seja  deposta  no Mausoléu  construído  para  a  Domus Augusta  (Suetônio.

Augusto 65 e 101.4). A implicação política destes adultérios foi tamanha que se propagou a

informação  de  que  estes  ocorriam  no  Fórum,  em  especial  no  local  onde  Augusto  teria

promulgado a lei sobre o adultério (PINHEIRO, 2010: 314); uma clara afronta ao governo

deste Imperador. Entretanto, aparentemente o banimento de Júlia se dá no mesmo período em

que Augusto recebe o título de Pater Patriae, Pai da Pátria, (PINHEIRO, 2010: 319), o qual, a

princípio, era um título dado àquele que houvesse salvado a cidade de algum tipo de agressão

(ANDO, 2000: 399). Dion Cássio diz que “o termo Pai talvez dê a eles [Imperadores] uma

certa autoridade sobre todos nós – a autoridade que os pais haviam tido sobre os filhos” (Dion

Cássio. História Romana 53.18.3). Portanto, se a lei Juliana relativa ao adultério previa que o

pai poderia expulsar sua filha caso esta fosse surpreendida neste ato (TREGGIARI, 1991:

282), então Augusto, como Pai da Pátria, não poderia suportar que isto ocorresse no Fórum.

Sendo assim, se nesta ocasião o adultério de Júlia ficasse impune, o governo de Augusto seria

tido como uma farsa.

Logo,  por compreendermos que na biografia os aspectos domésticos da vida de uma
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pessoa são postos em evidência, e por entendermos que ao expôr tais aspectos da família

imperial, se expõe, ao mesmo tempo, a dimensão política do Principado; buscaremos entender

como Suetônio se utiliza das questões familiares  para construir  uma imagem negativa do

Imperador Nero. Todavia, por considerarmos que este processo de construção se dá a partir do

presente  através  da  recriação das  imagens do passado (OMENA e FUNARI,  2012:  164),

abriremos  a  nossa  discussão  buscando  compreender  o  presente  de  Suetônio.  Para  tanto,

retomaremos o debate da trajetória de Nerva e a ligação que o biógrafo desenvolve com este

através  do  patronato  de  Plínio,  o  jovem;  apenas  depois  de  tal  contextualização  é  que

percorreremos a analisar algumas passagens da obra  De Vita Caesarum nas quais Suetônio,

através da família, apresenta Nero sob o caráter nefasto. Para tanto, tenhamos em mente a

afirmação  de  Tácito:  “As  histórias  de  Tibério  e  Calígula,  de  Cláudio  e  Nero,  foram

falsificadas por covardice enquanto eles viviam, e compostas,  quando estes caíram, sob a

influência  de  ódio  ressentido”  (Tácito.  Anais  1.1).  Ou  seja,  existiram  autores  que

desenvolveram uma boa imagem do Imperador Nero, mas não foram estes que Suetônio usou,

ele tinha escolhas a fazer.

3.1. Poder insistente: o constante retorno a Nero

Já vimos no primeiro capítulo como Suetônio aborda a questão da liberdade em sua

obra para condenar o governo de Domiciano; também ressaltamos o compartilhamento destes

ideais  na literatura taciteana.  Contudo,  o discurso de retorno à liberdade era parte de um

contexto maior no qual Nero constantemente reaparece e Domiciano era o bode expiatório

para a instituição do novo governo iniciado por Nerva.

O Principado tinha trazido um novo sistema no qual o status e o nascimento nobre não

eram mais os fatores predominantes para a ocupação de cargos importantes, como o eram na

República,  pois o  que realmente passou a  interessar  era  a  proximidade com o Imperador

(MORDINE, 2013: 105). No entanto, esperava-se que o discurso tradicional permanecesse,

ainda que as ações já não fossem as mesmas; todavia,  Nero rompe com as manifestações

tradicionais,  o  que  acaba  gerando  insatisfação  e  desconfiança  da  aristocracia

(WARMINGTON, B., 1981: 156; SHOTTER, 1997: 62). A natureza despótica do governo

neroniano caminhava na contramão do enunciado senatorial de governo; esta característica

também se  aliava  à  configuração  Oriental  que  este  Princeps buscava  estabelecer,  a  qual
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deixava claro que o Imperador poderia comandar o Império sem estar em Roma (GRIFFIN,

2001: 173; JOLY, 2005:120). Juntos, estes fatores colaboraram para a queda de Nero.

Todavia,  em 68,  esta  queda  trouxe  um sentimento  de  instabilidade  ao  Império.  A

mudança de paradigma parecia latente, ao menos sob os olhares aristocráticos, e Galba tomou

para si o discurso de restaurador da  Res Publica como meio de legitimar o seu poder. Ele,

assim como Cláudio, surgia como uma espécie de intruso na dinastia Julio-Claudiana32 que se

encerraria com a morte de Nero; sua ascensão ao poder aparentava ser ao mesmo tempo uma

tomada  da  possessio  da  domus  Caesaris (WIEDEMANN,  2008:  261)  o  que  lhe  fez

depreender um esforço maior para se estabelecer do que qualquer outro Imperador antes dele

desde Augusto.

Galba não visa um retorno total ao republicanismo, pois ainda crê que o Império seria

bem controlado sob a direção de um homem só, mas apresenta perante os senadores uma

mudança  na  qual  o  governo  não  estaria  mais  sob  as  mãos  de  uma  única  casa.  Tácito,

retoricamente, expõe esta mensagem nos lábios de Galba em sua obra Histórias33:

Sob Tibério,  Gaio  e  Cláudio  nós,  Romanos,  fomos  a  herança,  por  assim
dizer,  de  uma  família;  o  fato  de  que  nós,  imperadores,  estamos  sendo
escolhidos será para todos como uma liberdade; e desde que as casas dos
Júlios  e  dos  Cláudios  se  encerraram  a  adoção  irá  selecionar  apenas  os
melhores (Tácito. Histórias 1.16).

O Imperador recém instituído parece reportar à casa Julio-Claudiana como uma casa

de governantes que atuavam sob a mesma égide dos reis, na qual todo o restante da população

não era nada mais do que meros escravos, uma vez que esta exposição de Galba se encerra do

seguinte modo:

Pois entre nós [Romanos] não há, como noutros povos em que há reis, uma
casa fixa de governantes enquanto todos os outros são escravos, mas vós
estais  para  governar  sobre  homens  que  podem suportar  nem a  completa

32  Cláudio, na verdade, não fazia parte da casa Juliana e nem tinha nenhuma ligação direta com o Imperador
Augusto. Suas conexões com esta casa eram indiretas já que seu tio Tibério e seu irmão Germânico haviam
sido  adotados  por  Augusto;  contudo  estas  adoções  não  o  conectavam  automaticamente  à  Casa.  Eles,
juntamente com o seu sobrinho Calígula, tomaram a frente, ou assim supunha, desta casa. Foi devido ao
parentesco indireto que Cláudio assume o título de César, aquele que vinha como sucessor de Calígula na
condução da casa Juliana (WIEDEMANN, 2008: 231).

33  Existe a possibilidade de que Tácito teria se utilizado do discurso de Galba como uma exposição de suas
próprias ideias no que diz respeito aos eventos de seu tempo, quando Nerva, já avançado em idade e com a
fama deteriorada, adota Trajano, o qual era bem quisto pelo exército (SHOTTER, 1996: 87 – 90). Com isto,
não devemos tomar este discurso por ficcional, pois ainda que as palavras não sejam exatamente aquelas
proferidas por Galba, Tácito, assim como a maioria dos escritores da Antiguidade (GONÇALVES, 2014: 7),
escreveria em cima de um mote que teria conduzido a fala do Imperador a partir do qual o escritor cria toda
a beleza desta narrativa.
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escravidão nem a completa liberdade (Tácito. Histórias 1.16).

Neste  mesmo  discurso,  Galba  buscava  um  completo  afastamento  de  Nero  ao

apresentá-lo como aquele que possuiu um caráter monstruoso, cheio de extravagância e que se

tornou um peso nos ombros do povo. Contudo Galba não permanece por muito tempo no

poder e aparentemente Nero não era tão odiado pelo povo, como veremos mais adiante.

Os indícios apontavam que Otão esperava ser indicado por Galba como sucessor, pois

esteve ao lado deste durante as batalhas e gozava de relativa popularidade entre a Guarda

Pretoriana, já que ele evocava os bons anos de Nero (WIEDEMANN, 2008: 265); porém, é

provável que seja exatamente por este possível sucesso popular que Galba teme por seu poder

e escolhe Pisão para ser adotado (Suetônio. Otão 5.1; Tácito. Histórias 1.13; KRAGELUND,

2000: 498). Esta declaração não indicava apenas quem seria o sucessor, mas também quem

não seria, neste caso, Otão.

Assim temos uma virada e Otão, em um golpe político, assassina Galba tomando-lhe o

poder (Suetônio. Galba 19 e 20). Porém, após alguns meses, Vitélio ganha o apoio do exército

da Germânia, o qual lhe oferece aliança (Suetônio. Otão 8.1). Ao tomar conhecimento de que

o exército germânico vinha vencendo tropa após tropa, Otão decide cometer suicídio a morrer

nas  mãos  do  inimigo  (Suetônio.  Otão  11).  Contudo,  o  que  chama a  atenção  nestes  dois

imperadores é  a insistência em rememorar o Imperador Nero; algo que deve ter  ocorrido

devido a grande popularidade que este tinha entre a população comum (GRIFFIN, 2013b:

468). O próprio Otão restaura as estátuas de Nero e Popéia e é aclamado pela população como

Nero Otão (WIEDEMANN, 2008: 268); e Vitélio, para deixar claro quanto ao tipo de governo

que iria adotar, faz sacrifícios funerários a Nero no Campo de Marte (Suetônio. Vitélio 11).

Deste modo, podemos observar que apesar da tentativa de Galba em se afastar da

imagem de Nero como um governante extravagante e monárquico, aqueles que o sucederam

resgatavam  sua  imagem  ao  ponto  de  serem  comparados  ao  próprio  Imperador  falecido

(Suetônio.  Otão  7; Dion Cássio.  História Romana 65.4.1 – 3). Portanto, podemos inferir, a

partir disto, que apesar da imagem de Nero não ser bem recebida entre a aristocracia romana,

por este se afastar dos valores tradicionais, esta imagem era muito admirada pela população

em geral (KRAGELUND, 2000: 513).

Contudo, Vespasiano, após algumas investidas, derrota Vitélio e assume o poder de

Roma.  Contudo,  é  preciso  lembrar  que  Vespasiano  gozava  de  uma  boa  posição  já  no

Principado de Nero,  especialmente nos  últimos três  anos,  nos  quais  adquiriu prestígio ao
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conduzir as legiões que tinham a responsabilidade de suprimir as  rebeliões na Judeia, seu

irmão se tornou Prefeito e seu filho, Tito, já estava a caminho de se tornar pretor (LEVICK,

1999: 24). Porém, Vespasiano, para legitimar seu poder, toma medidas anti-neronianas que

terminam por fixar a reputação de Nero como monstro (CHAMPLIN, 2003: 9); isto ele fez

porque desejava transmitir a ideia de que uma dinastia tinha findado e agora se iniciava uma

nova  era  na  qual  a  fórmula  imperial  seria  reescrita.  Para  tanto,  Vespasiano  elabora  uma

imagem  de  si  como  aquele  que  vinha  desguarnecido  de  qualquer  pressuposto,  o  que  é

percebido na ideia de que esta dinastia teria tido um surgimento misterioso, mas que traria um

futuro glorioso (VOUT, 2014: 453). Suetônio inicia a biografia deste Imperador exatamente

neste ponto:

O Império, o qual havia estado incerto por longo tempo e que estava à deriva
através da usurpação e mortes violentas de três imperadores, foi finalmente
tomado pela mão e recebeu estabilidade através da família Flaviana. Esta
casa era, verdadeiramente, obscura e sem qualquer aparência, sendo aquela
da qual não temos do que nos envergonhar, apesar de que é de opinião geral
que Domiciano pagou por sua luxúria [cupiditatis] e crueldade [saevititae], o
que foi completamente merecido. (Suetônio. Vespasiano 1.1)

Após a morte de Vespasiano, Tito, seu filho, assume o poder; todavia, este morre dois

anos depois, e Domiciano assume as rédeas do Império buscando dar continuidade à dinastia

iniciada por seu pai; esta continuidade é percebida não apenas no próprio fato de que ele era

filho de Vespasiano, mas também em suas atitudes de honra ao pai, ao irmão e a conclusão do

Templo Flaviano (GRIFFIN, 2008a: 57). Porém, a continuidade daquilo que seu pai e seu

irmão  vinham  fazendo  para  por  aí,  pois  Domiciano  assume  o  papel  de  autocrata  sem

máscaras,  revelando  uma  linguagem  que  o  Império,  desde  Augusto,  procurava  evitar

(GRIFFIN,  2008a:  83).  Também  é  percebido  que  em  Domiciano  temos  um  retorno  à

insatisfação  de  um  governo  despótico;  Suetônio,  como  vimos  acima,  ao  comentar  sobre

Domiciano, se utiliza de conceitos similares aos que foram utilizados para descrever os vícios

de Nero (Suetônio.  Nero  26.1):  petulantia,  libido,  luxuria,  avaritia  e  crudelitas.  Portanto,

Domiciano  é  equiparado  a  Nero  trazendo  de  volta  aquilo  que  Galba,  Vespasiano  e  Tito

rejeitaram.  Juvenal  chega  a  identificá-lo  como  “o  último  dos  Flavianos  que  estava

deformando um mundo já  semimorto,  e  Roma era escrava de um Nero careca” (Juvenal.

Sátiras 4.37 e 38).

Em Suetônio encontramos outra comparação de Domiciano com Nero.

Quando ela [Julia] estava ausente de pai e esposo, ele [Domiciano] a amou
ardentemente e sem dissimulação, e se tornou a própria causa de sua morte
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ao compeli-la a se livrar de uma criança, através do aborto, que seria seu
filho (Suetônio. Domiciano 22).

Ele [Nero] amou Popéia profundamente, com quem se casou doze dias após
o divórcio com Otávia, porém causou-lhe a morte ao chutá-la quando estava
grávida e doente, porque ela tinha brigado com ele por ter chegado tarde em
casa após a corrida de cavalos (Suetônio. Nero 35.3).

À semelhança de Nero, Domiciano também foi o último e aniquilador de sua dinastia.

Ele aceita a identificação de domino et deus atraindo o desgosto do Senado (GRIFFIN, 2008a:

81), contudo este foi apenas a gota que transbordou o copo, pois Domiciano tinha buscado

diminuir  o poder senatorial  ao dar real poder apenas a  alguns senadores e  criando novos

postos ocupados por equestres (JONES, 1992: 169); ele também cria problemas com alguns

grupos de soldados ao fazer com que repercuta neles os problemas financeiros (Dion Cássio.

História Romana 67.3.5; GRIFFIN, 2008a: 72); e parece ter sido traído pela própria esposa34,

amigos e libertos, os quais, posteriormente, estiveram envolvidos em sua queda (Suetônio.

Domiciano 14). Com estes pilares abalados, a destituição de Domiciano era latente. Contudo,

o que mais uma vez nos chama a atenção neste momento é como os ideais do governo de

Nero e sua imagem permanecem por tanto tempo após sua morte, apesar das tentativas de

Galba e Vespasiano em aniquilá-lo. A influência neroniana ainda era forte a tal ponto de se

manifestar no último dos Flavianos. É com vistas a isto que chegamos ao Principado de Nerva

e as suas atitudes de contraposição a Domiciano.

Já  abordamos  no  capítulo  1  como  Nerva  sobrevive  às  mudanças  políticas  que

sobrevieram no ano de 69. Este que esteve presente desde a corte de Nero permanece no

ambiente imperial até o período dos Flavianos. Em realidade, tanto Nerva como Vespasiano

estiveram muito próximos de Nero sendo parte do grupo de amici do Imperador (MURISON,

2003: 148); Nerva, que deve ter desenvolvido uma relação muito próxima, foi condecorado

com distinções triunfais  por ter  atuado diretamente na contenção da conspiração de Pisão

(Tácito.  Anais  15.62);  Vespasiano  esteve  com Nero  durante  a  sua  viagem à  Grécia,  pois

Suetônio diz que este ofendeu ao Imperador quando dormiu em uma de suas apresentações

musicais, o que lhe rendeu o banimento da contubernalis de Nero (Suetônio. Vespasiano 4.4).

34  Apesar de ser questionável até que ponto Domícia Augusta se envolveu na conspiração a Domiciano, pois
em todas  as  fontes  em que  ela  é  citada  seu  nome aparece  entre  os  últimos  e,  aparentemente,  menos
influentes nas atividades que envolveram a queda do Imperador. Deve-se considerar também que a ideia de
Domiciano ser odiado por todos, inclusive por sua esposa, era muito agradável à construção de imagem
trazida por Nerva ao subir no poder. Sendo assim fica-se a questão: Domícia seria, afinal, identificada como
companheira do tirano, assassina de seu esposo ou ambos? (LEVICK, 2002: 210 – 211; MURISON, 2003:
152).
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Contudo, apesar desta proximidade, ambos Imperadores desenvolveram atitudes contrárias às

ações de Nero durante seus respectivos Principados. 

Logo  após  a  conspiração  e  assassinato  de  Domiciano,  Nerva  passa  no  Senado  a

damnatio memoriae do Imperador caído. Por este ser parte da ordem senatorial, entendemos

que esta decisão veio não apenas do Imperador recém instituído, mas também de seu grupo

apoiador composto por outros vários senadores, os quais buscavam uma restauração de seus

poderes que haviam sido diminuídos durante o Principado de Domiciano. Em realidade, a

damnatio  memoriae  serviu  como  meio  de  legitimar  o  golpe  político  que  resultou  no

assassinato de Domiciano (JONES, 1992: 160). Contudo, isto não se dá de modo inocente

como se fosse apenas uma manobra oficial para 'salvar a pele' deste Imperador, pois quando

olhamos para a trajetória de Nerva entendemos que ele sabia da necessidade de se trabalhar

com a imagem para o sucesso da carreira (FLOWER, 2006: 238).

Nerva,  em  seu  governo,  se  reapropria  do  discurso  de  Galba  no  qual  a  liberdade

dinástica  estaria  presente,  cumprindo,  assim,  a  maior  ambição  senatorial:  um  Império

conduzido pelos desejos dos senadores, revivendo a linguagem republicana em um ambiente

conduzido por uma única pessoa (SHOTTER, 1983: 226). Devido a este aspecto é que pode

ser encontrada nas evidências numismáticas a grande ênfase de Nerva na iustitia, pois esta se

contrasta diretamente com a dominatio, característica de Domiciano (SHOTTER, 1983: 219).

Deste modo, ele estabelece o discurso senatorial que irá nortear suas ações, em específico,

àquelas que visavam lhe assegurar o poder em um período que lhe foi crítico.

Com isto em mente, a literatura produzida no Principado de Nerva, e daqueles que o

sucederam, trouxe em enfoque na degradação da imagem de Domiciano e  seus  ideais de

governo. Porém, é perceptível que por causa da comparação constante com Nero, este último

também sofre ataques  repetidos,  quase em uma tentativa de suprimir  aquilo que Galba  e

Vespasiano não conseguiram. Por isso,  podemos inferir  que os momentos em que Nero é

hostilizado nas  obras  de Suetônio,  Tácito  e Plínio,  o jovem, isto não seria  uma investida

apenas contra o último dos Julio-Claudianos, mas consequentemente um ataque ao governo

do último dos Flavianos.35

35  Boa parte das principais fontes que temos foi escrita por senadores. Esta ordem escreveu histórias que
inspiraram a tradição e foi reproduzida por outros (WARMINGTON, B., 1981: 1). Suetônio, sob a rede de
patronato, escreve influenciado pela tradição senatorial da qual seu patrono, Plínio, o jovem, faz parte e
este,  por  sua  vez,  foi  orientado  por  seu  tio,  Plínio,  o  velho,  o  qual  tinha  uma posição  anti-neroniana
(CHAMPLIN, 2003: 41; JOLY, 2005: 114 – 115); tanto Suetônio como Tácito e Dion Cássio se utilizaram
de fontes que remontam o período dos Principados de Vespasiano e Tito, os quais, para se legitimarem,
dependiam da ilegitimação de Nero (HURLEY, 2013: 30).
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Isto posto, compreendemos que Suetônio ao escrever acerca de Nero tinha propósitos

que iam além deste Imperador, mas que refletiam as condições próprias do ambiente da corte

em que ele estava inserido. Havia um novo estilo dinástico no qual a escolha do sucessor veio

com objetivos políticos e pacificadores e não com fins de cercear o poder em uma única

família; apesar de se utilizar de um dispositivo familiar, a adoção, para efetivar esta escolha.

