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O FUNERAL DE NERO EM SUETÔNIO E SUA MEMÓRIA 

Gustavo Cangussu Góes1 

 

INTRODUÇÃO 

 A família exerce um papel importante na sociedade romana, pois esta é 

quem favorece o fortalecimento do estado, por meio dela se dá as relações de 

poder com os clientes e amicus, através dos casamentos se amplia o tanto a 

patria postestas como o próprio patrimônio familiar além de dar continuidade ao 

nome da família bem como o culto aos lares, e por meio dos nascimentos a 

cidadania e a posição social são definidas (cf. DIXON, 1992; GEORGE, 2005; 

SALLER, 1994, p. 74 – 101). Este papel trazia consigo tamanha importância 

que o próprio Augusto se encarrega de realizar uma reforma familiar em Roma 

apresentando-se como Pater Patriae e sua família como o exemplo, ou como 

afirma Savery (2003, p. 5): “'Pai' não era apenas o nome apropriado para o 

líder da administração escrava imperial, mas seu desenvolvimento tinha 

consequencias para o status de seus herdeiros, pois na prática seu filho 

herdaria  partes do território imperial.” Portanto, a imagem da família era a 

representação do próprio indivíduo. 

 Suetônio, autor que atuou especialmente no período de Trajano e 

Adriano (c. 98 - 122), escreveu uma série de biografias de doze imperadores a 

qual ficou conhecida por De Vita Caesarum (ou Vidas dos Doze Césares) e 

cobre desde Júlio César até Domiciano. Por fazer parte do gênero biográfico o 

autor toma mais tempo em descrever a aparência, caráter, guerras que o 

imperador lutou, cargos que ocupou, modo de administrar o império, bem como 

a vida privada com seus vícios e virtudes (BRADLEY, 1998, p. 17), todavia 

Suetônio estava interessado em fofocas imperiais, pois para um romano, aquilo 

que ocorria no ambiente doméstico se refletia no ambiente público 

(TREGGIARI, 2005, p. 10 e 11), deste modo José Luís Lopes Brandão defende 

que a escolha de Suetônio pela biografia se deve ao fato de haver uma 

mudança de protagonismo do senatus populusque Romanus para o imperador 

(2009, p. 15), ou seja, ao falar do doméstico, no caso imperial, se estaria 
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apresentando o império. 

 Tomando estes dois pontos, a questão familiar e Suetônio com suas 

biografias, quero relaciona-los com a questão da morte, pois como bem afirma 

Hope em relação a morte romana (2009, p. 64): “Não importa o que matou 

você, mas como você encarou a morte e morreu.” Sendo assim, o momento da 

morte era tão importante para a imagem quando o nascimento e vida, sabendo 

disto Suetônio traça o nascimento dos seus biografados de tal modo que este 

sirva de prova para a glória ou desonra destes e narra a morte de cada um 

para que esta venha a corroborar com os seus argumentos já expressos. Isto 

torna os dois últimos capítulos da vida de Nero especialmente interessantes 

(SUETÔNIO, Nero 49 e 50), pois ali Suetônio demonstra o modo que este 

imperador encarou a morte e morreu reiterando uma memoração domícia para 

Nero e reforçado o caráter histriônico do imperador. 

  

RITUAL DE MORTE 

 Portanto, é preciso lembrar que o momento da morte sempre foi um 

momento de memórias, tanto do falecido como de sua família. Sendo uma 

ocasião de lembrar quem ele foi e como isto se insere no contexto de localizar 

a família socialmente. Em Roma não era diferente, como bem aponta Hope 

(2009, p. 67): “Funerais em Roma e pelo império, como em outros períodos e 

culturas, serviam para unir a sociedade, demonstrando suas crenças comuns e 

valores internos, enquanto sublinhava as diferenças e papéis com base na 

idade, gênero, riqueza e status.” Os mortos não são e nem eram todos iguais. 

Lembrando, como foi apresentado anteriormente, de que o modo como se 

encarou a morte e morreu era extremamente importante para a memória do 

falecido, bem como o ritual que se seguia a esta.  