Neste ambiente também é valorizado o discurso contrário ao poder dominador, o que leva a

um  ataque  àqueles  que  exerceram  abertamente  sua  autoridade  imperial  os  quais,

posteriormente, foram relacionados à loucura como Calígula, Nero e Domiciano.

Suetônio foi um dos porta-vozes do grupo político de Plínio, o jovem, o qual, após a

morte  deste,  foi  conduzido por  Septício Claro.  Este  fator  é  importante,  pois,  assim como

entendemos,  Suetônio  atuou  como  ator  político  do  conjunto  no  qual  estava  inserido

(BARTON,  1994b:  48).  Por  isso,  este  biógrafo  precisava  se  utilizar  de  um  discurso

determinado a defender  os  interesses  políticos  e  ideológicos  de  seu  grupo (CARVALHO,

2010: 28).

Portanto, familiar com a invectiva, o biógrafo busca construir a imagem de Nero como

um tirano através de uma espécie de linguagem de censura, na qual as questões morais se

encontram na base do debate (BARTON, 1994b: 50). Tal discurso moralista estava acima das

discussões  puramente  políticas,  pois  para  o  romano,  a  moral  era  capaz  de  influenciar  os

assuntos oficiais (DUKLE, 1967: 171). Era possível que os vícios retratados pudessem ser nas

pessoas comuns, mas isto seria considerado apenas algo ruim; todavia, ao se deparar com os

mesmos vícios no governante do Império, isto se torna uma ameaça pública (KRAGELUND,

2009: 497). Neste viés a loucura e a tirania se encontram (e.g. Suetônio. Calígula 22.4; Nero

43.1).

Quando se fala de loucura imperial, provavelmente, a primeira referência que se tem é

Calígula, imortalizado como o Imperador monstruoso e insano. Entretanto, quando se observa

os textos de Sêneca, o qual era sobremaneira oposto a este Imperador, não encontramos um

trecho sequer em que o filósofo condena o governo de Calígula com a argumentação de que

este fosse louco (BARRETT, 1989: 214). Isto é parte da invectiva surgida a partir da dinastia

Flaviana. Em realidade, na lei romana, quando o perpetrador de um crime é alguém que sofre

de perturbações da mente, o que não lhe permite estar em pleno juízo, a condenação não era

desferida sobre o louco, mas àquele que falhou em vigiá-lo (WINTERLING, 2011: 6). Sendo

assim, considerar Calígula como alguém insano era apontar a aristocracia de sua época como
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irresponsável por permitir a ação deste Imperador.

Em realidade, Calígula, Nero e Domiciano compartilham do amor do povo e do ódio

de diversos grupos da ordem senatorial (BARRETT, 1989: 229). Este ódio não era por menos,

pois todos eles romperam com o discurso ambíguo e sensível que transacionava entre a corte

imperial e o Senado, esta ambiguidade buscava encobrir a incompatibilidade existente entre o

poder  imperial  e  os  interesses  da aristocracia  (WINTERLING, 2012: 12).  Calígula expõe

abertamente o ridículo da aristocracia no cuidado de seu cavalo Incitato, sobre o qual é dito

que pensou em elevá-lo a Cônsul (Suetônio. Calígula 55.3; WINTERLING, 2011: 187); Nero

busca redefinir o modelo de casa romana imperial instituído por Augusto como domus, o qual

tinha uma semântica republicana, para substituí-lo por  aula (MORDINE, 2013: 103 – 104);

de modo explícito, Domiciano transforma legalmente o mais importante cargo republicano em

uma ferramenta para um governo monárquico ao assumir, em quase todos os anos de seu

Principado, o cargo de cônsul, obtendo o poder de dirigir e definir a composição do Senado

(WINTERLING,  2012:  19).  Portanto,  nem  Calígula,  Nero  ou  Domiciano  foram  loucos,

apenas não foram satisfatórios para a aristocracia que cuidou em retirá-los do poder. Percebe-

se que a suposta insanidade atinge apenas os imperadores que foram claramente autocratas

(WINTERLING, 2012: 20). Este é o ponto de encontro entre a loucura e a tirania.

Apesar de tanto o tirano como o ditador reunirem em si a autocracia, no princípio estes

estavam  em  posições  diferentes.  O  primeiro  era  o  governante  que  tomou  o  poder  por

usurpação enquanto o segundo era instituído pela população como um autocrata temporário

para  solucionar  alguma  situação  de  crise  (DUNKLE,  1967:  152  –  153).  Contudo,  por

compartilharem do modelo autocrático, a ditadura e a tirania se misturaram ao ponto de a

ditadura ser considerada uma espécie de tirania legalizada, o que era aterrador para o romano

que se orgulhava de ter  expulso o grande tirano, Tarquínio,  símbolo de poder usurpado e

repressão (KALYVAS, 2007: 426).

Sendo assim, aqueles que retrataram estes imperadores como loucos fazem parte das

ordens que foram afetadas por seus governos centralizadores, a saber senadores e equestres.

Loucura esta que dizia respeito a uma convivência desarmoniosa entre o antigo ideal romano

de  nobreza  e  uma  autocracia  ilimitada  e  instável  (WINTERLING,  2012:  24).  Por  estar

amparada nos dispositivos legais e atuar em uma realidade possível através de um histórico

desagradável, a ditadura, sob o caráter da tirania, era usada como a principal nos discursos

para  mexer  com  a  imaginação  do  público  e  conduzi-lo  a  um  comportamento  esperado
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(DUNKLE, 2967: 170; GONÇALVES, 2014: 7).

Neste viés encontramos o Nero de Suetônio, um Imperador que ora atuava como um

governante equilibrado, ora um histrião desmedido; aquele que prometeu governar sob os

ideais  de  Augusto,  mas  que  foi  o  fim de  sua  própria  dinastia.  Centralizador, assassino  e

devasso. Amado por uns e detestado por vários. Por estas conotações passaremos a analisar

algumas passagens sobre Nero na obra De Vita Caesarum, buscando compreender como esta

imagem nefasta é construída sob os olhares romanos do ideal de família, especialmente da

família imperial.

3.2. O nefasto revelado: Nero em seus primeiros passos

A memória familiar “permite ao indivíduo elaborar e logo narrar sua própria história,

que será confrontada com a de outros membros da família” (CANDAU, 2011: 141). Logo,

não é de surpreender que todas as biografias de Suetônio dão seu início através de um breve

relato das ações dos antecedentes do Imperador a ser biografado. Quanto ao Imperador Nero é

claramente perceptível que o nosso biógrafo assume uma posição hostil. Apesar de termos

conhecimento de que certas fontes utilizadas por ele não foram tão hostis assim no período em

que foram escritas (HURLEY, 2013: 30), Suetônio dedica apenas 19 dos 57 capítulos da Vida

de Nero para louvar alguma atitude que este Imperador possa ter tomado. Entretanto, apesar

desta evidente oposição, o biógrafo inicia o relato da Vida de Nero do seguinte modo:

Da família dos Domícios dois ramos adquiriram distinção: os Calvinos e os
Enobarbos. Os últimos tiveram por fundador de sua raça e a origem de seu
sobrenome [cognominis] Lúcio Domício. A este que, quando retornava do
campo, apareceu dois jovens gêmeos de majestade maior do que mortal, tal
qual  é  dito,  ordenando-lhe  levar  ao Senado e  ao  povo as  novas de uma
vitória, a qual ainda era desconhecida. E como prova da divindade destes é
dito que eles tornaram sua barba preta em um tom avermelhado, como se
fosse bronze. Este sinal se perpetuou em seus descendentes, grande parte dos
quais tem barbas vermelhas. (Suetônio. Nero 1.1)

Aqui  temos  um  antecedente  de  Nero  adquirindo  características  heroicas  e  quase

divinas. Ele tem um encontro com Castor e Pólux, os quais lhe ordena transmitir notícias de

glória militar ao Senado e ao povo, o que, se considerarmos a tradicional sigla SPQR (Senatus

Populusque  Romanus),  seria  uma  notícia  para  toda  a  Roma.  Nero,  o  destruidor  de  sua

dinastia, seria parte de uma linhagem que teria em sua base a propagação de vitória. Contudo,
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outro fator chama a atenção, a condecoração divina que Castor e Pólux concedem à esta

família: a barba avermelhada, todavia, não apenas avermelhada, mas “como se fosse bronze”

(rutilum aerique adsimilem capillum). O bronze carregava consigo características divinas e

tudo o que deveria conter algum símbolo de que foi entregue pelos deuses, em geral, deveria

ser representado com este metal (SLATER, 2008:  266 – 267).  Este tipo de representação

heroica e divina é exatamente o oposto daquilo que é apresentado do próprio Nero nos últimos

capítulos desta biografia:

Ele [Nero] tinha uma altura mediana, seu corpo era marcado com manchas e
malcheiroso, seu cabelo ligeiramente loiro, seus olhos azuis e de certo modo
fracos,  seu pescoço muito grosso,  sua barriga proeminente  e  suas  pernas
muito delgadas (Suetônio. Nero 51).

Tal descrição tem, abertamente, o objetivo de conspurcar a imagem deste Imperador

(BARTON, 1994b: 57). Por isso é importante ter em mente que estas descrições, tanto a do

antecedente  de  Nero  quanto  a  do  próprio  princeps,  vem de  uma tradição  fisionômica  da

Antiguidade.

A arte da  physiognomia tinha por objetivo analisar a qualidade da mente através da

qualidade do corpo (CHANDEZON, 2014: 302). Contudo estes tratados fisionômicos não

eram precisos, mas complexos e, por vezes, contraditórios, o que levava a receber descrédito

em alguns círculos e a uma variedade infinda de interpretações (ROHRBACHER, 2010: 94).

Com forte ênfase nos estereótipos e questões morais, a fisionomia não se preocupava em

descrever  as  ações  dos  indivíduos,  pois,  com seu  foco  na  alma,  buscava  compreender  a

fundação de todas  estas atitudes.  Portanto,  a  descrição fisionômica era para classificar  as

pessoas em boas ou más, cheias de glória ou vergonha (CHANDEZON, 2014: 306).

David  Rohrbacher  defende  que  Suetônio,  apesar  de  se  utilizar  de  um  corpus

fisionômico diverso, não tinha intenções de descrever Nero de modo maléfico, mas apenas

deixar algumas características para o leitor interpretar por si próprio (ROHRBACHER, 2010:

103).  Entretanto,  com apenas  uma observação rápida  da  biografia  e  da  localização  desta

descrição,  a  apresentação maledicente se torna óbvia.  Contudo, por qual  motivo Suetônio

inicia sua biografia com um antecedente tão glorioso, se ao final Nero é descrito de modo tão

degradado? A resposta é dada pelo próprio biógrafo pouco mais à frente:

Parece digno a mim dar um relato dos vários membros de sua [de Nero]
família,  para  mostrar  mais  claramente  que  apesar  de  degenerar  das  boas
qualidades de seus antecessores, ele ainda reproduziria os vícios de cada um,
como se lhes fossem transmitidos por herança natural (Suetônio. Nero 1.2).
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Com estas palavras, Suetônio diz da possibilidade de surgirem pessoas más em uma

linhagem de bons antecedentes. A glória dos Enobarbos foi se dissolvendo até que em Nero,

se encontraria toda a concentração de vícios desenvolvidos em sua família36, pois após este

episódio Suetônio descreve alguns atos dos antecedentes próximos a Nero. O avô deste é

descrito como um homem “arrogante, extravagante e cruel” (Suetônio. Nero 4); quanto ao pai

é dito que “foi um homem odioso em todos os aspectos da vida” (Suetônio. Nero 5.1). Apesar

do início glorioso, Suetônio não está com intenções de escrever um elogio a Nero, mas uma

invectiva, na qual era comum trazer este passado defeituoso (BARTON, 1994b: 51).

Isto posto,  passemos ao início da vida de uma criança através de um ritual  muito

importante, o dies lustricus, o qual significa 'dia da purificação'. Como abordado no capítulo

anterior, este dia envolvia o momento em que a criança era aceita na comunidade, pois recebia

um nome e a ligação direta com seu pai tornando-se parte linhagem  (DIXON, 1992: 134;

CORBIER,  2001:  55).  Ao descrever  este  dia  na  vida  de  Nero,  Suetônio  diz  que  nele  se

encontra a evidência do futuro infeliz deste imperador. Segue a citação:

Outra manifesta indicação do futuro infeliz de Nero ocorreu no dia de sua
purificação; pois quando a Gaio César foi pedido por sua irmã que desse à
criança qualquer nome que quisesse,  ele olhou para  seu tio  Cláudio,  que
posteriormente se tornou imperador e adotou a Nero, e disse que lhe daria o
seu nome. Isto ele fez não de modo sério, mas como gracejo, e Agripina
desprezou a proposta, pois naquele tempo Cláudio era o motivo de chacota
na corte (Suetônio. Nero 6.2).

O  primeiro  traço  no  qual  percebemos  a  intenção  de  Suetônio  em  transmitir  a

infelicidade de Nero é a presença de Calígula e sua possível atuação central neste ritual. Este

parente de Nero já tinha sido retratado por Suetônio como monstro (Suetônio. Calígula 22.1)

e aparentemente era conhecido por seu humor sádico e, por vezes, cruel (BARRETT, 1989:

216). Então a ele é dado o papel de dar o nome à criança ao invés do pai. Este ato, como

demonstrado, tinha a função de ligar a criança à linhagem paterna; sendo assim, apesar de

Nero ser nomeado na realidade como parte da família dos Domícios no nascimento e retornar

a esta no momento da morte, Suetônio parece criar aqui uma conexão entre Nero e o detestado

36  Juvenal em sua Sátira 8 questiona a validade da boa linhagem se isto não é desenvolvido na própria pessoa:
“Qual é a utilidade da boa linhagem? Qual é a vantagem, Pôntico, de ser valorado pelo comprimento de sua
linhagem sanguínea, em dispôr os retratos dos antecessores? … Apesar de tu adornares o átrio com antigas
imagens de cera em todas as direções, a única nobreza é a excelência pessoal” (Juvenal. Sátiras 8.1 – 3, 19
– 20). Esta sátira é o centro do livro 3, o qual foi escrito no início do Principado de Adriano e tem por
principal objetivo a crítica aos comportamentos das aristocracias (BRAUND, 2004: 22).
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Calígula. Contudo, a prevaricação desta criança, que se tornaria o Imperador de Roma, não é

limitada apenas a esta atitude de Calígula, mas seu dies lustricus é apresentado como sendo

uma completa bufonaria ao incluir a figura de Cláudio, cujo nome foi cogitado por chacota.

Suetônio,  na  biografia  de  Cláudio,  o  descreve  como uma pessoa  tola,  vacilante  e

medrosa;  o  biógrafo  diz  que  este  se  torna  imperador  por  um  “acidente  surpreendente”

(Suetônio.  Cláudio  10.1), pois Cláudio, após a morte de Calígula, ao receber a notícia do

assassinato  de  seu  sobrinho  se  esconde  de  medo,  possivelmente  por  causa  desta  relação

familiar;  contudo,  a  Guarda  Pretoriana  o  procura  para  ser  elevado  ao  poder,  e  ao  ser

encontrado cai aos pés do soldado em terror (Suetônio.  Cláudio  10.2). Esta história não é

necessariamente  verídica,  já  que  havia  muitas  anedotas  cômicas  com  as  figuras  dos

imperadores  (BARRETT, 1989:  213),  porém é  claro  o uso  da  inventio por  Suetônio,  um

recurso da retórica na Antiguidade, cujo objetivo era convencer a audiência através de um fato

que  não  precisava  ser  verdadeiro,  mas  provável  (JOLY, 2005:  113).  Portanto,  temos  em

Suetônio a figura de Cláudio apresentada como uma pessoa digna de escárnio. Este ridículo já

havia sido representado na obra  Apocolokyntosis de Sêneca, o qual tinha sido enviado por

Cláudio para um exílio que só terminou com a petição de Agripina, a jovem (SHOTTER,

1997: 8).

A obra  Apocolokyntosis foi,  sem dúvida, um trabalho satírico; escrita pouco tempo

após a morte de Cláudio, possivelmente para a Saturnália de 54 (NUSSBAUM, 2010: 198).

Seu título, encontrado apenas em Dion Cássio (História Romana, 60.35.3), faz referência à

kolokynte, uma espécie de abóbora. Sendo assim, este título da obra poderia ser traduzido para

algo como o 'tornar-se abóbora', pois seria uma zombaria à apotheosis de Cláudio, momento

em que foi conclamado divo (NUSSBAUM, 2010: 198).

Logo no início da sátira há uma discussão entre Mercúrio, o mensageiro, e as Moiras,

responsáveis pelo fio da vida. Mercúrio argumenta que estas devem cortar o fio da vida de

Cláudio, pois não era benigno deixá-lo sofrer com uma vida doentia, já que até os astrólogos

previam de mês em mês a sua partida (Sêneca. Apocolokyntosis 3). Quando finalmente ocorre

a sua morte, Cláudio chega a morada dos deuses, mas não é identificado, pois fica balançando

constantemente a cabeça, arrasta o pé esquerdo e profere palavras ininteligíveis com voz fraca

(Sêneca.  Apocolokyntosis 5), uma referência às deficiências deste Imperador (NUSSBAUM,

2010: 200 – 201).  Então Hércules,  por já  ter  viajado o mundo inteiro,  é convocado para

identificar quem seria este homem e o que ele estaria dizendo. Ao encontrá-lo, Sêneca, sob o
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olhar de Hércules, faz uma descrição cômica, exagerada e medonha de Cláudio:

Hércules ficou muito desconcertado ao vê-lo pela primeira vez, apesar de já
ter  permanecido  corajoso  perante  monstros.  Quando  viu  aquela  face
esquisita, aquele andar estranho e ouviu a sua voz – a qual não soava como
nada  pertencente  a  um  animal  terrestre,  mas  um  tipo  de  latido  rouco
semelhante  ao  da  morsa  –  ele  pensou  que  seu  décimo terceiro  trabalho
estivesse à mão (Sêneca. Apocolokyntosis 5).

É sabido que Cláudio estava longe de ser um indivíduo estúpido, sua vida intelectual

pode nos provar o contrário (WOOD, 2000: 149). A princípio nem Augusto nem Tibério, com

a adoção de Germânico, acreditavam que Cláudio pudesse ocupar algum cargo público de

grande importância e que este permaneceria como um equestre dedicado ao estudo da história

romana (WIEDEMANN, 1996: 229); todavia, ele chega ao poder do Império e sua subida se

dá  por  uma ação  do  exército,  o  que  nos  leva  a  imaginar  que  ele  enfrentou  uma grande

hostilidade por parte dos senadores (NUSSBAUM, 2010: 202). Tal oposição é refletida nas

principais fontes que temos acerca de sua vida, Suetônio e Tácito, ambos influenciados por

uma tradição senatorial (JOLY, 2005: 114 – 115).

Portanto, ao observarmos estes aspectos em conjunto com a descrição do dies lustricus

de  Nero,  é  possível  perceber  uma  clara  tentativa  de  Suetônio  em  conectar  as  questões

familiares deste futuro Imperador a tópicos que divisavam um horizonte de vergonha para o

Império.  Possuidor de um ancestral glorioso, mas que em si reunia a desonra de parentes

maléficos  com  a  paternidade  jocosa  de  Cláudio,  o  qual  posteriormente  o  adota  sob  as

estratégias de Agripina, sua mãe. Esta que foi a mulher central nas atuações e interpretações

da vida de Nero.

Sabemos que muitos dos casamentos na aristocracia romana tinham por objetivo a

união dos poderes de duas famílias e assim a possibilidade de galgar posições na vida política

(DIXON, 1992: 62); isto levava à possibilidade de uma mudança completa na vida social

tanto do homem como da mulher ao entrarem em um casamento (HEMELRIJK, 1999: 10).

Não foi diferente com Agripina. Seu primeiro casamento se deu na época em que Tibério era

Imperador juntamente com suas irmãs, Drusila e Júlia Lívila. Por ter uma rejeição à família de

Germânico, Tibério arranja para elas casamentos com homens de nascimento nobre, mas com

pouca possibilidade  de  poder  (BURNS,  2007:  59).  Neste  contexto  se dá o casamento  de

Agripina com Gneu Domício Enobarbo, de quem nasce Nero. Suetônio diz que este matou um

de seus libertos por não beber o quanto ele queria, repentinamente matou um garoto na via
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Ápia  sem motivo  algum,  arrancou o  olho  de  um soldado no Fórum por  falar  demais  ao

repreendê-lo,  envolveu-se  em atos  de  traição,  adultério  e  incesto,  morrendo,  por  fim,  de

hidropsia (Suetônio. Nero 5.1 e 2). Claro que tudo isso era parte da invectiva suetoniana para

tratar da degradação moral de Nero. Contudo, quanto à Agripina, esta é retratada como uma

mulher que tinha um único foco em mente: colocar e manter a sua família no poder (BURNS,

2007: 60).

Suetônio diz que Agripina, após a morte de Gneu Domício Enobarbo, se casa com um

senador chamado Passieno Crispo. Esta união teria se dado por motivos financeiros da parte

de Agripina, pois “ele [Passieno Crispo] foi assassinado pela traição de Agripina,  a quem

tinha feito herdeira” (Suetônio. De Viris Illustribus Passieno). Tal ocorrido se reflete em Nero,

pois quando Cláudio se tornou Imperador “[Nero] não apenas recuperou as propriedades de

seu pai, mas também se enriqueceu pela herança de seu pai adotivo” (Suetônio. Nero 6.3). É

inegável que na historiografia Agripina apareça como uma mulher controladora e dominante;

Suetônio produz o seguinte retrato: “Quando sua mãe [de Nero] foi chamada de volta do

exílio e restituída,  ele se tornou proeminente sob a influência dela” (Suetônio.  Nero  6.4);

contudo, isto não se dá de modo elogioso, pois o biógrafo encara esta mulher como alguém

temerário e insolente de quem se deveria cuidar para que não obtivesse grande influência

(Suetônio. Nero 28.2).

Desde Augusto,  as mulheres passaram a ter uma representação fundamental para a

dinastia, pois pela falta de herdeiros por agnação a ligação genealógica com Augusto passou a

se dar através de Lívia.  Portanto,  a figura da  matrona,  como uma mulher reverente e em

compromisso com seu marido, era buscada na casa Imperial (TREGGIARI, 1991: 238 – 240).

Contudo, não é deste modo que Agripina se comporta e a representação de suas ações vem

com o intuito de colocá-la em completa oposição ao ideal de  matrona (MORDINE, 2013:

109); portanto, através da imagem de inversão de valores morais na família imperial busca-se

apresentar um governo desequilibrado do qual a ruína era inevitável. Se a família era uma

representação miniaturizada da Res Publica e a família imperial a representação do ideal de

governo, então a destruição desta implicava a debilidade das questões públicas (GEORGE,

2005: 39).

Tácito  descreve  Agripina,  em termos  de  comando  militar,  desde  o  Principado  de

Tibério no qual esta se torna peça fundamental na organização do exército. Os soldados da

Gália  ouviram um rumor  de  que  as  colunas  germânicas  tinham encurralado o  exército  e
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estavam em marcha para a Gália; no desespero os soldados cogitam em destruir a ponte do

Reno se não fossem impedidos por Agripina, que estava ali junto com Germânico. A esta

atitude Tácito caracteriza como uma apoderação de Agripina dos deveres de um comandante

(munia ducis) (Tácito.  Anais  1.69.1), e completa com a afirmação de que naquela situação

“Agripina contou mais para os exércitos do que qualquer legionário [legatus] ou comandante

[dux]” (Tácito. 1.69.4). É nestes mesmos termos que ele identifica Boadicéia em seu levante

na Britânia, a qual é dita ter tomado a direção do movimento como uma comandante (femina

duce), pois os bretões não faziam distinção entre sexos de seus governantes (Tácito. Agricola

16.1). Todavia, estas identificações não eram vistas de modo positivo, à medida que estar sob

o comando de uma mulher era uma afronta à tradição romana (GINSBURG, 2006: 115).

É manifesto que podemos encontrar casos em que as mulheres tomaram parte daquilo

que seria uma responsabilidade masculina; podemos considerar a situação de Árria, esposa de

Aulo  Cecina  Peto,  o  qual  foi  condenado  à  morte  por  Cláudio  por  ter  participado  da

conspiração de Escriboniano em 42 (EDWARDS, 2007: 192). Contudo, Peto no momento da

morte se torna temeroso em se apunhalar ao que sua esposa toma-lhe o gládio, crava-lhe no

peito e devolve ao marido dizendo: 'Peto, não dói'. Plínio em uma carta endereçada a seu

amigo Nepo conta esta história e quanto à última frase de Árria ele diz que foi pronunciada

“com palavras imortais, quase divinas” (Plínio, o jovem. Cartas 3.16.6), uma clara exaltação à

conduta desta senhora. Todavia, esta comemoração não é de uma mulher que tomou uma

atitude masculina, mas de uma esposa que resgatou a glória de sua família quando seu esposo

falhou em fazê-lo (LORAUX, 1988: 58 – 60). Marcial37 a comemora deste modo em um de

seus epigramas:

Quando a virtuosa Árria estava a passar para seu Peto o gládio que ela havia
retirado de sua própria carne, disse-lhe: 'Eu juro que a ferida que fiz não
machucou, mas a ferida que tu farás, Peto, isto irá me machucar (Martial.
Epigramas 1.13).

Nesta ação é representada, em Árria, a fidelidade de uma matrona, a qual serviria de

modelo para outras mulheres que se deparassem com sua história (EDWARDS, 2007: 192).

No  entanto,  Agripina  surge  como  um  contraexemplo  a  ser  evitado.  Seu  casamento  com

37  Marco Valério Marcial foi um epigramista nascido no ano 40 d.C. na cidade de Bilbilis, Espanha. Em 64
d.C., ele vai a Roma em busca de fama e dinheiro, ali sua família provavelmente tinha conexões com a
família de Sêneca. No ano 100 ele volta a Bilbilis e vive mais três ou quatro anos até morrer (BAILEY,
1993: 1 – 4).
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Cláudio é visto como uma artimanha que mexe com as estruturas do Senado.

Suas afeições [de Cláudio] foram enredadas por artimanhas de Agripina, a
filha de seu irmão Germânico, auxiliada pelo direito de trocar beijos e pelas
oportunidades de demonstrações de afeição através seu relacionamento; e no
próximo encontro do Senado ele induziu alguns membros a propor que ele
fosse compelido a se casar com Agripina, sob o pretexto de que isto fosse do
interesse  do  governo;  também foi  permitido  a  outros  contrair  casamento
semelhante, o qual até aquele tempo era considerado incestuoso. E ele se
casou  com  ela  sem  nem  um  dia  de  atraso;  todavia,  não  foi  encontrado
ninguém que quisesse seguir seu exemplo, salvo um liberto e um centurião-
chefe, cujas cerimônias de casamento ele mesmo compareceu com Agripina
(Suetônio. Cláudio 26.3).

Cláudio  havia  se  casado  com  Messalina,  porém  esta,  durante  uma  viagem  do

Imperador, se casa formalmente com Gaio Sílio. Tal casamento resultou-lhe no automático

divórcio  com Cláudio  e  em sua  condenação  à  morte  (Suetônio.  Nero  26.2).  O  que  este

casamento de fato significou não se sabe ao certo, mas existe a possibilidade de que ambos

assassinariam  a  Cláudio,  ou  esperariam  a  morte  natural  deste,  para  ocuparem  o  poder

(WOOD, 2000: 255). Contudo, Agripina busca o casamento com vistas a colocar seu filho, o

futuro Nero, no poder. Em realidade foi com esta argumentação que Suetônio diz que Palas

ganhou a disputa para o casamento de Agripina, pois ele “em sua defesa à Agripina, insistiu

no  ponto  em que  ela  trazia  consigo  o  neto  de  Germânico,  o  qual  merecia  uma  posição

imperial” (Tácito. Anais 12.2).38 Porém, apesar de aparentemente ser uma salvação à dinastia

esta  representação  de  Agripina  era,  em  última  instância,  uma  construção  narrativa  dos

governos de Cláudio e Nero (GINSBURG, 2006: 9); o incesto tornava o casamento impuro,

sendo assim, na família imperial isto traria consequências para todo o Império (GINSBURG,

2006: 121). O estereótipo da mulher imperial poderosa era carregado com traços de ambição,

sede de sangue, sexualidade proeminente e a capacidade de controlar seu marido de quem é

companheira nos crimes (WOOD, 2000: 261), e Agripina aparece nestes termos tanto em

Suetônio quanto em Tácito e em Dion Cássio, os quais tinham por objetivo descrever não

apenas a força dela, mas demonstrar a fraqueza dos governos de Cláudio e Nero.

38  Em diversas moedas Agripina é retratada como uma personificação da deusa Ceres, em realidade foi a
primeira mulher imperial a ser representada com esta divindade, a qual era ligada tanto com a fertilidade
quanto com a apresentação da mãe arquetípica (WOOD, 2000: 290). Contudo, não foi apenas Agripina que
foi representada como Ceres, existiram outras mulheres imperiais que assim apareceram, mas é interessante
observar que a emissão de tais moedas no período de Cláudio servia para legitimar o seu casamento com
Agripina, pois a fertilidade desta colaboraria para solucionar o tão intrigante problema da sucessão dinástica
que se arrastava desde Augusto (PRYZWANSKY, 2008: 33).
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O casamento  de  Agripina  com Cláudio  resultou  no  processo  de  adoção  de  Nero,

atitude que não foi bem vista por Suetônio:

Pouco antes da adoção de Nero, como se já não fosse ruim o bastante trazer
um filho adotivo quando ele [Cláudio] já tinha seu próprio filho crescido,
declarou  publicamente  mais  de  uma  vez  que  nunca  ninguém  havia  sido
tomado como parte da família Claudiana por adoção (Suetônio. Nero 39.2).

A irritação do biógrafo não era sem motivo, pois a adoção não era apenas a inserção de

mais um membro na família por razões emotivas, como o é em sua maior parte nos dias

atuais, mas a adoção em Roma fazia parte de um sistema que garantiria a continuidade da

tradição, nome, poder e riquezas de determinadas famílias, pois na falta de filhos o  pater

familia poderia  optar  por  adotar  alguém,  seja  criança  ou  adulto,  para  que  a  memória

perpetuasse (LINDSAY, 2009: 190). Já vimos como este processo foi fundante para Galba

determinar  o  seu  sucessor;  o  próprio  Suetônio  em sua  biografia  de  Tibério  diz  que  este

somente foi adotado por Augusto, porque nele repousava a esperança da sucessão (Suetônio.

Tibério 15.2). Portanto, a adoção de Nero por Cláudio excluiria por completo a possibilidade

de Britânico, seu filho legítimo, assumir o poder após sua morte, o qual começou a ser cada

vez mais posto de lado. Plínio chegaria a comentar que a diferença entre a adoção de Trajano

e a de Nero é que a primeira foi para o benefício do Império, enquanto a segunda seria apenas

para satisfazer os desejos de uma mulher (PRYZWANSKY, 2008: 38).

Desde de que Nero e Agripina entraram na corte de Cláudio, esta buscou vez após vez

afastar os possíveis perigos que fossem impedir seu filho de assumir o governo de Roma

(RUTLEDGE,  2001:  150).  Sob  este  aspecto,  em  relação  a  Britânico,  ela  acaba  por  ser

apresentada  como a  mãe  adotiva  maldita,  aquela  que  fazia  de  tudo  para  que  seus  filhos

adotivos perecessem em troca do sucesso e glória de seu próprio filho (GINSBURG, 2006:

107).  Inclusive,  para  manter  viva  a  ideia  de  que  seu  filho  fosse  protegido  pelos  deuses,

Agripina manda lhe fazer um bracelete com uma pele de cobra que havia sido encontrada no

quarto de Nero, pois se propagou a história que assassinos foram enviados por Messalina para

matá-lo, mas que Apolo, na forma de serpente, sai ao encalço para protegê-lo (Suetônio. Nero

6.4; BARRETT, 1996: 90).

Nero recebe a toga virilis  antes da idade adequada que era aos 14 anos (SHOTTER,

1997: 9). Isto foi um evento muito importante para este membro da família imperial, pois o

recebimento desta vestimenta nas famílias das elites romanas indicava que o garoto agora era
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um homem e, portanto, apto a iniciar sua vida pública (CLELAND et al., 2007: 195 – 197);

sendo assim, para Nero, filho de Cláudio por adoção, o recebimento da toga virilis indicava

claramente  que  ele  já  estava  pronto  para  assumir  a  posição  de  Imperador,  caso  fosse

necessário. Acredita-se que este recebimento tenha ocorrido por meio de tramas executadas

por Agripina; no entanto, o primordial está no fato de que Britânico ainda era muito novo para

receber esta toga, o que caracterizaria, sem sombra de dúvidas, a rejeição deste ao Principado

e  a  aceitação  de  Nero  da  parte  de  Cláudio  como seu  sucessor,  reforçando  ainda  mais  o

estereótipo da mãe adotiva maldita. Apesar de ser comum a presença de mães adotivas nas

famílias, devido ao alto índice de separação e novos casamentos, esta era um símbolo de

disfunção  familiar.  Portanto,  através  da  literatura,  a  presença  de  Agripina  e  seus

procedimentos indicavam uma disfunção do próprio Império (GINSBURG, 2006: 112).

Então, Suetônio relata que Cláudio, ao fim de sua vida, se arrepende do casamento

contraído com Agripina e da adoção de Nero (Suetônio. Cláudio 43), pois quando seu liberto

lhe traz uma acusação de adultério contra uma mulher Cláudio teria declarado que foi seu

destino  quem  lhe  deu  esposas  impuras  e  o  biógrafo  ainda  relata  que  o  Imperador  teria

expresso sua intenção de dar a toga virilis a Britânico, mesmo que este fosse jovem e imaturo,

mencionando: “Que o povo romano ao menos tenha um César genuíno” (Suetônio.  Cláudio

43), como referência a Britânico como o herdeiro legítimo ao trono.

Ainda  há  mais  um  ator  nesta  história  da  juventude  de  Nero  que,  apesar  de  ter

desempenhado um papel  fundamental  em sua vida,  aparece como secundário na narrativa

suetoniana. Contudo, nos poucos momentos em que está presente, surge como aquele que

seria o salvador deste Imperador, mas que teve sua direção rejeitada. Este indivíduo é Sêneca,

o qual tem apenas três aparições na biografia suetoniana de Nero. Seguem dois destes três

momentos, pois o terceiro será abordado mais à frente39:

No seu décimo primeiro ano de idade ele [Nero] foi adotado por Cláudio e
colocado sob o treinamento de Aneu Sêneca, o qual já era senador. É dito
que na noite seguinte Sêneca sonhou que estava ensinando Gaio César, e
Nero logo provou que o sonho era profético ao revelar a crueldade da sua
disposição na mais recente oportunidade (Suetônio. Nero 7.1).

39  Os momentos em que Sêneca aparece fora da biografia de Nero em Suetônio são:  De Vita Caesarum.
Calígula 53.2, no qual se aborda a eloquência de Calígula nas disciplinas liberais o qual, em momentos de
fúria e desprezo dizia que Sêneca, mesmo sendo muito popular, tinha composto 'meros exercícios escolares';
De Viris Illustribus. Virgílio 29, no qual Sêneca comenta do elogio feito a Virgílio por meio do poeta Júlio
Montano.
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Quando  menino  ele  [Nero]  foi  ensinado  em  quase  todas  as  disciplinas
liberais, mas sua mãe o afastou da filosofia, alertando-o que esta seria um
recuo para aquele que iria governar, enquanto Sêneca o mantinha longe dos
oradores antigos,  para que sua admiração por seu professor durasse mais
(Suetônio. Nero 52).

A lembrança de que Sêneca, como tutor de Nero, fazia parte da ordem senatorial é

importante nesta citação de Suetônio, pois aos garotos das famílias das elites era reservado o

estudo da retórica como meio de treiná-los e incentivá-los desde cedo a trilhar os caminhos da

política para futuramente ocupar funções públicas de importância, especialmente na carreira

senatorial (DIXON, 1992: 110). Neste treinamento o estudo da filosofia era parte do currículo

e considerada muito importante, contudo não deveria sobrepujar o estudo da lei, antiguidades

e história  de Roma,  temas que formavam as chamadas disciplinas  liberais  e  eram a base

necessária para o garoto se desenvolver na vida política e, no caso de Nero, alcançar pleno

conhecimento para ocupar o governo de Roma (BONNER, 2012: 87 – 88). Contudo, logo

mais à frente Suetônio comenta que apesar de receber tal formação quando criança, Nero

decide se dedicar às artes, o que o biógrafo liga a atos vergonhosos (Suetônio. Nero 20.1). No

entanto, para completar a cena, Nero é comparado a Calígula, o Imperador monstruoso, cuja

biografia  Suetônio  já  tinha  composto,  o  qual,  apesar  de  muito  eloquente,  também havia

desprezado a Sêneca (Suetônio. Calígula 53.2).

Todavia, apesar de ressaltar os vícios que envolviam a vida de Nero nestes primeiros

anos, Suetônio não hesita em revelar que este, ao assumir o poder de Roma, afirmou que

governaria segundo os princípios de Augusto, ao que o biógrafo enfatiza a  liberalitas  e a

clementia (Suetônio. Nero 10.1). Tal discurso pronunciado por Nero em realidade foi escrito

por Sêneca, apesar disto não ser mencionado por Suetônio, e continha em si tanto os ideais

estoicos  como  uma  afirmação  de  que  este  Imperador  recém instituído  rejeitaria  diversas

práticas de Cláudio (SHOTTER, 1997: 18). Tal fala teve seu reflexo nas proclamações de

ascensão que foram espalhadas pelo Império40 das quais temos apenas um rascunho em papiro

encontrado em Oxirrinco, Egito, e que data de 54 d.C. (DUKE DATABANK) o qual pede ao

povo que sacrifiquem bois aos deuses em ações de graças, pois “o bom espírito do mundo e

40  Acredita-se que Agripina  tenha  sido responsável  por grande parte  destas  correspondências,  o  que  lhe
garantiria o controle da imagem de seu filho que acabasse de assumir o governo de Roma (BARRETT,
1996: 143). Suetônio diz que Nero haveria deixado nas mãos de Agripina a responsabilidade de administrar
estas questões privadas e públicas (Suetônio.  Nero 9); Dion Cássio também afirma o mesmo e completa
dizendo que quando esta atividade passou a se prolongar por muito tempo sob a incumbência de Agripina,
Sêneca e Burro tomaram atitudes para tirar este poder de suas mãos (Dion Cássio. História Romana 61.3.3.
- 61.4.1).
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fonte de todas as bênçãos, Nero Cesar, foi proclamado” (P. Oxy. 1021).

Sêneca  foi  um  retórico  e  filósofo  estoico  deste  período  inicial  do  Império  e  já

caminhava sob a agência da dinastia Julio-Claudiana antes do período do Principado de Nero,

mas foi  neste  que ele  alcançou maior  poder  e  influência (KER, 2012:  309).  Isto  se deve

provavelmente ao fato de que o estoicismo já tinha se tornado a filosofia predominante entre a

aristocracia romana e permaneceu assim nos dois primeiros séculos do Principado Romano

(ROLLER, 2001: 98) e Sêneca, por conter o maior corpus dos filósofos do período Imperial

da Antiguidade, se torna a referência generalizadora da filosofia deste período, em especial do

estoicismo (BRYAN, 2013: 134).