 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 um recurso essencial para a identidade. (…) [A 

qual] manifesta explicitamente nos monumentos cuja etimologia remete à 

recordação.” (CANDAU, 2011, p. 145), monumentos que podem ser expressos 

tanto em estátuas como em tumbas (cf. HUSKINSON, p. 2011) como nos 
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rituais através das imagens transmitidas nestes, pois “era importante criar uma 

imagem no presente para o futuro.” (HOPE, 2003, p. 116). Por isso, vamos 

analisar brevemente os momentos de morte, o ritual funerário que se seguia e 

a importância da tumba funerária para a fixação de memória do morto bem 

como as imagens expressas nela, especialmente na área externa, para a 

expressão de quem era a família deste. 

 Valerie Hope (2009) apresenta que haveriam situações as quais 

tornavam a morte boa ou má, uma destas era o local de morte o qual deveria 

contar com a presença dos familiares, amigos e escravos (p. 51), alguém para 

dar o último beijo, para ouvir as últimas palavras, para fechar os olhos daquele 

que se foi (cf. LINDSAY, 2000, p. 161 e 162). A própria morte deveria ser 

encarada com bravura e de modo indolor (p. 50; cf. LORAUX, 1988, p. 27 – 62; 

VERNANT, 2001, p. 45 – 80), como ela mesma diz (p. 56): 

“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 era o ideal. 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.” 

 Por mais que o conceito final fosse diferente, a questão idealista de 

ausência ou negação ao sofrimento e desespero da morte era comum. O 

mesmo se dava em relação ao suicídio o qual não deveria ser um ato de 

fraqueza ou de consciência culpada, mas uma escolha pensada e deliberada 

(p. 57 e 58). Deste modo, em geral, a morte precisava contar com a presença 

do ambiente doméstico, com a coragem e a sabedoria. 

 Após a morte iniciava-se a preparação do funeral e enterro que 

principiava-se 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, p. 41). Galhos 

de cipreste eram fixados na casa para demonstrar publicamente que aquela 

estaria poluída pelo luto. Então as mulheres iniciavam a preparação do corpo 

lavando-o, passando óleos aromáticos e cuidando para que a aparência 

estivesse apresentável (cf. HOPE, 2009, p. 71 – 74; LINDSAY, 2000, p. 162 e 

163)2. O corpo era exposto no átrio da casa com os pés voltados para a porta. 

                                                 
2 É interessante notar que a aparência do morto diferia-se grandemente dos enlutados. Enquanto os 
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Em seguida, dava-se a procissão funerária em direção ao local de cremação ou 

inumação para se proferir a laudatio funebris, ou, se fosse o caso de um 

imperador ou alguém da corte imperial, esta procissão se dava em direção ao 

Fórum para ali se realizar a laudatio. 

 A procissão (pompa funebris) era extremamente importante para a 

imagem da família. Nela alguns atores vestiam roupas e máscaras mortuárias 

de distintos membros da família que já haviam falecido fazendo-os, de certo 

modo, reviver (LINDSAY, 2000, p. 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 cumprimenta-lo 

pela manhã teria mais prestígio. Muitos domini 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. Todavia esta atitude começou a sair do controle arriscando tanto a 

economia como a imagem da própria família3, então Augusto emite um decreto 

limitando o número de escravos que poderiam ser libertos (HOPE, 2009, p. 75 

– 77), bem como os gastos com o funeral.4 

 Após isto 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, p. 77; 

LINDSAY, 2000, p. 165 e 166). Em seguida o corpo era disposto para a 

cremação ou inumação e deposto em seu local de morte. 

 Os locais de morte serviam como monumentos de memória, como 

afirma Maureen Carroll (2006, p. 30): “Os monumentos funerários, de acordo 

com fontes legais Romanas, eram designados para preservar a memória.” 

                                                                                                                                               
últimos estavam vestidos em roupas escuras e com a aparência rota, o falecido tinha o rosto bem 

apresentado e vestia roupas brancas. 

3 Para mais informações sobre a questão da libertas e a necessidade do escravo para a imagem da 

família, cf. WIRSZUBSKI, 1950. 

4 Todavia é importante ter em mente que haviam algumas diferenças entre a procissão de uma pessoa 

comum em relação ao 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 que levava indicaria 

mais prestígio tanto para o participante como para o imperador (ARCE, 1990, p. 40 e 41). 
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Nisto se dava consideração útil às imagens e textos empregados nos túmulos, 

através destes a família apresentava quem era e como gostaria de ser 

lembrada pela sociedade, por este motivo as tumbas eram colocadas em vias 

movimentadas, tinham a obrigação de serem vistas. 