Nesta corrente filosófica havia a compreensão de que o objetivo do ser humano é a

felicidade, e isto se daria através de uma transformação da mente, o que apenas o sábio era

capaz de alcançar (ROLLER, 2001: 66 – 67). As ações interiores eram o centro da vida das

pessoas e nelas se encontrariam a felicidade que se buscaria através do conhecimento das

verdades  filosóficas,  apenas  com  estas  coisas  internas  é  que  o  sábio  voltaria  as  suas

preocupações (COOPER, 2006: 45 – 46). Exatamente por isto é que aspectos como riqueza ou

pobreza eram considerados efeitos externos e, portanto, irrelevantes, pois do mesmo modo

como  a  Fortuna  poderia  trazê-los  também  poderia  levá-los,  deixando  os  indivíduos

completamente desolados, contudo apenas a razão reflexiva permaneceria apesar das ações da

Fortuna41 (FAVERSANI, 2009:  79 – 80).  Encontramos referências  disto em uma carta  de

Sêneca endereçada a Lucílio, procurador romano, escrita entre 63 d.C. e a morte do filósofo

que se encontrava exilado por Nero (FANTHAM, 2010: xix - xxi). Ali ele diz:

Em um homem não é relevante quanta terra ele tenha para cultivo, quanto
dinheiro emprestado sob juros, quantos clientes diferentes o saúdam, quanto
custa a cama que ele reclina, quão transparente seja o copo em que bebe,
mas quão bom ele é. E ele é bom se sua razão está clara, firme e ajustada ao
seu desejo natural. … Se todo bem está na mente, independente do que o
fortaleça, cresça e amplie, então é bom: pois a virtude torna a mente mais
forte, mais elevada e mais espaçosa. (Sêneca. Epistulae Morales 76.15 – 17)

Sêneca,  talvez por  transitar  no ambiente de  decisões  políticas,  se  diferenciava dos

outros  filósofos  estoicos  por  se  concentrar  nos  aspectos  práticos  da  filosofia  e  buscar

41  Todavia, Dion Cássio, o qual assumiu uma posição de clara contrariedade a Sêneca, disse que o filósofo
não passava de um traiçoeiro, pois vivia em completo desacordo com os ensinos de sua filosofia. Diz que
apesar de denunciar a tirania foi professor de um tirano; apesar de culpar os interesseiros e suas relações
com os poderosos,  ele  mesmo não saía  do palácio;  apesar  de atacar  os  ricos,  possuía uma fortuna de
trezentos milhões de sestércios (Dion Cássio. História Romana 61.10.1 – 3).
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apresentá-los  àqueles  que  não  eram  filósofos,  o  que  resultava  em  uma  linguagem  mais

simples, porém não menos significativa (COOPER, 2006: 51; BRYAN, 2013: 135). Neste viés

ele escreve uma série de três livros que permaneceu inacabada (BRYAN, 2013: 143), mas que

deveria servir de conselho a Nero no momento em que assumia o governo de Roma. Nisto

surge  o  De  Clementia,  obra  cujo  debate  principal  se  reverbera  no  discurso  de  Nero

apresentado por Suetônio.

Escrever ao Imperador não era o mesmo que escrever a outras pessoas como Lucílio.

Esta  era  uma  tarefa  que  exigia  mais  cuidados  e  atenção  aos  detalhes,  por  isso,  em  De

Clementia Sêneca exorta o jovem Nero através de louvores por suas virtudes lembrando-lhe

constantemente da diferença entre o bom e o mau governante (KASTER, 2010: 133 – 136).

Este que acabava de se assentar na liderança do Império precisava de um modelo de governo

no qual  se  espelhar, por  isso,  esta  obra  surge  como um tratado pedagógico  com fins  de

delinear  o  perfil  do  governante  ideal  e  estabelecer  as  teorias  de  conduta  comportamental

perante o povo (OMENA, 2002: 77). Ali Sêneca lembra a Nero que o governante é a cabeça

que direciona o povo (Sêneca. De Clementia 1.3.5), é aquele que mantém toda a comunidade

unida mesmo com suas diferenças internas (Sêneca.  De Clementia  1.4.1 – 3), precisa ter a

sabedoria em lidar com brandura e paciência para que o povo o siga com alegria e não com

vingança (Sêneca.  De Clementia 1.7.3) e ainda ressalta que tirar a vida está à disposição de

muitos, mas apenas quem possui o poder tem a chance de preservá-la (Sêneca. De Clementia

1.21.1 – 2). Em suma, quando temos em mente que este tratado tinha o objetivo de chegar às

mãos de outros além de Nero, pois o caráter senatorial nesta obra é muito forte (BRYAN,

2013: 144), podemos concluir que este trabalho era um feito de divulgação da nova era que se

iniciaria com o novo Princeps, uma era fundada não apenas na Res Publica, mas no próprio

Princeps; Augusto deveria ser imitado, porém ultrapassado (VIZENTIN, 2005: 39).

É perceptível que Sêneca não se posiciona contra o absolutismo político, desde que

este fosse conduzido pelo absolutismo moral do estoicismo, através do qual o bom monarca se

desenvolve (VIZENTIN, 2005: 38; OMENA e FUNARI, 2012: 166 – 167). Por isso, ao final

do primeiro livro da obra De Clementia, Sêneca expõe, com vista a dar destaque à clemência,

aquilo que seria o completo oposto: a crueldade, definida como o maior mal que pode surgir

entre as pessoas ordinárias levando-as a destruição, quanto mais ao governante, em quem esta

seria a causa de sua ruína (Sêneca. De Clementia 1.25 – 26).

Deste modo, acreditamos que Suetônio provavelmente fosse familiar com os escritos
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de Sêneca, pois, em nossa percepção, ele mesmo reconhece que na época de Calígula este

professor “já era muito popular” [ut Senecam tum maxime placentem] (Suetônio.  Calígula

53.2). Então o biógrafo inicia a descrição das boas ações de Nero com um reconhecimento da

clementia em seu discurso, o qual foi composto por Sêneca; contudo, após isto, inicia-se os

relatos de vergonha e crueldade que se encerrariam com a deposição e morte voluntária do

Princeps.

A rejeição suetoniana a  Nero é  aberta.  E isto  pode ser  perceptível  nestes  diversos

relatos  familiares  que  antecederam  a  subida  deste  ao  poder;  demonstrações  de  que  este

governo, já em seus primórdios, não seria bem governado. O recebimento social deste que se

tornaria Imperador se dá em meio a chacotas, sua mãe revela-se uma manipuladora a qual,

através de artimanhas, faz com que ele seja adotado por Cláudio causando uma verdadeira

mudança de paradigmas.  Ao ter  a chance de desfrutar  de uma educação doméstica que o

levaria ao poder, Nero simplesmente se volta para outras atividades que revelariam a sua

crueldade inata. Estas são representações dispostas por Suetônio para reforçar cada vez mais a

imagem nefasta de Nero.

Contudo,  após  analisarmos  as  atitudes  apresentadas  por  Suetônio  das  pessoas  que

estiveram ao redor de Nero, passaremos às reflexões sobre as atitudes de Nero em relação a

estas  pessoas,  pois  o  objetivo  de  Suetônio  com suas  biografias  é  descrever  o  Imperador

biografado, ainda que seja por meio de outros indivíduos (PRYZWANSKY, 2008: 46).

3.3. O início do fim da dinastia: relacionamentos improdutivos

No período imperial  de  Roma havia  uma correlação  ideológica  entre  a  idade  e  o

comportamento moral: enquanto a sabedoria se ligava à maturidade, a lascívia se vinculava à

juventude (VOUTE, 2014: 454). Com isso, Suetônio parece dizer que Nero estaria vivendo

em uma imaturidade prolongada, pois apesar de no início da vida seus atos imorais serem

desculpados por sua mocidade, logo se revelariam “defeitos de caráter que em nada teriam a

ver com seu tempo de vida” (Suetônio.  Nero  26.1). Por estar dividido em temas, Suetônio

teria acabado de encerrar os relatos das ações embaraçosas da vida de Nero, a partir dos quais

o biógrafo passa descrever os atos de corrupção moral do Imperador (WARMINGTON, B.,

1999: 53); e é dentro desta seção de imoralidades que se encontra a acusação do incesto de

Nero com sua mãe Agripina.
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É notório que ele mesmo desejou um relacionamento sexual com sua própria
mãe, do qual foi mantido longe pelos inimigos dela, pois temiam que tal
relacionamento pudesse dar muita influência à temerária e insolente mulher.
É dito que mesmo antes disto, em qualquer momento em que ele estivesse na
liteira com sua mãe, ele tinha relações incestuosas com ela, as quais eram
traídas pelas manchas em sua roupa (Suetônio. Nero 28.2).42

O papel das mães se torna fundamental para a família imperial, pois, como já vimos,

seria através delas que a sucessão dinástica haveria se tornado possível desde Augusto. Em

realidade podemos ver inaugurada em Lívia uma era em que as mães dos Imperadores passam

a ser honradas após estes subirem ao poder e a imagem destas serve, em grande medida, para

legitimar seu poder (FLORY, 1996: 298). Portanto, a acusação de impureza sexual por parte

das mulheres imperiais, especialmente as mães, era uma afronta política marcando este ato

quase como uma traição, pois deste tipo de relacionamento não surgiriam filhos legítimos e,

consequentemente, estagnaria a continuidade dinástica destruindo por completo a família e o

Império (GINSBURG, 2006: 126).

Neste relato de Suetônio a transgressão por parte de Agripina viria reforçar o seu poder

sobre o jovem Imperador. É bem verdade que esta aparece na tradição histórica como alguém

que fazia uso da transgressão sexual para obter vantagens políticas (GINSBURG, 2006: 116)

e este motivo é pontuado pelo biógrafo.  Contudo esta constante referência ao controle de

Agripina não era sem motivo, pois é observado na numismática o poder que esta tinha. São

encontradas imagens nas quais ela aparece em igualdade tanto com Cláudio quanto com Nero,

sendo que no caso deste  último,  Agripina  é  representada quase  como uma corregente do

Império (BAUMAN, 1994:  191;  BARRETT, 1996:  152).  Tácito,  ao relatar  o episódio da

chegada de Tiridates à Roma, com o objetivo de receber o poder da Pártia das mãos de Nero

em um ato de acordo político, destaca que Agripina teria se aproximado do tribunal com o

intuito de compartilhar a presidência deste; porém, Sêneca orienta a Nero que vá se encontrar

com  sua  mãe  em  um  ato  de  piedade  filial  para  que,  desta  forma,  o  Império  não  fosse

envergonhado (Tácito.  Anais  13.5). Todavia, Suetônio, diferente de Tácito, não menciona a

presença de Agripina neste incidente, em realidade o coloca entre os bons atos de Nero e

ressalta que, após o ritual, ele é saudado como Imperator e fecha as portas do templo de Janos

42  Em Tácito a questão deste incesto é abordada de modo diferente, pois ele diz que quem tomava a iniciativa
era Agripina (Tácito. Anais 14.1); contudo, por Suetônio focar na vida de uma única pessoa, neste caso, o
Imperador Nero é quem toma a atitude, tornando a sua imagem mais nefasta ainda (PRYZWANSKY, 2008:
46).
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como símbolo de paz no Império (Suetônio.  Nero  13; cf. AGUIAR, 2014). Esta diferença

entre Tácito e Suetônio se dá devido ao enfoque de cada um; Tácito trata das questões gerais

do Império, o que lhe permite abordar seus personagens particularmente, pois envolve o todo;

contudo, Suetônio para falar do Império parte de um único personagem, fazendo com que as

atitudes dos outros sejam voltadas para este. Para Suetônio mais importa a vileza de Nero do

que a subjugação de Agripina.

Em Suetônio encontramos uma associação de Nero com os mitos de Édipo e Cânace,

os quais eram uma clara alusão ao seu relacionamento incestuoso com sua mãe (Suetônio.

Nero  21.3; WARMINGTON, B.,  1999: 50;  GRIMAL, 2005: 73).  Todavia,  as histórias de

acusações de incesto são complicadas de serem críveis, pois era relativamente comum tal tipo

de  infâmia  devido  a  facilidade  de  manipulação,  e  a  possibilidade  retirar  alguém de  uma

posição de autoridade (GINSBURG, 2006: 118). Igualmente, Calígula é acusado por Suetônio

de  ter  tido  relações  incestuosas  com  suas  irmãs,  da  qual  Agripina  era  parte  (Suetônio.

Calígula  24.1);  contudo  esta  é  provavelmente  uma  informação  inverídica  tendo  sido

formulada apenas após a morte deste Imperador, dado o fato de que nas fontes mais hostis de

seu período esta  denúncia  não aparece  (WINTERLING, 2011:  4).  Dion Cássio  levanta  a

dúvida se a questão do incesto entre Nero e Agripina era verdadeira, ou inventada apenas para

explicar o caráter dela, afirma que a única questão do conhecimento de todos era o fato de que

Nero teve uma amante a qual se assemelhava à Agripina (Dion Cássio.  História Romana

61.11.4). Deste modo, podemos concluir que a imagem de um imperador incestuoso é

transmitida  por  Suetônio  com  vistas  a  apresentar  Nero  nos  termos  emblemáticos  da

monstruosa  perversão  tirânica  (MORDINE,  2013:  110).  A  qual,  se  lembrarmos,  foi

amplamente combatida por Nerva e, consequentemente, por Trajano, de quem Suetônio era

cliente indireto.

No entanto, a representação dos relacionamentos desastrosos de Nero não se limita ao

incesto com sua mãe. Podemos ter em Suetônio a apresentação das uniões matrimoniais deste

como  uma  demonstração  de  sua  decadência  moral.  Como  já  vimos  anteriormente,  a

motivação do casamento deveria ocorrer de modo a criar sucessão romana, ou seja, filhos

legítimos,  e  não  ser  instigado  apenas  por  apreciação  sexual  (Sorano.  Gynaecia  1.34;

TREGGIARI,  1991:  8).  Contudo,  Nero  é  exposto  como um Imperador  movido  por  suas

emoções e não pela razão.

Do casamento com Otávia, a primeira esposa, Suetônio apenas diz que Nero se casou
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com ela pouco tempo depois de assumir a toga virilis e que ofereceu jogos e caça no Circo em

honra à prosperidade de Cláudio (Suetônio.  Nero  7.2). Entretanto, o ato embaraçoso desta

relação se dá com a rejeição do Imperador a ela, do qual Suetônio coloca nestes termos:

Ele [Nero] logo ficou cansado de viver com Otávia, e quando seus amigos
buscaram lhe  corrigir  ele  replicou que  'ela  deveria  ficar  contente  com a
insígnia de esposa'. Mesmo após muitas tentativas vãs de estrangulá-la, ele
se divorciou dela sob a acusação de esterilidade, e quando o povo rejeitou
esta atitude e o reprovou abertamente, ele a baniu.

Este casamento de Nero com Otávia foi planejado por Agripina com vistas na carreira

política de seu filho, por isso ela move uma acusação contra Silano, aquele a quem Otávia já

tinha sido prometida, de tal modo que ela ficasse livre para se casar com Nero (BARRETT,

1996: 173; RUTLEDGE: 2001: 148). Isto porque esta Otávia era, por agnação, tataraneta de

Otávia, a jovem, sobrinha de Júlio César e irmã de Augusto; enquanto que Nero, também por

agnação, era neto de Germânico, o qual havia sido adotado por Tibério, o qual, por sua vez o

foi por Augusto, ou seja, Nero era tataraneto do grande Imperador (WOOD, 2000: 324 – 330).

Portanto, quando temos em mente que o casamento não era a união de apenas duas pessoas,

mas  de  duas  famílias,  então  teríamos  com  este  casamento  a  culminação  do  poder  e  a

verdadeira restauração da dinastia Julio-Claudiana. Porém, com a adoção de Nero por parte de

Cláudio,  este  casamento  se  configuraria  como  incestuoso,  pois  Otávia  era  filha  deste

Imperador. Sendo assim, de acordo com Dion Cássio, Cláudio, por meio da ação de Agripina,

faz com que Otávia seja adotada por outra família (Dion Cássio. História Romana 60.33.2),

desconfigurando assim o caráter incestuoso e 'legalizando' esta união, apesar de que Tácito se

refere a isto como um crime (Tácito. Anais 12.3; LINDSAY, 2009: 201).

Todavia, apesar de ser um indício de um ótimo casamento, Suetônio tinha o intuito de

demonstrar  um Nero  destruidor  e  desmedido.  Portanto,  este  Imperador  é  retratado  como

alguém que assume uma posição de rejeição completa à Otávia,  chegando a debochar  ao

afirmar que ela deveria se contentar com a insígnia de esposa. As insígnias eram símbolos

carregados  pelos  romanos  que  traziam  em  si  uma  apresentação  de  seu  status perante  o

restante; isto poderia se dar por meio de broches, joias, tipo de vestimenta ou mesmo uma cor

decorativa  na  roupa (e.g.  clavus  e  praetexta)  (CLELAND  et  al.,  2007:  96).  Portanto  tal

afirmação seria uma dura atitude para com sua esposa.

No entanto, a historiografia parece nos mostrar que a rejeição deste relacionamento
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não era apenas da parte de Nero, mas também de Otávia, ainda que por conta das ações de seu

marido. Tácito diz que ela viveu triste desde o primeiro dia de seu casamento (Tácito. Anais

14.63). Na peça do pseudo-Sêneca, Octavia43, a personagem homônima, pressentindo a futura

execução, tem em seus lábios uma espécie de alívio ao dizer: “Não mais serei forçada a olhar

para a face de meu brutal marido, nem entrar em uma câmara de escravo a qual eu odeio: irmã

de Augusto serei, não esposa44” (Pseudo-Sêneca.  Octavia 654 – 658); na verdade, durante a

tragédia, Nero parece ter sua atitude perante Otávia desculpada devido a desaprovação desta

para com ele (Pseudo-Sêneca, Octavia 540 – 542; GARSON, 1975: 755).

Neste contexto de rejeição, Nero passa a se envolver com Atéia, uma liberta, da qual

Suetônio diz que “ele [Nero] fez de tudo, apenas não a tornou sua esposa legalmente, após

subornar alguns ex-consules a mentir ao jurar que ela era de nascimento real” (Suetônio. Nero

28.1). Tal atitude deixa Agripina em completa perturbação, chegando a identificá-la como

“'sua competidora, a liberta', ou ainda, 'sua nora, a empregada'” (Tácito.  Anais 13.13). Atéia

poderia vir a conquistar o respeito de pessoas que pudessem estar ao seu redor, mas a sua

condição de liberta  era  um claro empecilho para a sucessão dinástica,  já  que a  união do

concubinatus não gerava filhos legítimos, e, portanto, não se configurava como um casamento

legal (TREGGIARI, 1991: 57). Deste modo, Suetônio apresenta Atéia como uma ameaça que

Atéia infligia ao casamento de Nero com Otávia porque, em última instância, era uma ameaça

ao Império, pois não geraria sucessores. Para Agripina era uma ameaça à culminação do seu

objetivo  político  com a  união  final  dos  Júlios  e  dos  Cláudios  da  qual  ela  própria  era  a

personificação  simbólica  (BARRETT,  1996:  168).  Todavia,  apesar  de  Nero  não  buscar

contrair  um casamento  de facto  com Atéia,  ele termina por se divorciar de Otávia,  sob a

alegação de infertilidade, para se casar com Popéia.

Agripina já estava morta e Nero, a princípio, bane Otávia para a região da Campânia,

contudo, tanto Tácito quanto o próprio Suetônio, afirmam que quando o Imperador toma esta

atitude  o  povo  se  revolta.  Suetônio  diz  que  a  população  abertamente  manifestou  a  sua

reprovação, Tácito afirma que esta reprovação se deu por meio da derrubada de estátuas de

43  Esta é uma peça que inicialmente foi atribuída a Sêneca como sendo um ataque ao Imperador Nero durante
seu período de exílio. Contudo atualmente, apesar de não se ter completa certeza, tem-se pendido para a
hipótese  de  que  esta  tragédia  tenha  sido  escrita  durante  o  período  dos  Flavianos,  permanecendo
desconhecido o seu autor (FERRI, 2003: 5 – 17). O tema central gira em torno dos três últimos dias antes
do exílio imposto por Nero à Otávia com personagens como este casal, Popéia, Agripina (em forma de
espírito) e Sêneca.

44  Uma comparação da casa, domus, com um lugar de escravidão, bem como o desejo de retornar à condição
de irmã da qual fazia parte, desde que Nero foi adotado por Cláudio, antes que as questões do casamento
fossem levadas adiante.
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Popéia e o desfile com as imagines de Otávia sobre os ombros (Suetônio. Nero 25.2; Tácito

61). Na tragédia Octavia, após Popéia manifestar seus motivos de tristeza, encontramos uma

conversa entre o Coro e o Mensageiro na qual é citado este movimento popular inflamado por

uma ira em buscar restituir Otávia; este alvoroço passa a derrubar todas as estátuas de Popéia

em desaprovação à sua união com Nero (Pseudo-Sêneca. Octavia 785 – 805).

As estátuas tinham um papel importante na representação da pessoa, fazendo com que

esta  atue  socialmente  do  mesmo  modo  em  que  se  trataria  o  indivíduo  representado.  As

estátuas dos imperadores poderiam funcionar como lugar de asilo até que houvesse o devido

julgamento (REVELL, 2010: 84), assim como estas estátuas seriam derrubadas em caso de

damnatio memoriae com a finalidade de expurgar a presença e a memória daquela pessoa do

meio da sociedade (SILVA, E., 2009: 703). Com isto temos a impressão de que Otávia seria

muito bem aceita pela população da cidade de Roma, se por causa de sua ancestralidade ou

legalidade na sucessão dinástica, é difícil saber, mas a sua popularidade parece se sobrepor à

popularidade de Popéia; contudo, a intensidade desta reação do povo demonstra o possível

poder que Popéia já teria antes mesmo de ter  seu casamento legalizado com o Imperador

(WOOD, 2000: 274).

Suetônio diz que Nero amava profundamente à Popéia e se casa com ela doze dias

após o divórcio com Otávia (Suetônio.  Nero  35.3). Contudo esta manifestação do biógrafo

não é positiva, por dois aspectos internos: o relato do casamento de Nero com Popéia se dá

em um contexto de descrição das  péssimas atitudes  de assassinato e abusos por parte  do

Imperador, e ao lidar com o banimento de Otão, Suetônio diz que isto se deu por causa do

envolvimento amoroso deste com Popéia, o que não deveria acontecer, pois a Otão teria sido

confiada a mão de Popéia até que Nero conseguisse resolver a situação com Otávia liberando-

o para se casar legalmente com Popéia (Suetônio. Otão 3). 45

De Popéia era conhecida a beleza. Em Dion Cássio temos um relato de que ela, ao se

olhar  no espelho,  haveria  pedido para morrer  antes  que a  sua beleza desvanecesse (Dion

Cássio.  História Romana  62.28.1).  Em  Octavia  há uma exaltação à sua formosura divina

45  Tácito parece ser o único da Antiguidade a nos oferecer duas versões desta mesma história (CHAMPLIN,
2003: 48): Em uma primeira versão narrada em Histórias, conta a mesma história que Suetônio, onde Nero
entrega Popéia para Otão cuidar dela enquanto o divórcio com Otávia não é resolvido, no entanto, Otão
acaba se apaixonando por Popéia o que obriga Nero a enviá-lo para a  província de Lusitânia (Tácito.
Histórias 1.13); já nos Anais Tácito nos conta que Otão já era casado com Popéia, mas por falar tanto das
qualidades de sua esposa a Nero, este se encanta com ela e envia Otão para a Lusitânia (Tácito. Anais 45).
Seja como for, as duas histórias nos afirmam que houve um triângulo entre Nero, Popéia e Otão e que a
causa da ida deste último para a Lusitânia foi o seu envolvimento com Popéia, contudo, na primeira história
de Tácito Nero é movido por um espírito de vingança, enquanto na segunda ele age por lascívia.
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(Pseudo-Sêneca.  Octavia  698 – 702). Leônidas de Alexandria46 elogia sua inteligência e a

chama de “Popéia Augusta, companheira [de cama] de Deus [Nero]” (Poppaia, Diós euni,

Sebastiás)  (Leônidas  de Alexandria.  Epigramas  22).  Juvenal  fala  de um certo creme que

carregava  o  nome  de  Popéia  e  que  seria  motivo  de  maravilhamento  entre  as  mulheres

(Juvenal.  Sátiras  6.462). Com isso, Nero é retratado por Suetônio como aquele que não se

importa  com  as  conduções  do  Império,  pois,  sem  pensar  na  necessidade  de  resolver  o

problema da  sucessão dinástica,  e  de modo completamente  controverso,  ele  se  separa  de

Otávia e se une com uma mulher que ama, mas que não seria a melhor solução para os passos

seguintes quanto ao futuro Imperial. Popéia até poderia ser de uma família patrícia, ou seja, de

grande prestígio,  mas  não  tinha  uma relação  tão  próxima a  Augusto  como Otávia  (Dion

Cássio. História Romana 61.11.1 – 4).

Contudo, após a morte de Popéia, Nero toma um garoto (puer), o castra e faz dele sua

esposa por se parecer com a sua falecida amada (ROOM, 2014: 29). Quanto a isto Suetônio

produz o seguinte relato:

Ele castrou o garoto Esporo e tentou fazê-lo sua mulher; e ele casou com ele
do mesmo modo das cerimônias comuns, incluindo um dote e um véu de
noiva, levou-o para sua casa guiado por uma multidão e tratou-o como sua
esposa. E a gozação que alguém fez ainda é recorrente, a qual diz que teria
sido bom para o mundo se Domício, pai de Nero, tivesse tido este tipo de
esposa.  Este  Esporo,  vestido  com  a  maior  fineza  de  uma  imperatriz  e
andando em uma liteira,  ele o levou para  a  Grécia,  e posteriormente em
Roma, na Rua das Imagens, o beijava profundamente de tempos em tempos
(Suetônio. Nero 28.1 – 2). 

Este tipo de relato envolvendo a sedução por parte de homens a jovens garotos com o

fim de torná-los suas mulheres era parte da invectiva da época e tinha o objetivo de denegrir a

imagem (BARTON, 1994: 53 – 54). Suetônio faz uso deste mesmo dispositivo para convencer

os seus ouvintes da baixeza moral que o Império teria alcançado através de seu Imperador. O

ponto alto deste relato é a intenção de Nero em tornar Esporo a sua esposa, o que entraria em

conflito com duas questões: não se constituía um casamento legal a união homoerótica pelo

motivo de que estaria impossibilitada de gerar filhos (VERSTRAETE, 1980: 229 – 231), bem

como haveria o problema de determinação de pater potestas e, portanto, o que geraria conflito

46  Poeta epigramista que trabalhou na corte de Nero e permaneceu até Vespasiano. Antes de se envolver com
a literatura Lêonidas  era  astrólogo,  então  abandonou esta  prática e  passou  a se dedicar  inteiramente  a
construir epigramas com isopsefia na qual as letras assumiam um valor cuja soma resultava em um número.
O desafio era fazer com que estes números fossem os mesmos em determinados eventos da astrologia ou
com nomes de pessoas (PAGE, 1981: 503 – 506).
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de  poderes  e  uma  ausência  de  linhagem  familiar  (MASTERSON,  2014:  22);  a  segunda

questão é  que não se legalizava qualquer  tipo  de casamento com pessoas  castradas,  pelo

mesmo motivo de que estas não poderiam gerar qualquer descendência (HERSCH, 2010: 35).

Contudo, Suetônio tem ainda mais um relato notável de uma relação homoerótica de Nero:

Ele prostituiu de tal modo sua castidade que após contaminar quase todas as
partes de seu corpo ele inventou um tipo de jogo no qual, estando coberto
com a pele  de algum animal,  era  solto  de uma jaula  e  atacava as partes
íntimas de homens e mulheres que estavam presos a estacas, e quando ele
houvesse saciado sua louca lascívia seria derrotado por seu liberto Doríforo
(Suetônio. Nero 29).

Nesta  exposição  Suetônio  denigre  a  imagem  de  Nero  ao  tratá-lo  tanto  como

descontrolado  sexualmente  quanto  como  aquele  que  assume  a  atitude  passiva  em  um

relacionamento homoerótico. O biógrafo chega a fazer um trocadilho com o nome do liberto,

Doríforo, o qual era um epíteto para uma famosa estátua de Policleto, escultor grego do fim

do 4º século antes de Cristo, e que significava 'portador de lança' (STEWART, 1978: 122 –

124). Nas representações do início do Império a virilidade, muitas vezes, era relacionada com

a agressividade militar combinada com a vida cosmopolita (MASTERSON, 2014: 26); no

entanto,  vemos  em  Nero  exatamente  o  inverso  destas  duas  características  neste  relato

suetoniano. É interessante perceber que, após a morte de Domiciano, com vistas a corroborar

com a sua  damnatio, diversas histórias surgiram colocando-o em uma relação homoerótica

passiva (MURISON, 2003: 150); uma delas é encontrada em Suetônio na qual se diz que

Nerva teria abusado de Domiciano quando este ainda era jovem (Suetônio.  Domiciano 1.1),

outra  clara  evidência  da  responsabilidade  que  Suetônio  tinha  em  relação  a  dinastia  que

ocupava o poder, pois se considerarmos que a  uirtus  estava diretamente relacionada com a

hombridade e esta pertencia àquele que penetrava (MASTERSON, 2014: 23 – 24), então,

Domiciano  já  teria  amostras  desde  a  juventude  de  que  seria  sobrepujado  por  Nerva.  A

virilidade  se  revela  necessária  para  a  condução  do  Império  em  Octavia; quando  o  povo

percebe que Otávia irá embora eles questionam onde estaria a força viril que destruiu reis,

conquistou terras e raças, e convida a todos para voltarem com a mesma fúria para conquistar

a corte do  Princeps (Pseudo-Sêneca.  Octavia  669 – 689). É certo que o julgamento moral

acerca  da  passividade  sexual  dependia  do  status  e  gênero  da  pessoa,  deste  modo,  o  ser

penetrado era reservado aos escravos, libertos e mulheres, pessoas sobre as quais se exercia o

poder (MATTINGLY, 2011: 109 – 110). Portanto, ao relatar Nero como sendo aquele que é
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penetrado, Suetônio buscava apresentar a imagem de um Imperador a quem falta virilis.

Nestas duas últimas narrativas de Suetônio vemos a construção da imagem de um

Imperador que carece de poder para governar o Império e, cujo comportamento se assemelha

ao de animais, o que, sob a perspectiva estoica, seria uma degradação do ser humano (Sêneca.

De Clementia 1.26.3 – 4). O biógrafo também busca nos transmitir a visão eufemística de um

Nero destruidor de sua própria dinastia ao se casar em uma relação homoerótica com um

castrado.  Por  todos  os  lados,  Suetônio,  em sua  invectiva,  tenta  apresentar  um Imperador

aniquilador e que não tinha a compreensão necessária do que fazia.

3.4. O fim da dinastia: poder, morte e representações

Quanto aos relacionamentos do Imperador, o biógrafo conclui: “De fato não houve

nenhum tipo de relacionamento que ele [Nero] não tenha violado em sua carreira de crime”.

(Suetônio. Nero 35.4). Nero é exposto como o assolador de sua família não apenas através da

imagem daquele que tinha entrado em relacionamentos ilegais ou diminutos, mas também por

ser aquele que teria assassinado as pessoas que estavam ao seu redor. E Suetônio demonstra

isso ao denominar a vida de Nero como uma carreira de crime [scelera]. Todavia, na seção em

que  o  biógrafo  apresenta  estes  crimes  (WARMINGTON, B.,  1999:  xv)  encontramos  não

apenas  os  assassinatos,  mas  também a  descrição  da  colossal  Domus Aurea nos  seguintes

termos:

Entretanto, não houve nada no qual foi mais danosamente pródigo do que
nos edifícios. Ele fez um palácio que se estendia do Palatino ao Esquilino, o
qual primeiramente foi chamado de Casa de Passagem, mas que após ser
queimado,  logo após sua conclusão e  reconstrução,  foi  chamada de Casa
Dourada [Domus Aurea] (Suetônio. Nero 31.1).

Contudo, esta declaração parece ser um tanto controversa já que anteriormente ele

havia elogiado o Principado de Nero por ter criado novas formas de edifício, em especial os

pórticos das casas e os telhados planos que possibilitavam combater o fogo de modo mais

fácil  (Suetônio.  Nero  16.1).  Sendo  assim,  precisamos  ter  em  mente  que  a  oposição  de

Suetônio não era exatamente às inovações urbanísticas, mas à Domus Aurea.

Durante o Principado de Augusto, Vitrúvio escreveu a obra  De Architectura47 a qual

47  Vitrúvio provavelmente foi um militar que escreveu durante o período de Augusto, entretanto sabe-se, por
meio de suas obras, que ele já atuava no exército desde o período de Júlio César. Porém, pouca informação
se tem dele tanto em suas obras quanto fora delas, o que torna difícil datar o seu nascimento ou mesmo o
período exato de composição do De Architectura, o qual gira entre 27 e 11 AC (cf. BALDWIN, 1990).
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tratava dos princípios básicos das construções de edifícios, urbanismo e maquinas de guerra.

Porém, há um fato interessante neste trabalho, pois Vitrúvio faz uma relação entre os edifícios

e o corpo humano, os quais deveriam ter perfeição tanto nos padrões de construção quanto em

seu estilo e beleza (Vitrúvio.  De Architectura  1.2.3 – 5). Ao tratar da simetria do templo,

Vitrúvio faz um longo debate acerca da simetria do corpo humano (Vitrúvio. De Architectura

3.1);  quando  busca  explicar  porque  as  casas  deveriam  ter  estilos  diferentes  em  regiões

diferentes devido ao clima,  ele  justifica seus  motivos através  de outra  grande explanação

sobre os motivos da variação na cor da pele,  olhos,  tom de voz e  disposição mental  dos

moradores de cada região (Vitrúvio. De Architectura 6.1). Sendo assim, a arquitetura em seu

todo tinha que ver primariamente com as pessoas. Entretanto, é preciso ter em mente que este

tratado havia sido escrito para Augusto, como se percebe na introdução de cada um dos dez

livros; por isso, ao Vitrúvio descrever todo o Império em sua perfeição estaria, em última

instância,  falando sobre Augusto,  pois o Império seria  o corpo do Imperador  (McEWEN,

2003: 300).

A  Domus Aurea é descrita por Suetônio como um edifício extremamente suntuoso

abrangendo desde um vestíbulo grande o suficiente para conter um colosso até mesmo um

lago que imitaria o mar e um grande campo no qual haveria uma variedade enorme de animais

(Suetônio. Nero 31.1 – 2). Isto porque a Domus Aurea não era apenas o edifício principal ao

sul do Esquilino pelo qual é conhecido, mas abrangia um complexo de diversas construções

(WARDEN, 1981: 272). Entretanto, diferente do que Suetônio afirma, este complexo nunca

foi  completado;  em  realidade,  nem mesmo  o  edifício  principal  foi  concluído  (BESTE  e

HESBERG, 2013: 324).

Lembremo-nos que a casa do romano não era apenas uma construção, mas também um

lugar para mostrar aos convidados qual seria a sua posição e domínio,  um ambiente para

demonstração  de  poder  (SALLER,  1994:  89).  Contudo,  este  lugar  deveria  seguir  alguns

ditames para não ser humilde demais e nem suntuoso demais, mas deveria se acomodar de

acordo com as necessidades do pater familia perante as suas obrigações sociais no receber de

seus convidados, pois a casa física também era uma questão moral (EDWARDS, 1993: 152 –

160). Neste ponto a Domus Aurea falharia, à medida que sua estrutura compreendia algo fora

dos padrões e sob a imitação dos palácios helênicos (BESTE e HESBERG, 2013: 326).

O fato deste edifício ter sido construído por Nero após o incêndio que devastou Roma

colaborou  para  que  a  sua  imagem  de  tirano  fosse  construída;  um  homem  com  poder
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centralizador, frio  e  que  não se  importava  com os  interesses  da  população  (BRANDÃO,

2009b: 224 – 225). É do próprio Suetônio a imagem de um Nero louco que coloca fogo na

cidade e da torre de Mecenas, vestido em trajes teatrais, canta inspirado no fogo que consome

os  edifícios  (Suetônio.  Nero  38.2  –  3).  Aparentemente,  em Suetônio,  a  extravagância  na

construção de sua própria  Domus leva Nero a cometer crimes contra outras famílias. É dito

que quando este percebeu que não tinha tanto dinheiro quanto imaginava, criou uma lei onde

cinco sextos, e não mais a metade, das propriedades dos libertos seriam tomadas para ele

(Suetônio. Nero 32.2); claro que estes libertos diziam respeito aos libertos de sua própria casa

e das famílias nas quais ele estaria conectado, contudo, esta mudança na lei parece ser uma

estratégia de Suetônio para reforçar o estereótipo de um tirano (WARMINGTON, B., 1999:

59).

Para  corroborar  mais  ainda com esta  representação,  o  biógrafo  diz  que Nero teria

abusado  da  punição  de  lesa-majestade  [lege  maiestatis]  e  exemplifica  com a  história  da

proibição do uso de roupas com a cor ametista ou púrpura de Tiro; porém, durante um de seus

recitais, o Imperador teria avistado na audiência uma  matrona vestida com a cor proibida,

então ordena aos seus agentes que ela seja despida não apenas da roupa, mas também de suas

propriedades (Suetônio. Nero 32.2 – 3). Nero é retratado como o tirano, cujo abuso de poder

causou a destruição de outras famílias.

Ao  pater familia  era destinado o  ius vitae necisque, o direito de vida e morte sobre

todos os que estivessem sob sua potestas. Entretanto, apesar de latente, o uso deste poder era

pouco esperado, já que do pai se esperava misericórdia e flexibilidade (DIXON, 1992: 50);

sendo assim, tal poder deveria ser utilizado apenas quando fosse para o bem da comunidade,

além de ser uma decisão que deveria contar com as deliberações do conselho familiar, apesar

de não ser obrigatório (DIXON, 1992: 193; SALLER, 1994: 117). Portanto, ao termos em

mente que Nero, como Imperador sob o sistema de Principado e, portanto, o pater familia de

todo o Império, era esperado que o uso do seu direito de vida e morte fosse utilizado sob as

vistas do Senado, o qual faria o papel de conselho familiar (CROOK, 1967a: 119); todavia,

Suetônio o retrata como um assassino irrestrito,  aquele que se utiliza de sua  potestas  aos

modos  da  tirania,  pois,  como  Sêneca  já  tinha  dito  no  princípio  do  governo  de  Nero,

“clemência não se adapta a ninguém melhor do que ao rei ou príncipe. Pois grandes recursos

trazem honra e glória se, e somente se, seu poder é benéfico: ter a força para causar dano é um

tipo de poder funesto” (Sêneca. De Clementia 1.3.3). Deste modo, a tirania que foi expressa
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na  Domus Aurea e foi motivo de destruição de outras famílias, também é demonstrada na

destruição de sua própria dinastia, o que se tem início com o assassinato de Cláudio.

Suetônio  inicia  a  seção  em  que  os  assassinatos  se  encontram  com  a  seguinte

expressão: “Ele iniciou sua carreira de parricida e assassino com Cláudio, pois, mesmo que

ele não tenha sido o instigador da morte do Imperador, foi no mínimo cúmplice” (Suetônio.

Nero  33.1).  Como  vimos,  Cláudio,  quando  Imperador,  adotou  a  Nero  por  meio  das

movimentações de Agripina ou para salvar a sua imagem da degradação de Messalina. Com

esta última, ele tinha um filho, Britânico, o qual foi colocado em segundo plano com a adoção

de Nero, já que este era mais velho. Deste modo, Cláudio, oficialmente, haveria se tornado pai

deste futuro Imperador.

Na família romana um dos sentimentos idealizados era a pietas. Este era originalmente

voltado aos deuses como um senso de devoção, mas passou a ser considerado também como

um senso de devoção natural à família (SALLER, 1994: 110). Os filhos deveriam responder à

autoridade  paterna  e  se  submeter  a  eles,  enquanto  aos  pais  cabia  o  respeito,  carinho  e

misericórdia,  pois  isto  seria  um desejo  natural  do  ser  humano  (TREGGIARI,  2005:  17).

Suetônio atribui este sentimento a Nero com relação aos seus pais, pois diz que no princípio

ele fez uma demonstração de pietas ao dar um funeral magnificente a Cláudio, falar a eulogia

e deificá-lo (Suetônio. Nero 9). A deificação de Cláudio foi muito importante para o início do

governo de Nero, pois, ao mesmo tempo em que era uma demonstração de pietas também era

sua  legitimação  como  filho  do  divo  (WOOD,  2000:  267).  Quanto  a  isto,  é  igualmente

provável que Agripina tenha conduzido o processo de deificação de seu marido, pois tal lhe

garantiria a posição oficial de sacerdotisa do divo e, por conseguinte, influenciar em algumas

decisões no Senado quando estas incluíssem ações já tomadas por Cláudio (BARRETT, 1996:

148);  como no caso  em que  o  Senado propõe mudar  uma lei  de  Cláudio,  mas  Agripina

interfere de modo veemente por ser sacerdotisa do divo. Esta lei permitia cobrar uma taxa

para aqueles que precisassem de alguma petição; portanto, a mudança deixaria de beneficiar a

corrupção e também à Agripina, pois se as leis de um divo poderiam ser mudadas, então, o

cargo de sua sacerdotisa estaria igualmente inseguro (BAUMAN, 1992: 193).

Todavia Nero precisava se afastar de alguns vícios do governo de Cláudio, os quais

foram expostos no seu discurso de posse. Ao mesmo tempo em que a conexão com Cláudio,

inicialmente, lhe era agradável, em seguido o afastamento dele era necessário (SHOTTER,

1997: 18). Então encontramos Suetônio citando o fato de Nero fazer piada com a morte de seu
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pai adotivo ao elogiar os cogumelos como comida dos deuses, já que teria sido através de

alguns destes que Cláudio teria se tornado um (Suetônio. Nero 33.10; Dion Cássio. História

Romana 60.35.4). Tudo isto de modo a corroborar com a falta de  pietas que Nero passou a

demonstrar por seu pai.