 Wallace-Hadrill apresenta o duplo aspecto das tumbas ao dizer que 

estas, em suas representações de relevo, estátuas e epígrafes, “tinham uma 

função interna bem como externa. Elas eram um mecanismo pelo qual a família 

representava a si mesma para si mesma e construía sua identidade.” (2008b, 

p. 76). Identidade esta que não deveria ser restrita apenas ao ambiente 

familiar, mas, ao se colocar nas tumbas, era exposta a todos os transeuntes, 

pois “a história da família, de fato, era um assunto público.” (CARROLL, 2006, 

p. 34; cf. GEORGE, 2005, p. 38 – 41 e HUSKINSON, 2011, p. 525). 

 Devido a estas questões o falecido muitas vezes deixava em seu 

testamento as instruções para a preservação do túmulo. Como lembra Hope 

(2003, p. 120): 

“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 que viria depois [afterlife] era 
outra coisa.” 

 Muitas vezes os responsáveis por preservar este túmulo eram os libertos 

do patrono, pois este seria o seu próprio túmulo no momento da morte 

(CARROLL, 2011, p. 137 – 141; cf. Idem, 2006, p. 40 – 44). Tal preservação se 

dava com a comemoração da Parentalia, bem como com a construção de 

jardins e bancos onde os passantes e familiares poderiam descansar 

(CARROLL, 2006, p. 42). 

 Portanto, a morte e seus rituais envolviam questões fundamentais para a 

identidade e memória do morto. 

 

4. ANÁLISE DE NERO 49 E 50 – NERO, O DOMÍCIO 

 Perceba nesta rápida análise como Suetônio caracteriza o imperador e o 

retira da família julio-cláudia e o encerra com os domícios. 

 

“49. 1.Como, então, cada um por sua vez o apressasse a escapar o 
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mais cedo possível dos ultrajes que o ameaçavam, ordenou que se 
abrisse diante dele um buraco das dimensões do seu corpo e se 
arranjassem ao mesmo tempo quantos pedaços de mármore 
pudessem ser encontrados e lhe trouxessem água e lenha para as 
últimas homenagens ao seu cadáver. A cada um desses preparativos 
chorava e repetia: “Que artista vai morrer comigo!” 

 Neste relato vemos o imperador tomando as últimas providências para o 

seu funeral antes da morte com o pedido da água, a qual seria utilizada para 

lavar seu corpo, e da lenha, para a cremação, entretanto, esta não é uma 

preparação digna de um imperador, já que se pede que sejam trazidos quantos 

pedaços de mármore pudessem ser encontrados. O funeral não é pensado e 

arranjado com tempo, mas, é fruto de desespero, seguido de uma frase 

caracterizando Nero como um histrião. 

 

“49. 2.Enquanto tudo isso acontecia, o correio de Faonte trouxe 
cartas. Tomou-as e leu “que ele havia sido declarado inimigo público 
pelo Senado e que estava sendo procurado para receber a punição, 
de acordo com o costume dos antigos.” Perguntou como era esse 
suplício. Ao saber que se atava no pescoço do paciente uma forquilha 
e o vergastavam até expirar, apavorado, tirou dois punhais que trazia 
consigo e experimentou a ponta de ambos. Depois guardou-os 
novamente, alegando 49. 3.“que a hora fatal ainda não era chegada.” 

Ser declarado inimigo público era atrair a morte sobre si, pois qualquer um que 

o matasse não seria considerado assassino. Tal morte apresentada seria por 

demais vergonhosa sendo muito mais digno de um cidadão romano cometer o 

suicídio (cf. HOPE, 2009, p. 57 – 60). 

 

“Ora aconselhava Esporo a lamentar-se e a chorar, ora pedia que 
alguém, pelo exemplo, o encorajasse a suicidar-se. De hora em hora 
censurava a sua covardia nestes termos: “Vivo na torpeza e na 
vergonha! Isto não é próprio de Nero! Não lhe fica bem. É preciso ser 
prudente em tais conjunturas. Vamos, levanta-te!” Já se aproximavam 
os cavaleiros com a missão de conduzi-lo vivo. Ao saber o que se 
passava, bradou em grego: 

O tropel dos velozes cavalos aturde-me os ouvidos. 
e enterrou o ferro na garganta com a ajuda do seu secretário 
Epafródito.” 