Suetônio prossegue e atribui a morte de Britânico a Nero sob duas alegações: Nero o

teria assassinado por invejar a sua voz e por temer que ele pudesse alcançar uma posição mais

exaltada entre a população por causa da memória de seu pai (Suetônio. Nero 13.2). Todavia, o

motivo dado por Tácito é uma briga com Agripina, a qual por causa da demissão de Palas, se

volta em ira a Nero dizendo: “Britânico estava agora na idade – Britânico, o genuíno e digno

de suceder o poder de seu pai, o qual um herdeiro contrabandeado pela adoção agora exerce

em virtude das iniquidades de sua mãe” (Tácito. Anais 13.14). Este filho de Cláudio era um

dos meios que Agripina teria para controlar seu filho, pois enquanto este estivesse presente

seria possível manipular Nero sob as ameaças de um governo que poderia cair nas mãos do

'legítimo herdeiro' (MORDINE, 2013: 111).

Suetônio relata que a morte de Britânico se dá através de um veneno criado por uma

mulher chamada Locusta, a qual parece ter um certo receio em colaborar com a morte do

garoto, mas que sob a insistência de Nero faz um veneno forte o suficiente para derrubá-lo ao

chão no primeiro gole (Suetônio. Nero 33.3). É possível que Britânico não tenha morrido pelo

veneno e nem mesmo Nero tenha atentado contra a sua vida. Este garoto pode ter morrido por

causa de um ataque epiléptico, algo incompreensível para a época (BARRETT, 1996: 171); o

próprio  Suetônio  diz  que  quando  o  menino  cai  morto  ao  chão,  “Nero  mentiu  aos  seus

convidados declarando que ele havia sido acometido por uma doença, a qual estava sujeito”

(Suetônio. Nero 33.3).

Quanto à morte de Otávia temos mais ou menos a mesma motivação que encontramos

com Britânico.  Ela  provavelmente  não  era  ativa  politicamente  ao  ponto  de  interferir  nas

decisões  de Nero,  pois  a  mulher  que representava um perigo desta  natureza era  Agripina

(BARRETT, 1996: 163). Todavia, além de ser o bloqueio na relação com Popéia, a ameaça

em potencial  que Otávia representava era a lembrança de seu pai  Cláudio,  o que haveria

estado em ampla evidência com as perturbações das estátuas de Popéia quando Otávia havia

sido banida para Campânia. Então para Nero teria ficado claro que não haveria outra solução

a não ser matá-la (WOOD, 2000: 271). Isto se deu através de uma condenação de adultério

infligida sob o auxílio de Aniceto, antigo professor de Nero, o qual havia admitido falsamente
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o envolvimento amoroso com Otávia (Suetônio. Nero 35.2).

Sendo assim, através de Britânico e Otávia, vemos, em Suetônio, a situação de um

governante assassinando um provável oponente familiar sob o artifício do envenenamento e a

perseguição de inocente; tudo isto como parte da criação da imagem do tirano, o qual faz uso

indiscriminado  da  crudelitas,  abandonando  completamente  a  clementia  (DUNKLE,  1967:

169).

Contudo, uma das mortes mais significativas para a vida de Nero é a morte de sua

mãe, Agripina; é por causa desta que ele é lembrado como matricida. Suetônio, ao introduzir o

caso o faz com uma quase defesa da atitude tomada pelo Imperador dizendo que Agripina

teria ofendido demais a Nero com a sua estrita vigilância e crítica às suas palavras e atos

(Suetônio.  Nero 34.1). Por isso, o Imperador a expulsa do palácio e a coloca para morar no

campo, fora de Roma. Esta resolução é tomada com o intuito de deixá-la sem os contatos

sociais necessários para que assim o seu poder pudesse ser diminuído; pois ali ela ficou sem

os seus lictores, sem a guarda germânica que a acompanhava e com a possibilidade de poucas

visitas (BARRETT, 1996: 174). Todavia, Agripina tinha muito poder e influência, pois apesar

da literatura apresentá-la em um aspecto negativo, os monumentos artísticos espalhados por

todo o Império demonstram o contrário; um povo que ansiava em tê-la sempre por perto e que

mesmo após sua morte ainda buscam reabilitar sua memória (WOOD, 2000: 273). Contudo, o

o próprio biógrafo nos apresenta uma comprovação deste poder de Agripina,  pois mesmo

estando neste aparente exílio, Suetônio diz que Nero se determina a tirar a vida dela porque

ficou aterrorizado com sua influência e ameaças (Suetônio. Nero 34.2).

Após três tentativas de envenená-la e percebendo que ela tinha se tornado
imune  com  antídotos,  ele  passa  a  lidar  com  o  teto  de  seu  quarto,
desenvolvendo um dispositivo mecânico que afrouxaria  seus  painéis  e os
derrubaria em cima dela enquanto dormisse; quando isto vazou através de
alguém conectado com a conspiração, ele idealizou um barco quebrável para
destruí-la através de um naufrágio ou pela queda de sua cabine (Suetônio.
Nero 34.2).

Destes momentos finais de Agripina, Tácito é sem dúvida o autor que mais nos fornece

detalhes  (Tácito.  Anais  14.1  –  8).  Suetônio  apenas  nos  diz  que  Nero,  fingindo  buscar

reconciliação,  envia  uma carta  à  Agripina  convidando-a  para  um banquete  em Baia  para

celebrar  o  festival  de  Minerva  com ele,  ao  chegar  lá  ele  pede  para  que  alguns  capitães

deturpem o barco para parecer um acidente. Após isto ele aguarda ansiosamente em sua casa
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pela resolução de seu desígnio. Porém fica desesperado ao descobrir que ela estava bem, pois

havia conseguido fugir a nado. Então lança uma adaga aos pés do liberto de Agripina, Lúcio

Agermo, o qual é condenado por crime de conspiração contra o Imperador, juntamente com

sua senhora, (Suetônio. Nero 34.2 – 3).

Tácito acrescenta a este momento um detalhe interessante, o envolvimento, ou falta

dele,  por parte  de Sêneca e  Burro.  Reticentes  quanto ao assassinato de Agripina,  mas ao

mesmo tempo reconhecendo que já não havia como voltar atrás, Sêneca pergunta a Burro se a

guarda pretoriana não poderia dar cabo de tal feito, mas “sua resposta foi que as guardas, leais

como eram à casa de César como um todo, e ligados à memória de Germânico, vacilariam em

tomar medidas drásticas nesta questão” (Tácito. Anais 14.7). Em seguida, Tácito diz que um

liberto haveria encontrado e liderado a solução para Nero; o mesmo que havia colaborado

para a morte de Otávia, Aniceto (Tácito. Anais 14.7).

Com isto é perceptível que o envolvimento de Nero no assassinato de Agripina pode

ter sido o seu primeiro ato independente (BATOMSKY, 1962: 35). Tácito diz que a motivação

de Nero teria vindo de Popéia ao reclamar que a mãe do Imperador seria o empecilho para a

concretização do casamento deles (Tácito.  Anais  14.1); entretanto, com Suetônio podemos

perceber que o ato envolvia mais uma questão de poder do que amorosa,  pois ele estaria

buscando uma independência ao controle materno (BAUMAN, 1992: 210). Em Tácito, Nero

apresenta um discurso no Senado explicando as motivações para o assassinato de sua mãe as

quais seriam: a esperança desta mulher em ser corregente no Império; sua ambição que a

colocou em oposição aos soldados, patrícios e comuns; a rejeição em ser generosa com seus

donativos; e a maquinação para a ruína de eminentes cidadãos (Tácito. Anais 14.11). Todavia,

o historiador faz esta exposição apenas com o intuito de mostrar o discurso de legitimação

apresentado, mas não que estas fossem realmente as intenções de Nero, pois esta preleção

teria  sido composta  por  Sêneca  e  as  intenções  girariam em torno da relação com Popéia

(Tácito. Anais 14.11). Contudo, nem Dion Cássio e nem Suetônio falam do envolvimento de

Sêneca ou Burro no planejamento e execução (BATOMSKY, 1962: 33); o que nos leva a

pensar que o discurso apresentado em Tácito não tenha sido escrito por Sêneca, especialmente

porque dos motivos apresentados,  apenas a tentativa de poder por parte de Agripina faria

sentido;  pois,  como vimos,  o  Agripina  gozava  de  boa  reputação  entre  a  população  e  no

exército. Portanto, é provável que se Sêneca houvesse composto tal discurso descabido, este

apareceria em Dion Cássio, o qual tinha uma atitude em total oposição a ele; porém, este

121



historiador  não  faz  nem  mesmo  menção  do  envolvimento  de  Sêneca  nesta  conspiração

(ALEXANDER, 1954: 97). Nero teria atuado sozinho com vistas à independência de poder.

Suetônio,  apesar  de  nos  transmitir  esta  ideia  de  emancipação,  busca  reforçar  dois

aspectos da relação de Nero com sua mãe nesta morte: a convivência incestuosa e a falta de

pietas vista no matricídio. Do primeiro ponto ele afirma:

Autoridades  de  confiança  adicionam detalhes  ainda  mais  macabros  [com
relação ao assassinato de Agripina]:  que ele se apressou em ver o corpo,
manuseou  seus  membros,  criticando  alguns  e  elogiando  a  outros,  e  que
ficando com sede tomou uma bebida (Suetônio. Nero 34.4).

Tácito expressa dúvida com relação a este episódio, dizendo que “se Nero inspecionou

o  corpo  de  sua  mão  e  expressou  aprovação  de  sua  imagem é  uma assertiva  que  alguns

afirmam outros negam” (Tácito.  Anais  14.9). Tal declaração nos leva a imaginar que esta

situação seria mais um dispositivo de Suetônio na construção negativa da imagem de Nero

como monstro, mas que nunca teria ocorrido, pois Agripina teria sido cremada e enterrada na

mesma noite de sua morte (BAUMAN, 1992: 203).48 Para completar a imagem criminosa de

Nero, Suetônio relata que o Imperador frequentemente se sentia atormentado pelas Fúrias,

vingadoras imortais que perseguiram Orestes por ter sido um matricida (Suetônio. Nero 34.4;

BOEDEKER, 2008: 238). Este mito reaparece, mais à frente, em alguns versos citados por

Suetônio  daquilo  que  estaria  circulando  no  tempo  de  Nero  acerca  do  próprio  Imperador

(Suetônio. Nero 39.2). Em outras palavras, o Imperador, mais uma vez, estaria dando mostras

de sua infidelidade para com a família que, por conseguinte, refletiria em uma infidelidade ao

Império.

Contudo,  Suetônio  reconhece  que  em Nero  não  havia  apenas  ira  desmedida,  mas

traços da loucura retórica, cujas ações resultavam em crimes. Sob esta perspectiva o biógrafo

relata o convívio do Imperador com Popéia e o fim dela do seguinte modo:

Ele amava profundamente a Popéia, com quem se casou doze dias após o
divórcio com Otávia,  porém ele  mesmo causou a  sua morte  também,  ao
chutá-la quando estava grávida e doente, pois ela havia brigado com ele por

48  Agripina desempenhou um papel muito forte como mulher imperial. A historiografia sobre sua vida é vasta
e apresenta esta em uma movimentação política que não era comum às mulheres de sua época. Não há
dúvidas de que Agripina realmente tenha sido uma mulher fascinante, controladora e sábia na condução do
Império; contudo sua morte deve ter sido igualmente emblemática, pois após seu assassinato houve um
hiato de um século e meio sem a aparição de qualquer mulher em papéis dominadores. A aniquilação de
Agripina deve ter ficado na mente das mulheres imperiais posteriores, redefinindo comportamentos na corte
(BARRETT, 1996: 195).
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ter chegado das corridas tarde em casa. Dela ele também teve uma filha,
Cláudia Augusta,  mas a perdeu quando ainda era  uma criança (Suetônio.
Nero 35.3)

Já  vimos  que  Popéia  vinha  de  uma família  patrícia  e  que  haveria  tido  uma certa

influência ao entrar  na corte  imperial,  pois na revolta  da população com o banimento de

Otávia, são as suas estátuas que sofrem a agressão. Também é notória a oposição de Agripina

a este relacionamento, pois, apesar de vir de uma boa família, Popéia não tinha conexões

familiares  diretas  a  Augusto.  Esta  rejeição  de  Agripina  a  esse  relacionamento  permanece

enraizado de tal modo na mente do povo que acaba por reaparecer na tragédia  Octavia, na

qual o fantasma de Agripina traz as tochas de Estígia, as quais eram tochas fúnebres, e diz que

irá carregá-las nestes ritos amaldiçoados do casamento de Nero com Popéia (Pseudo-Sêneca.

Octavia 593 – 597); uma referência macabra às tochas que normalmente seriam carregadas no

ritual,  pois, em algumas representações,  nos casamentos dos condenados quem carrega as

tochas não são os poetas, mas as vingadoras Fúrias (HERSCH, 2010: 168). Todavia, com a

morte de Agripina, Nero se vê livre para casar com Popéia, o que ocorre cerca de três anos

depois (BAUMAN, 1992: 204). Contudo, apesar de tal afeição, Suetônio busca demonstrar a

total falta de controle de um Imperador que é criminoso, pois é assim que o biógrafo o define

logo em seguida (Suetônio. Nero 35.4).

Um ponto interessante é que Suetônio parece fazer questão em demonstrar que Nero

chutou Popéia quando ela estava grávida, o que certamente levaria a morte do bebê. Contudo,

como vimos no capítulo anterior, o abortamento e a contracepção não eram em si uma ofensa

e nem mesmo proibidos, pois é possível encontrar literatura médica da época descrevendo os

passos para se chegar tanto a um quanto ao outro; porém, estas atitudes eram socialmente

reprováveis não por colocar a saúde da mulher em risco e por não permitir o nascimento de

filhos legítimos (BRUNT, 1971: 148). Sendo assim, o foco não é o bebê, mas a mulher que o

carrega. Em realidade, uma criança não tinha existência social nem mesmo nos primeiros dias

de vida,  pois para que isto pudesse ocorrer ficava-se na expectativa de sua sobrevivência

(DASEN, 2011: 297). Então, podemos ter em mente que o cerne de Suetônio na violência

sofrida por Popéia não é a criança diretamente, mas a mãe; contudo, é possível deduzir que o

biógrafo  também  quis  ressaltar  o  que  esta  criança  representaria  no  contexto  familiar  do

Imperador, pois logo após o chute o biógrafo lembra que Nero já havia tido outra criança com

Popéia, mas que esta logo morreu (Suetônio. Nero 35.3).

Tácito diz que esta primeira criança havia sido motivo de grande alegria para Nero.
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Ele deu a esta filha o nome de Augusta e concedeu o mesmo como um título para Popéia.

Entretanto, esta alegria durou pouco, pois menos de quatro meses depois a criança faleceu,

levando Nero a votar a honra dela como diva, constrói um templo para ela e lhe dedica um

sacerdote (Tácito.  Anais  15.23). Esta criança representaria para Nero a sua consolidação no

poder,  por  ser  aquele  que  poderia  dar  continuidade  dinástica  legítima,  algo  que  seus

antecessores  falharam  em fazer  (GRIFFIN,  2001:  165),  contudo  a  sua  morte  foi  para  o

Imperador uma demonstração de que isto não estaria perto. Então, esta segunda gravidez de

Popéia reacendia esta possibilidade, porém, a  crudelitas do Imperador o levou destruir por

completa sua dinastia, pois este chute levou à morte não só da criança, mas da própria mãe.

Nero fez um funeral extravagante e dispendioso para Popéia. Elogiou sua beleza e

também  a  sua  natureza  de  mãe  de  uma  criança  deificada.  Demonstrações  de  que  Nero

realmente  tinha  muita  afeição por  ela  (WOOD, 2000:  272).  No entanto,  Suetônio não se

importa com este viés,  pois considera o Imperador um aniquilador de sua família  que se

tornou o último de sua dinastia. Isto é perceptível, porque o biógrafo, após relatar esta morte

de Popéia diz que Nero foi atrás de Antônia, filha de Cláudio, com a intenção de se casar com

ela  (Suetônio.  Nero  35.4).  Pode  se  pensar  que  Nero  buscou  este  casamento  como  uma

tentativa  de  reparar  a  brecha  que  havia  sido  criada  quando  ele  se  separou  de  Otávia,

desmanchando o braço da família de Cláudio (BAUMAN, 1992: 206). Todavia, mais uma vez

esta continuidade dinástica é frustrada por causa do comportamento cruel do tirano que a

condena a morte “sob o pretexto de tentativa de revolução” (Suetônio. Nero 35.4).

Suetônio, então, passa a falar de diversos assassinatos de Nero: a morte do jovem Aulo

Plauto,  por  receber  a  desconfiança  de  tentar  usurpar  o  governo  por  ter  sido  amante  de

Agripina; Rúfrio Crispino, filho do outro casamento de Popéia, o qual foi afogado por brincar

de ser general e imperador; Tusco, filho de sua ama de leite, por ter se banhado em banheiros

que haviam sido construídos para Nero (Suetônio.  Nero  35.4 – 5). Podemos perceber que

todos  estes  assassinatos  envolvem  a  morte  de  pessoas  da  família  e,  de  algum  modo,  a

interrupção da sucessão dinástica pela morte. Nisto é demonstrado que Nero teria exterminado

toda a sua família, pois o próximo capítulo inicia-se do seguinte modo: “Àqueles fora de sua

[Nero] família ele não tratou com menos crueldade [saevitia]” (Suetônio. Nero 36.1).

Os momentos de morte deveriam ser marcados pela possibilidade de lembranças. A

família deveria estar presente no momento da morte para que o morto pudesse ser exaltado e a

família  engrandecida  (HOPE,  2009:  77);  contudo,  o  Nero  de  Suetônio  não é  aquele  que
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dignifica a sua família, mas é retratado como aquele que persegue e põe fim a ela. Na morte

buscava-se a continuação da memória familiar para que esta pudesse se propagar no futuro

(HOPE, 2003: 116); no entanto, em Suetônio, Nero é o destruidor de sua própria dinastia, é

pintado como aquele que aniquila a identidade familiar. No entanto, há mais uma morte que

queremos ressaltar, e esta o queremos fazer por se ligar com a morte de Nero: a condenação

de Sêneca.

Sêneca havia ido para um exílio em 62 d.C., porque, após a morte de Burro e a subida

de Popéia, sua influência e poder é desestabilizada, fazendo com que ele prefira viver retirado

de  Roma  (BASORE,  1928:  viii  –  ix).  Contudo,  em  65  irrompe  a  chamada  conspiração

pisoniana, a qual tinha por objetivo matar a Nero enquanto estivesse assistindo à corrida de

cavalos, para então ser substituído por Pisão (GRIFFIN, 2001: 167). Entretanto, havia uma

possibilidade  de que no momento  final  Pisão  seria  substituído  por  Sêneca  (Tácito.  Anais

15.65;  Juvenal.  Sátiras  8.211 –  212).  A situação  se  torna  ruim  quando  a  conspiração  é

descoberta, seus membros são expostos e de Sêneca teria notícia de que não havia nem se

oposto e nem permanecido a favor de toda maquinação (ROMM, 2014: 12). Isto faz com que

Nero o condene ao suicídio.

Tácito é quem descreve a cena dos últimos momentos de Sêneca. Nela ele assume a

postura de um filósofo que encara a morte com bravura, autoconsciência e exemplaridade

para aqueles que ficariam (KER, 2012: 325). Este, ao ter a recusa de receber as tábuas de seu

testamento, se vira para os seus amigos e os convida para serem suas testemunhas de que ele

lhes  deixaria  a  sua  única,  mas preciosa  possessão:  a  imagem de sua vida  (Tácito.  Anais

15.62), pois para ele quando uma pessoa aprender a morrer, então saberá como viver, pois não

ficará obcecado com a morte (MANN, 2006: 120). Morrer deveria ser um ato racional e com

motivos válidos, dos quais três justificavam o suicídio: o abuso de um tirano, a morte certa e a

doença (ROMM, 2014: 21); portanto, como os três fatores confluíam em si naquele momento,

Sêneca não teria visto nenhum mal em cometer uma morte voluntária, pois, para ele, sua hora

haveria chegado e este ato seria glorioso. Sabemos que Nero foi aprendiz de Sêneca, contudo,

em Suetônio, a sua morte é retratada de maneira diversa aos ideais de boa morte transmitidos

por seu professor.

É possível encontrar os momentos finais da vida de Nero em duas fontes principais:

Suetônio e Dion Cássio. Enquanto o biógrafo parece tratar de Nero acompanhado de seus

amigos e libertos, o historiador, na maior parte o coloca como alguém que caminha sozinho.
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No entanto, apesar das pequenas diferenças narrativas existentes entre estas narrativas, ambas

concordam que Nero estaria em desespero no final de sua vida.

Em  67  d.C.  Júlio  Vindex,  governador  da  Gália  Lugdunense,  se  rebela  contra  o

Imperador e passa a enviar várias cartas ao Senado com o propósito de convencê-los a depôr

Nero. Nestas, segundo Suetônio, ele se referiria ao Imperador através do nome Enobarbo, ao

invés de Nero, com o intuito de insultar o governante que havia sido posto no poder apenas

por causa dos meios de adoção (Suetônio. Nero 41.1). Talvez, para mostrar o fatídico destino

deste Imperador, Suetônio diz que o recebimento da notícia desta revolta se deu em um dia de

aniversário  da  morte  de  Agripina  (Suetônio.  Nero  40.4).  No  entanto,  apesar  de  tomar

conhecimento das informações acerca da revolta de Vindex, Nero não toma nenhuma atitude;

Suetônio mostra que ele faz piada com o caso ao convocar alguns líderes do Senado em sua

casa para poder exibir alguns órgãos de água e declarando, em tom de chacota, que ele os

apresentaria  no  teatro  com  a  gentil  permissão  de  Vindex  (Suetônio.  Nero  41.2).  É

compreensível  esta  falta  de interesse de Nero na  revolta  deste  governador  da Gália,  pois

aquela  região  não dispunha  de  uma legião  estacionada,  o  que  era  necessário  para  que  o

levante fosse bem-sucedido (WIEDEMANN, 2008: 258). Contudo, Galba declara seu apoio à

causa de Vindex.

A entrada  de  Galba  é  o que  causa  medo em Nero.  Suetônio  relata  que quando o

Imperador recebe a notícia ele fica mudo de espanto, ao se recobrar diz que mão haveria mais

o  que  fazer,  pois  tudo estaria  acabado (Suetônio.  Nero  42).  Diferente  de  Vindex,  Galba,

distinto  miliar  com  uma  boa  carreira,  era  governador  da  Hispânia  Terraconense,  uma

província que possuía um forte exército, o qual sob o comando de seu general era capaz de

depor o Imperador (SHOTTER, 1997: 74 – 75). Contudo, Vindex, ao tomar conhecimento do

apoio de Galba, apressa-se em descer à Roma, mas no meio do caminho trava uma batalha

com  o  exército  da  Germânia,  liderado  por  Rufo  Galo  (Dion  Cássio.  História  Romana

63.24.3); porém, esta luta ocorreu devido a um erro, já que ambos estariam lutando do mesmo

lado, então, segundo Dion Cássio, Vindex não suporta ver esta derrota e, por se sentir muito

envergonhado,  comete  suicídio  (Dion  Cássio.  História  Romana  63.24.4a).  Neste  ínterim

Galba é proclamado Imperador por suas tropas e isto torna a causar um grande medo em Nero

(Dion Cássio. História Romana 63.27.1).

Suetônio diz que neste momento surgiram algumas histórias acerca das reações de

Nero (Suetônio. Nero 43.1). Nestas ele teria planejado depor e assassinar os comandantes das
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legiões das províncias; massacrar todos os exilados e todos os homens da Gália; envenenar

todo o Senado em um banquete; colocar fogo na cidade e soltar os animais selvagens para

dificultar a fuga da população. Contudo, Suetônio diz que estas eram histórias que estariam

circulando na boca das pessoas, mas que não seriam necessariamente verdadeiras, apesar de

“não serem de nenhum modo inconsistentes  com seu [de Nero]  caráter”  (Suetônio.  Nero

43.1). Podemos perceber com esta declaração que o biógrafo busca expor a crueldade do

Imperador  que  estaria  presente  até  os  últimos  momentos,  mas  que  agora  se  mistura  ao

descontrole, pois mesmo em uma situação calamitosa Nero não teria deixado de gastar uma

fortuna com suas apresentações artísticas (Suetônio. Nero 42.2; KRAGELUND, 2009: 500).

Suetônio parece querer retratar os últimos momentos de Nero como se fosse a morte

de  um artista,  pois,  pouco antes  ele  diz  que  o  Imperador  toma os  preparativos  para  sua

campanha, mas esta não seria militar, mas artística, pois ele teria selecionado carruagens para

carregar  os  seus  instrumentos  teatrais  (Suetônio.  Nero  44.1).  Em seguida,  a  insatisfação

popular é retratada em uma de suas estátuas, a qual recebe uma peruca de cabelos enrolados

ao modo grego e uma inscrição referindo-se à revolta de Vindex: “Agora há uma verdadeira

competição e tu deves no mínimo te render” (Suetônio.  Nero  45.2). E,  segundo Suetônio,

'Édipo em exílio' teria sido a última peça cantada por Nero a qual se encerrava com a linha:

“Esposa, pai e mãe me dirigiram para minha morte” (Suetônio. Nero 46.3). Então, o biógrafo

passa a descrever os últimos momentos de Nero em um modo quase mítico, porém, não de um

herói, mas daquele que trouxe vergonha (CHAMPLIN, 2003: 50).

Em Suetônio, Nero sabe que irá morrer, pois ao receber a recusa de ajuda da parte de

alguns  soldados  em  sua  fuga  para  Óstia,  o  infortunado  Imperador  teria  exclamado  em

referência à Eneida de Virgílio: “É tão pavorosa esta coisa de morrer?” (Suetônio. Nero 47.2).

Contudo, seu trajeto nesta morte é de alguém que estava inseguro quanto ao destino. Em um

determinado momento Nero pondera em suplicar ajuda a Galba, em outro pensa em implorar

o perdão do povo (Suetônio.  Nero 47.2); mais à frente o biógrafo diz que este “novamente

mudou seus propósitos” (Suetônio. Nero 48.1) decidindo se refugiar em uma propriedade de

Faon, seu liberto; já na casa deste, Nero permanece hesitante quanto ao seu suicídio, pois,

mesmo em meio ao terror, toma duas adagas apenas para testar suas pontas dizendo que o

momento fatídico ainda não havia chegado (Suetônio. Nero 49.2); tal conduta está presente no

exato momento em que o derrotado Imperador se lança para tirar sua vida, mas não consegue

fazê-lo sozinho e conta com a ajuda de seu secretário Epafródito (Suetônio. Nero 49.3). Esta
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morte  que  deveria  ser  uma atitude  racional  e  deliberada  (KER,  2009:  249)  com vistas  a

transmitir glória, honra e exemplificar virtudes para as gerações futuras (OMENA e SILVA,

2013: 99) não é o tipo que o Nero de Suetônio alcança.

Se levarmos em conta que Suetônio e Tácito eram contemporâneos, é provável que o

biógrafo conhecia a narrativa da morte de Sêneca descrita pelo historiador. Ao compararmos

estas  duas  mortes  voluntárias,  percebermos  que  uma está  diametralmente  oposta  à  outra.

Enquanto Sêneca busca uma morte cheia de bravura e exemplaridade, Nero é atormentado

pelo medo; Sêneca não se encontra obcecado pela morte, pois o que lhe importava era a vida

que deixava, mas Nero é assombrado com o vislumbre da morte eminente, o que lhe causa

hesitação e angústia; Sêneca demonstra racionalidade em sua decisão, Nero, sem saber o que

fazer encontra-se indeciso.

Para Sêneca, tutor de Nero, o sofrimento não era algo ruim, pois para o sábio as coisas

más eram externas  à sua pessoa,  o que realmente lhe torna bom e importa  são as coisas

internas,  as  quais  não  podem  ser  afetadas  pelo  sofrimento  se  a  mente  for  desenvolvida

(ROLLER, 2001: 71). Em seu tratado  De Providentia, escrito a Lucílio em seu período de

exílio no governo de Nero, o filósofo lhe diz:

A questão é: autoconhecimento requer um teste: ninguém nunca descobriu
do que era capaz exceto por tentativa. É por isso que existem homens os
quais,  quando  coisas  ruins  lentamente  lhes  ocorreram,  espontaneamente
colocaram a si mesmos em seus caminhos e, quando sua virtude pareceria
passar em obscuridade, buscaram uma ocasião para que esta brilhasse. O que
eu  estou  dizendo  é  que  grandes  homens  às  vezes  regozijam-se  nas
adversidades, assim como bravos soldados regozijam na guerra (Sêneca. De
Providentia 4.4).

Sendo assim, mais importante do que aquilo que se enfrenta, é o modo de encarar as

adversidades que possam surgir. Contudo, este tratado foi escrito no fim da vida de Sêneca,

ele que estava longe de Roma devido aos infortúnios enfrentados nos últimos tempos dentro

da casa Júlio-Claudiana; então se propõe como que fazer uma defesa filosófica de sua própria

condição (KER, 2014: 278). Neste período ele se ocupa também em refletir sobre a morte e

seus desdobramentos (ROMM, 2014: 30), pois afirma a Lucílio que se ele não tiver mais o

desejo de lutar, ainda lhe é permitido fugir: “E aqui está o porquê, de todas as coisas que eu

quis serem necessárias para ti, eu não faço nenhuma mais fácil do que morrer” (Sêneca. De

Providentia 6.7). Para Sêneca não haveria sentido viver em sofrimento, mas como o sábio está

acima de todas as coisas exteriores, ele bem que pode deliberar acerca da liberdade que a
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morte poderia lhe trazer. Com isto em mente, o filósofo encerra se tratado dando o seguinte

conselho  a  Lucílio:  “Estás  embaraçado?  Gastas  muito  tempo  temendo  o  que  acontece

rapidamente” (Sêneca. De Providentia 6.9).

No entanto,  não é  nesta  atitude em que Nero é  representado,  pois  o pupilo hesita

perante o seu momento de morte. Considerando que sob a filosofia estoica cada um morreria a

sua própria morte construída sobre aquilo que se viveu (MANN, 2006: 121 – 122). Então,

Suetônio estaria apresentando o destino inevitável que já teria sido exposto desde momento

em que Nero nasceu, com seus prenúncios exibidos nas vidas de seu pai e avô.

Dentre os aspectos apresentados por Suetônio nos dois últimos momentos da morte de

Nero (Suetônio. Nero 49 e 50), a presença daqueles que o acompanham é o que nos chama a

atenção.  Enquanto Sêneca  tinha  seus  amigos e  familiares  por  perto na  conjuntura  de seu

suicídio, Nero conta apenas com quatro de seus libertos: Faon, Epafródito, Esporo e Neófito

(CHAMPLIN,  2003:  5;  WEAVER,  2005:  250).  Isto  é  visto  de  modo  negativo,  pois  no

momento da morte ideal, a presença dos amigos e familiares era imprescindível (HOPE, 2009:

51), pois era destes a responsabilidade de dar o último beijo, fechar os olhos e ouvir as últimas

palavras  (LINDSAY, 2000:  161  –  162);  mesmo  que  esta  morte  viesse  por  resultado  do

suicídio, a presença da família era ideal para a transmissão de exemplaridade e a incisão de

domesticidade para a boa memória que viesse após a sua morte (KER, 2009: 258 – 259).

Todavia,  em Suetônio,  não há familiares com Nero,  e  mesmo aqueles que ali  estavam, o

biógrafo dá a impressão de que não cuidaram para que sua morte fosse digna, pois ele diz que

ao morrer seus olhos permaneceram abertos de tal modo que causou horror (Suetônio. Nero

49.4). Os libertos gozavam de grande influência e proximidade com o Imperador, mas não

tinham o mesmo status familiar que pais, esposas e filhos (MORDINE, 2013: 108); do mesmo

modo, apesar de encontramos na literatura aqueles que tomavam a ação para inspirar o suicida

(ROMM, 2014:  31),  quando Nero  faz  este  pedido  a  seus  libertos,  ninguém se  manifesta

(Suetônio. 49.3); aparentemente o Imperador está só.

Para encerrar este ocorrido, Suetônio diz que o funeral de Nero custou duzentos mil

sestércios;  foi conduzido por suas amas Egloge e Alexandria e por sua amante Atéia;  diz

também que ele foi depositado na tumba dos Domícios (Suetônio. Nero 50). Se tivermos em

mente que as cerimônias fúnebres no geral, e do Imperador em específico, eram carregadas de

demonstrações  de  poder  (GONÇALVES,  2007:  31),  então  teríamos  uma  demonstração

suetoniana do poder de Nero.
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Nas cerimônias fúnebres das pessoas da aristocracia romana a presença da família era

importante para o prestígio tanto do morto como da gens (LINDSAY, 2000: 164 e 165). Já nas

cerimônias de um Imperador, além dos familiares, seu poder era demonstrado com a presença

de diversas autoridades e pessoas de influência, acompanhado de uma procissão em que se

exaltaria os seus feitos e história (ARCE, 1990: 49 – 53). Contudo, em Suetônio, Nero conta

apenas com a presença de suas amas de leite, às quais, apesar de serem consideradas parte da

família, não o eram legalmente, pois ainda eram servas (BRADLEY, 1986: 216); também está

ali  Atéia,  a amante de Nero com a qual ele não poderia contrair  um casamento legítimo.

Temos a representação de um Imperador que destruiu toda a sua família, contando apenas

com a presença de membros ilegítimos, pois as mulheres da casa imperial não falavam apenas

de si mesmas, mas do Imperador (PRYZWANSKY, 2008: 39); o poder de Nero que, sob a

perspectiva suetoniana, era ilegítimo, se demonstra com o seu retorno aos Domícios ao ser

depositado  na  tumba  desta  família  da  qual  ele  havia  buscado  veementemente  escapar

(WARMINGTON, B., 1999: 85). Javier Arce nos argumenta que a tumba de Nero não teria

sido algo exuberante, podendo ser classificada como humilde, já que contava com materiais

simples e nada luxuosos (ARCE, 1990: 76), no entanto, fazia parte de um tipo de tumba nos

moldes de famílias tradicionais e honrosas (FLOWER, 2006: 200); contudo, não era parte da

dinastia Julio-Claudiana. Portanto, apesar de Suetônio não inventar nada acerca da tumba de

Nero, já que tal estava à disposição de várias pessoas que inclusive a frequentaram com certa

regularidade (Suetônio. Nero 57.1), a aparição nos Domícios seria uma demonstração de que

Nero não apenas havia encerrado a dinastia, mas que também não pertencia à família Júlio-

Claudiana.  Suetônio repõe Nero no mesmo grupo familiar  em que iniciou a  vida quando

trouxe à tona a lembrança do passado Domício Enobarbo.

O biógrafo tinha um programa político a seguir e o faz através de demonstrações das

ações sociais e familiares. Roger Chartier afirma que:

As  percepções  do  social  não  são  de  forma  alguma  discursos  neutros:
produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a
impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar
um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas
escolhas e condutas. (CHARTIER, 2002: 17)

Suetônio  constrói  o  seu  discurso  baseado  em  seu  contexto  de  patronato  com  os

imperadores Trajano e Adriano, os quais herdaram o poder de Nerva. A luta contra a imagem

de Domiciano como déspota se fez necessária para a legitimação do poder. Então, Suetônio,

através de suas biografias no lidar com as questões domésticas, passa a escrever de modo a
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exaltar a dinastia vigente em seu tempo.

Nero já estava inserido em uma tradição de autocracia desde os tempos de Vespasiano

e Tito, os quais deviam desaprovar o governo deste Imperador com vias a atestar os seus

próprios.  Todavia,  com a  subida  de  Nerva,  o  trabalho  com a  imagem de  Nero  se  torna

necessária e Suetônio busca criar uma memória a partir da sua situação presente. Com isto, ele

não descreve o mesmo Nero da mesma Roma, mas pelo trabalho de memória (FUNARI e

CARLAN, 2011: 24), recria outro Nero sob as bases de outra Roma. Por isso, se a construção

narrativa é apoiada no processo de escolha,  seleção, recorte e  recriação das memórias do

passado em função do presente (OMENA e FUNARI, 2012: 168), então é possível inferir que

existiram outras memórias de Nero, as quais, livres dos pressupostos suetonianos, podem nos

revelar um outro Imperador.

3.5. Dois lados da moeda: resquícios da imagem de Nero

Suetônio, no fim da biografia, comenta brevemente acerca da popularidade que Nero

tinha após sua morte.

Ainda  existiam alguns  que  por  longo tempo decoraram a  sua  [de  Nero]
tumba com flores de verão e primaveris,  produzem estátuas na rostra em
toga franjeada, editos, como se ele ainda estivesse vivo e em breve retornaria
e lidaria com a destruição de seus inimigos. … De fato, vinte anos depois,
quando eu [Suetônio] era um jovem [adulescente], uma pessoa de origem
obscura apareceu, a quem foi dito ser Nero, e este nome ainda gozava de tal
favor entre os Partos, os quais o apoiaram e se submeteram a ele. (Suetônio.
Nero 57)

Isto nos leva a crer que existiam apoiadores do governo de Nero quando este ainda

estava em vida. Em realidade, houvera produções favoráveis a Nero, mas que não resistiram

ao tempo (WARMINGTON, B., 1981: 6 – 7), nos restando apenas as obras que malograram

sua memória. Flávio Josefo, o qual chegou a circular na corte deste Imperador se beneficiando

da patronagem de Popéia (CHAMPLIN, 2003: 24), ele próprio nos diz que ao mesmo tempo

em que havia obras cheias de mentiras com o intuito de destruir a reputação de Nero, outras,

igualmente  falaciosas,  também  foram  escritas  com  vistas  a  exaltá-lo  (Flávio  Josefo.

Antiguidades Judaicas  20.154). No entanto, apesar da maioria das evidências datarem anos

posteriores ao Principado de Nero devido aos Flavianos que atentaram contra a sua memória,

a ação deles não pode destruir por completo a lembrança de Nero (BARTON, 1994: 50). Não
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temos nenhuma evidência clara a favor de algum grande descontentamento,  por parte das

províncias,  em relação  a  este  Imperador;  na  verdade,  dele  vemos  grandes  mudanças  que

trouxeram mais alegria e aprovação da população do que rejeição, nos levando a imaginar que

o último dos Júlio-Claudios pode ter mantido um alto nível de governo (SHOTTER, 1997:

41).

Como vimos, encontramos em Suetônio o relato de que pessoas iam ao túmulo de

Nero para lhe prestar homenagem (Suetônio. Nero 57.1); o próprio Vitélio, com o intuito de

demonstrar que governaria sob os princípios de Nero, faz oferendas funerárias no meio do

Campo  de  Marte  (Suetônio.  Vitélio  11.2);  Otão  cogita  no  Senado  uma  comemoração  à

memória de Nero movido pela esperança de ganhar o favor da população (Tácito.  Histórias

1.78).  Talvez  isto  tenha  se dado devido a  grande liberalidade  que Nero  em favorecer  os

cidadãos, zelo este que chegou a alcançar dimensões maiores do que o suportado pelo tesouro

(KRAGELUND, 2000: 495).

Nero tinha uma boa relação tanto no Oriente quanto em Roma.  Sua simpatia pela

cultura helênica, o fato de ser admirado na Pártia, o modo como lidou com o judaísmo e o

cristianismo, tudo isto colaborou para o seu bom favor na região Leste do Império; já a sua

paixão por corridas e construções garantiram sua estabilidade em Roma (CHAMPLIN, 2003:

34).  Nas  moedas  pode  ser  encontrada  a  imagem  de  Nero  como  um  monarca  oriental

(PLANTZOS, 1993: 358). Em Marcial podemos encontrar um reconhecimento velado pelas

construções deste  Imperador  quando questiona:  “O que era pior do que Nero? O que era

melhor do que os banhos de Nero? ” (Marcial. Epigramas 7.34). Tácito igualmente reconhece

que as construções e reformas após o incêndio de 64 d.C. foram benéficas não só por suas

utilidades, mas também pela melhoria na aparência da cidade (Tácito. Anais 15.43). Nero teria

buscado uma reestruturação completa e de qualidade de Roma, o que contou não apenas com

o  dinheiro  de  seus  próprios  cofres,  mas  também  com  o  auxílio  de  aristocratas  que

coadunavam com a política artística do Imperador (JOLY, 2005: 118; BESTE e HESBERG,

2013: 314); política esta que estabeleceu sua imagem como amante das artes.