 Suetônio relata claramente um Nero desesperado e hesitante em 

relação ao suicídio, indo de modo contrário ao ideal romano de boa morte, a 

qual deveria ser encarada com bravura e coragem. Tal hesitação termina por 

fazer com que ele não consiga suicidar-se sozinho necessitando da ajuda de 

seu secretário. Vemos então a imagem de um imperador fraco, hesitante e 

histriônico em todos os aspectos, tal imagem vem a corroborar com o Nero já 
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apresentado por toda a biografia suetoniana. 

 

“49. 4.Achava-se ainda semivivo ao irromper um centurião, que 
colocou o seu manto na ferida, simulando ter ido ao seu socorro. Não 
lhe disse mais nada do que isto: “Tarde demais!” e “Isto é que é 
fidelidade!” Expirou ao pronunciar estas últimas palavras, os olhos 
abertos e fixos de maneira que não se podia fitá-lo sem horror e 
espanto. Antes, e acima de tudo, exigira dos seus companheiros que 
não entregassem a sua cabeça a ninguém, mas cremassem 
totalmente. Assim aconteceu. Obtiveram esta graça de Icelo, liberto 
de Galba, que acabava de sair da prisão ondo o jogaram desde o 
início da revolta.” 

 Neste “leito de morte” encontramos um Nero completamente às avessas 

de uma boa morte. Ali não estavam presentes seus familiares, pois todos 

haviam morrido, não há ninguém que possa dar-lhe um último beijo para tomar-

lhe o último fôlego, suas últimas palavras não passam de poucas frases sem 

nenhum significado para a posteridade e ao morrer não há ninguém que faça a 

conclamatio e lhe feche os olhos. Abandonado por todos e sendo agraciado 

apenas por seu inimigo. 

 

“50. Seu funeral custou duzentos mil sestércios. Nele foi empregado 
tecidos brancos bordados a ouro que lhe haviam servido nas 
calendas de janeiro. Écloga e Alexandra, suas amas de leite, com sua 
concubina Ateia, sepultaram-lhe os restos no monumento da família 
dos Domícios, erguido no Campo de Marte, por cima da colina dos 
Jardins, encimado dum altar de pedra de Lu e circundado duma 
balaustra de mármore de Trasos.” 

 Esta vida se encerra relembrando a magnificência de Nero, com um 

funeral caríssimo e detalhes que iriam além do comum. Entretanto, mais uma 

vez, aquelas que cuidaram de seu funeral não eram as mulheres de sua família 

nuclear como comumente ocorria, mas parte da família extendida, no caso de 

Écloga e Alexandra, suas amas de leite e a controversa figura de Ateia, sua 

concumbina, entretanto o que chama a atenção é o fato de este ser recolocado 

na família dos Domícios ao ser sepultado na tumba desta família, porém é 

importante ter em mente que a tumba de Nero ficou conhecida por muito 

tempo, pois há relatos tanto em Suetônio (Vit. 11) como em Tácito (Histórias 

2.95) de que Vitélio se propôs a honrar as infera de Nero publicamente no 

Campo de Marte (cf. ARCE, 1990, p. 75 – 76), todavia há de se afirmar que 

esta não era uma tumba digna de imperador como é o caso do mausoléu de 

Augusto, mas se resume a uma tumba simples, feita de material comum. 
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Pronto, não há mais um julio-cláudio, apenas um Domício. Não era um 

imperador, apenas um histrião. 

 

PALAVRAS FINAIS 

 A memória tinha sua culminância no momento de morte com a 

exposição de figuras no túmulo familiar como meio de fixar uma determinada 

identidade na lembrança desta memória. Entretanto, não bastava um bom 

túmulo, pois o romano deveria morrer uma boa morte com bravura e coragem. 

 Então, para selar a imagem construída de Nero, Suetônio o descreve 

como um medroso teatralizando o seu último momento, e sendo por fim 

encerrado junto aos domícios. Afinal “o sepultamento na tumba da família dos 

Domícios simbolicamente o removeu das famílias Júlio e Cláudia, e assim 

corrobora a ênfase de Nero como um Domício do modo como Suetônio havia 

iniciado esta Vida.” (WARMINGTON, 1977, p. 85). Um imperador que não 

deveria te-lo sido. 
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