Podemos ter por certo que a memória de Nero ainda era pauta de muitos assuntos entre

o povo de Roma, prova disto é o surgimento da peça  Octavia  em plena dinastia Flaviana

(FLOWER, 2006; 205). Contudo, das diversas representações de Nero mostradas na peça, a

característica de matricida pode ter sido algo que o Imperador tenha feito questão de manter e

teria tentado criar a partir dela a imagem de um libertador.
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Suetônio nos diz que dentre os vários adágios que circulavam na cidade de Roma, uma

deles dizia: “Nero, Orestes e Alcmeão mataram suas mães. ” (Suetônio. Nero 39.2). No mito

de Orestes este não é simplesmente um matricida, mas um vingador da morte de seu pai,

porém,  tal  atitude  o  condena  a  viver  atormentado  pelas  Fúrias  (CHAMPLIN,  2003:  97;

BOEDEKER, 2008: 238). Nisto as representações se cruzam. Nero também diz que teria sido

perseguido pelas Fúrias após o assassinato de sua mãe (Suetônio.  Nero  34.4), a qual teria

conduzido  o  envenenamento  de  Cláudio,  pai  adotivo  de  Nero  (Suetônio.  Cláudio  43.2).

Portanto, Nero realmente teria buscado construir a imagem de alguém que estaria libertando o

povo do peso do poder de uma mulher dominadora, e prova disto é o discurso apresentado no

Senado no qual  diz  que  havia  se  livrado  de  uma mulher  que  buscava  ser  corregente  no

Império (Tácito.  Anais  14.11). Este esforço de Nero em tentar estabelecer uma imagem de

libertador gerou alguns efeitos negativos, como podemos ver na interpretação suetoniana e

também na declaração de Juvenal ao dizer que “seu [de Nero] crime foi igual ao do filho de

Agamenon, mas o motivo torna o caso diferente. ” (Juvenal. Sátiras 8.215).

Por  sua  devoção  à  cultura  helênica,  é  possível  que  Nero  também  tenha  tentado

representar  a  vida  de  Periandro,  um tirano  grego cuja  história  já  era  conhecida  na  corte

imperial  desde  Tibério,  pois  Partênio49 já  havia  escrito  uma  obra  na  qual  a  história  de

Periandro fez parte. Nela este tirano grego recebe um recado de sua mãe que uma jovem havia

se  apaixonado  por  ele  com quem queria  ter  relações  sexuais,  no  entanto,  estas  relações

deveriam ocorrer no escuro e a moça não poderia falar nada (Partênio.  Romances 17.1 – 3).

Periandro aceita que a relação aconteça deste modo, porém, com o passar do tempo ele se

apaixona perdidamente pela jovem; então, ao procurar sua mãe, pede que ela fale com a moça

para que ela lhe revele o rosto, mas a mãe nega veementemente e diz que as cosias não podem

ser mudadas (Partênio.  Romances  17.5). Sem poder aguentar mais este modo de conduzir a

relação, Periandro esconde uma lamparina a qual é revelada no momento em que a moça entra

no quarto; junto com a luz vem a revelação da identidade da jovem, que não passava de sua

própria mãe (Partênio. Romances 17.6). Neste momento, cheio de ira ele atenta contra a vida

dela, sendo impedido apenas por causa de uma divindade que irrompe no quarto; porém, isto

muda Periandro, o qual se torna um homem cruel desde então (Partênio. Romances 17.6 – 7).

De Periandro  também é  dito  que  em um ataque de  fúria  teria  matado sua  esposa

49  Poeta que atuou como tutor de Virgílio e permaneceu até os tempos de Tibério, pois aparece listado entre os
artistas admirados por este Imperador (Suetônio. Tibério 70; GASELEE, 1916: 252).
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grávida  com  um  chute  (Diógene  Laércio50.  Vida  dos  Filósofos  1.7.94),  que  teria  sido  o

primeiro a planejar um canal através de Corinto (Diógene Laércio. Vida dos Filósofos 1.7.99)

e também se diz que ele havia recebido um conselho que envolvia se livrar daqueles que

pudessem sobrepujá-lo (Diógene Laércio.  Vida dos Filósofos  1.7.100). Descrições que Nero

também vive com Popéia, Britânico e a sua intenção de abrir um canal no Istmo de Corinto

(Suetônio. Nero 19.2). Além disto, há o fato de que Periandro estaria incluído em uma lista de

sábios, da qual havia uma discussão sobre quem deveria estar ali ou não (Diógene Laércio.

Vida dos Filósofos 1.Prólogo.13); tê-lo entre estes sábios se torna mais significativo ainda na

relação com Nero, pois é preciso ter em mente que estes sábios agiam como poetas, políticos

e artistas (MARTIN, 1998: 113). Portanto,  teríamos em Nero,  na mistura de Orestes com

Periandro, a imagem do déspota grego que traria libertação, aquele que abriria mão da pietas

para com sua mãe se isto arriscasse sobrepor o bem público (CHAMPLIN, 2003: 98).

Como Suetônio disse, existiram aqueles que acreditavam que Nero não havia morrido,

mas que tinha se ocultado e que retornaria. Inclusive ele chega a citar o caso de um pseudo-

Nero que surgiu cerca de vinte anos após a morte deste (Suetônio.  Nero 57.2). É certo que

muitos desejavam que ele realmente estivesse vivo, e isto gerou diversas lendas acerca de seu

retorno (CHAMPLIN, 2003: 10). Uma evidência recente à morte de Nero é encontrada no

livro 3 dos  Oráculos  Sibilinos51 no qual  Nero é  identificado com Beliar, uma espécie  de

anticristo do judaísmo e que viria sobre as montanhas trazendo paz e destruição (Oráculos

Sibilinos 3.63 – 74). Esta mesma imagem é repetida na interpolação cristã do 'Martírio e

Ascensão de Isaías', onde Beliar “descerá do firmamento na forma de um homem, um rei da

iniquidade, um assassino de sua mãe – este é o rei deste mundo – e ele perseguirá a planta que

os doze apóstolos do Amado terá plantado” (Martírio e Ascensão de Isaías 4.1 – 4). Aqui

temos uma clara referência a Nero e sua perseguição ao cristianismo, contudo, o interessante é

que esta memória de que ele retornaria continua presente mesmo anos após a sua morte52;

50  Viveu entre 300 – 350 d.C., e se tornou o autor da obra Vida dos Filósofos, a qual expõe a biografia de
quase cem filósofos dos quais boa parte das fontes estão perdidas,  o que torna esta obra muito valiosa
(CRAIG (ed.), 2005: 197). 

51  Os Oráculos Sibilinos são uma coleção de profecias com conteúdos primordialmente escatológicos. Sibila,
apesar de nas referências cristãs ser identificada como filha, ou neta,  de Noé, esta continua sendo uma
personagem pagã; contudo, apesar disto a maior parte dos oráculos ou são judaicos ou são cristão, pois
poucos oráculos pagãos sobreviveram. Nos Oráculos é recorrente o conflito entre o Ocidente e o Oriente,
algo que poderemos perceber claramente nas invocações de Nero como aquele que surge no Leste. (cf.
COLLINS, 1983: 317 – 324).

52  A obra judaica 'Martírio e Ascensão de Isaías' trata de modo apocalíptico questões escatológicas pertinentes
ao primeiro século. Nesta obra algumas profecias são colocadas na boca de Isaías com o intuito de animar o
povo  judeu  que  estaria  sofrendo  por  causa  de  sua  religião.  Entretanto,  a  seção  3.13  –  4.22  é  uma
interpolação cristã, a qual descreve a morte do Amado, que é Jesus, a corrupção da Igreja, o reino de Beliar
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memória esta que continua a aparecer nos Oráculos Sibilinos, desta vez no livro 8, o qual foi

escrito por volta de 195 d.C. (COLLINS, 1983: 416) e que falava da vinda de Nero em um

período  posterior  a  Marco  Aurélio,  nesta  aparição  ele  traria  grande  riqueza  para  a  Ásia

(Oráculos Sibilinos 8.68 – 72). Contudo, o surpreendente é que esta lenda do retorno de Nero

do Leste ainda é contada após quase trezentos anos de sua morte, pois por volta de 310 d.C.,

Lactâncio, retórico cristão e tutor de um dos filhos o Imperador Constantino (CHAMPLIN,

2003: 20), alertou para que as pessoas não acreditassem que Nero poderia retornar, mesmo

que o corpo tenha desaparecido (Lactâncio. De Mortbus Persecutorum 2).

Todavia,  a memória  de Nero nem sempre é vista  de modo negativo.  Uma história

curiosa é encontrada no Talmude Babilônico, que data o quinto século (CHAMPLIN, 2003:

27), no tratado Gittin. Neste episódio se discute a questão do casamento e divórcio, se seriam

permitidos aos judeus se casarem com não-judeus. Então aparece Nero, o qual é acometido

com o destino de destruir Jerusalém, porém, após ouvir da destruição que virá àqueles que

destruírem esta cidade, Nero teria se convertido ao judaísmo, afastando de si esta maldição e

se casando com a filha de um rabi (Gittin 2.56a). Contudo, mais intrigante ainda é o relato

apresentado nas Crônicas de João Malalas,  pois esta  é uma obra cristã  do meio do sexto

século que busca descrever a história sob a ótica cristã desde a Criação até o século sexto

JEFFREYS et al., 1986: xxi). Nesta obra é dito que Nero estaria desejoso de ver Jesus, mas

que ao descobrir que ele havia sido morto por Anás, Caifás e Pilatos, move uma ação judicial

contra  estes (Crônicas de João Malalas 10.30);  mais a frente,  o Imperador teria mandado

decapitar Pilatos por este ter tido a frouxidão de entregar Jesus (Crônicas de João Malalas

10.36). E para encerrar este assunto é apresentada uma outra hipótese para a morte de Nero, a

qual não teria ocorrido na forma de suicídio, mas através de uma conspiração movida por

sacerdotes helênicos que o teriam envenenado (Crônicas de João Malalas 10.40).

Todos estes  documentos,  apesar  de pertencerem a  períodos posteriores  a  morte  de

Nero, nos ajudam a entender que é preciso revisitar alguns cenários da vida deste Imperador.

Tácito, Suetônio e Dion Cássio, tinham conexões senatoriais o suficiente para favorecer a

imagem negativa dele, contudo são as principais fontes que temos acerca de sua vida e feitos.

Exatamente por isso é comum que nos debates a tendência penda para o lado destes autores,

rejeitando  a  possibilidade  de  enxergar  alguma  coisa  de  positivo  no  Império  deste  que

transformou a cidade de Roma.

e a segunda vinda de Cristo; ás vezes esta seção é chamada de Testamento de Ezequias (cf. KNIBB, 1985:
143 – 154).
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Sabemos o quão difícil é escrever a história sob os moldes sine ira et studio propostos

por Tácito (Anais 1.1), no entanto, se nos dedicarmos a compreender as práticas de construção

de imagem, poderemos ao menos ter a chance de vislumbrar a possibilidade de uma outra

leitura histórica.  Aqui  pudemos ver  como Suetônio se utilizou dos  ideais  de família  para

apresentar um Nero nefasto e indigno. Porém, as mesmas representações utilizadas por ele

para denegrir também tinham a possibilidade de carregarem em si o conceito de libertação.

Por isso, se faz necessário frisar esta figura controversa que foi Nero. Amado por muitos,

odiado por outros. Matricida e libertador da opressão de uma dominadora. Ao mesmo tempo

reformador da cidade e destruidor de sua dinastia.

Roger Chartier nos lembra acerca de três pontos pertinentes ao poder, ao que

ele chama de signos de poder: as insígnias, os monumentos e os programas (CHARTIER,

2002: 220). Suetônio era parte de um programa dinástico, e parte de um grupo político ao qual

ele  devia lealdade.  Não pensemos que ele  escreveu as biografias  de modo inocente,  pois

documentos como este, que inscrevem ações simbólicas para um governo, são escritos sob

intenções e estratégias específicas (CARVALHO, 2010: 31). Estas biografias foram escritas

para evidenciar a grandeza do Principado em que ele estava inserido e se levantava, com a

intenção de fixar na memória um período que estaria inaugurando uma nova era em Roma

mais próspera e mais feliz. Uma era que, segundo as palavras do próprio Suetônio, se provou

ser verdadeira com a  chegada de Nerva e seus sucessores ao poder do Império (Suetônio.

Domiciano 23.2).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo dessa pesquisa pudemos divisar a atuação de Suetônio dentro do ambiente

da  aula de Trajano e Adriano, buscando observar as razões que o levaram a descrever  o

Imperador  Nero  de  modo  tão  nefasto,  como  o  fez  em  De  Vita  Caesarum.  Em  suma,

acreditamos  que  sua  presença  neste  ambiente  imperial,  em especial  o  relacionamento  de

patronato desenvolvido com Plínio, o jovem, foram os principais fatores que influenciaram a

escrita de Suetônio. 

Deste modo, um aspecto importante que buscamos expor é a relação entre o período

em que o biógrafo esteve na aula e a escrita da obra De Vita Caesarum. É quase unânime a

assertiva de que Suetônio esteve até 121 ou 122 na aula de Adriano, pois, segundo Historia

Augusta,  haveria sido este o ano em que ele foi demitido juntamente com Septício Claro.

Apesar de existir uma suposição de que tal demissão tenha ocorrido em 129, consideramos

que esta hipótese não se sustente em face aos problemas levantados nesta pesquisa, como a

localização do evento em  Historia Augusta e a dedicação encontrada na placa de Hipona.

Portanto, defendemos que Suetônio teria se ausentado da aula até 122. Todavia, a partir desse

ponto, as suposições tomam rumos diferentes.

Vimos que alguns autores como Andrew Wallace-Hadrill propõem que Suetônio teria

escrito apenas as biografias de Júlio César e Augusto durante o período em que esteve na

aula. Entretanto, acreditamos que a hipótese de Tristan J. Power é mais acertada, essa se apoia

na evidência da carta de Plínio, o jovem, a Suetônio, na qual o patrono pede ao biógrafo que

envie a obra que já estaria pronta, cuja publicação não deveria ser postergada. Essa carta foi

enviada em 110 e a obra em questão seria  De Viris Illustribus, a qual serviu de base para a

escrita de  De Vita Caesarum.  Desse modo, Suetônio disporia de 12 anos para escrever as

biografias dos doze césares, o que acreditamos serem satisfatórios para a conclusão de tal

obra.

Em vista disso, concluímos que nosso autor teria escrito a biografia de Nero enquanto

estivesse  ocupando  um  cargo  na  aula de  Trajano  ou  Adriano,  nos  levando,  portanto,  a

considerar que não escreveria contra estes imperadores, como Gavin Townend afirmou, pois

ele estava inserido em uma rede de patronato na qual o Imperador era o centro. Dessa forma, a

imagem nefasta de Nero teria sido construída sob as necessidades que o biógrafo tinha com o

seu grupo político e com o Imperador vigente. Por isso, compreender este ambiente se tornou
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necessário.

Pudemos  observar  a  crise  enfrentada  pelo  Imperador  Nerva  ao  subir  ao  poder  de

Roma.  Seu  envolvimento  no  assassinato  de  Domiciano  levou  à  desconfiança  de  alguns

senadores, dos quais ele precisou obter apoio. Igualmente, Nerva não era dado aos interesses

do exército como o era Domiciano. Para contornar tal situação ele cuidou de adotar Trajano,

um indivíduo admirado pelos militares e bem aceito no Senado. Pois Nerva, como vimos,

desde os primórdios de seu envolvimento nos assuntos imperiais sempre soube da importância

da imagem. Portanto, juntamente com essa movimentação, Nerva trata de passar a damnatio

memoriae de  Domiciano  e  rebater  qualquer  atitude  que  viesse  a  relembrar  o  governo

autocrático do Imperador  assassinado. Então,  se notarmos que Domiciano foi  identificado

como o 'Nero careca' na época de Trajano, torna-se compreensível a maledicência de Nero e

seu  Principado.  Havia  um  programa  de  governo  instaurado  desde  Nerva  para  o

estabelecimento do poder vigente e Suetônio trabalharia para essa plataforma.

Contudo, Suetônio escreve nos moldes da biografia,  gênero diferente da historia,  a

qual era amplamente usada em seu período. Cremos que o biógrafo teria designado a bios por

buscar  o  enfoque na  descrição  do Principado,  governo de  uma pessoa  só.  À vista  disso,

entendemos que biografias possuem um fator identificador, a descrição da vida doméstica do

biografado,  e  dentro  desta  domesticidade  a  família  é  o  elemento  central.  Sendo  assim,

optamos  por  observar  como Suetônio  faz  uso  da  ideia  familiar  para  construir  a  imagem

negativa de Nero, especialmente no contexto da família imperial.

Por este motivo passamos a detalhar o ciclo de vida de uma pessoa que fosse parte das

elites de Roma. Observamos desde o nascimento, passando pela vida adulta e encerrando-se

com a morte. Com isso, as bases para a compreensão da vida da família imperial estavam

postas, pois essa família,  em sua origem, havia surgido das famílias aristocráticas,  o que,

inevitavelmente, a levaria a desenvolver um sistema de imagem e valor muito similar ao das

elites. Não obstante, as inferências nas atitudes dos membros da família imperial tinham uma

amplitude muito maior, pois essas se refletiriam na política do Império.

Desde  Augusto  a  família  do  Imperador  havia  se  tornado  uma  instituição  pública,

atuando como símbolo do próprio Império. Nas representações dos túmulos das elites vemos

que essa família havia se tornado modelo de comportamento. Nas moedas os membros da

casa  imperial  são  apresentados  como  personificações  dos  ideais  de  governo.  Portanto,  o

comportamento dessa família era visto como um reflexo do desenvolvimento do Império, seja
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benéfico ou nefasto.

Com base nessa argumentação foi-nos possível compreender os usos de Suetônio da

família na biografia de Nero, destrinchando algumas passagens da obra  De Vita Caesarum,

especialmente os relatos de domesticidade. Observamos que o momento do dia da purificação

de Nero é  narrado como um evento de chacota,  no qual  o  Imperador  é  relacionado com

Cláudio e com Calígula, e o biógrafo o descreve como sendo uma evidência de um futuro

ruim. Agripina é retratada como uma mulher controladora e submissa aos atos incestuosos de

seu  filho,  uma  atitude  que  evidenciaria  o  descontrole  de  uma  família,  mas  que  na  casa

imperial  seria  a  manifestação  de  um  desgoverno.  Nero  é  aquele  que  busca  entrar  em

relacionamentos  apenas  por  causa  da  paixão,  mas  não  considerava  a  necessidade  de

continuidade dinástica. Do mesmo modo, ele procura se casar com um liberto castrado, um

tipo de casamento considerado ilegal por não possibilitar a geração de filhos legítimos. Esse

Imperador também é apresentado como o destruidor de sua família, alguém sem pietas, pois

assassinou sua mãe, esposa e filho. Relegado à tumba dos Domícios, uma suposta evidência

de que esse, cuja posse se deu por artimanhas familiares, nunca deveria ter sido admitido na

casa Julio-Claudiana.

No entanto, pudemos ver que esta concepção negativa de Nero não era uma aceitação

geral,  mas  uma  construção  de  Suetônio  com  base  no  programa  político  no  qual  estava

inserido.  Vimos algumas evidências posteriores à morte de Nero nas quais o mito de seu

retorno é constantemente relembrado, ora como vilão, ora como herói, mas é sempre amado

pelo povo que aguarda o seu retorno, um mito que perdurou por até quase trezentos anos.

Portanto, apesar da tentativa Flaviana de abafar as correntes filoneronianas, Suetônio tinha

escolhas a fazer.

Por compreendermos que o trabalho do historiador é interpretar as evidências que lhes

chegam à mão, entendemos que o Nero suetoniano não é a reprodução fiel desse Imperador,

algo que sabemos ser impraticável em qualquer instância de narrativa histórica. Deste modo,

acreditamos que o Nero de nosso biógrafo é uma construção efetivada através da seleção,

recorte  e  reestruturação  das  fontes  disponíveis  a  Suetônio,  mas,  especialmente,  sob  a

influência do patronato, do ambiente da aula e da política vigente em estabelecer uma nova

imagem de Principado. 

Nero foi um personagem complexo em uma dinastia que mudou as estruturas

do governo de Roma. Porém, teve a memória de nefasto fixada na historiografia senatorial.
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Todavia,  perante  a  análise  das  representações  familiares  podemos  divisar  um  Imperador

diferente, alguém que se utilizou da arte para se impor como restaurador do poder romano,

amante do povo e expositor das imposturas do Senado; reestruturador da paisagem da cidade

de Roma e não piromaníaco; vingador da morte de seu pai e não matricida; monarca ao molde

helênico e não tirano de Roma. A lembrança contínua de seu governo nos mostra a grande

influência que exerceu, mas aqueles que vieram depois precisavam escolher tratá-lo como

herói, tal qual Otão e Vitélio, ou bani-lo à vilania, como Nerva e aqueles que o sucederam.
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