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RESUMO 

 

 

 Ao longo da Antiguidade Tardia as imagens constituíram importantes recursos de 

comunicação e persuasão nos âmbitos político e cultural em processos que se 

vinculavam tanto à sustentação quanto à conquista do poder. Dentro deste amplo arco 

temporal, nossa Tese versa sobre a produção de imagens do Imperador Constantino I, 

governante, que em um período compreendido entre 306 e 337 conseguiu reunificar o 

poder político dentro do território imperial romano sob suas mãos.  

De acordo com François Laplantine e Liana Trindade (1997: 77) representações são 

mais que meios substitutivos, constituem leituras de uma dada realidade nas quais estão 

implicadas interesses políticos e de valores pessoais diversos, por parte daquele que 

profere o discurso. Sua operacionalização é recorrente no universo político, 

especialmente, sob a forma de constituição de imagens dada sua capacidade de fazer 

acreditar (BALANDIER, 1999:130). 

Não se trata de identificar a melhor representação ou a verdadeira imagem dentro do 

corpus documental selecionado. Nosso trabalho reside na análise do processo por meio 

do qual a imagem de Constantino I foi sendo gradualmente transformada, oscilando, 

assim, entre a heroificação e seu imediato paradoxo, o anti-herói. 

  

Palavras-Chave: Constantino I, Construção da Imagem, Imperador Romano, Poder 
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ABSTRACT  

 

 

Throughout late antiquity the images were important features of communication and 

persuasion in politics and culture, linked to the support and to the conquest of power. 

Within this broad time span, our thesis deals with the production of images of Emperor 

Constantine I, a ruler, that in a period between 306 and 337 managed to reunify the 

political power within the Roman imperial territory in their power. 

According to François Laplantine Liana and Trinity (1997: 77) representations are more 

than just substitutive ways, they are understandings of a given reality in which the 

person who gives the speech involves his political interests and different personal 

values. Its operation is recurrent in the political world, especially in the form of 

incorporation of images because of their ability to convince (Balandier, 1999:130). 

This is not to identify the best representation or the real image within the documents 

selected. Our work is based on the analysis of the process in which the image of 

Constantine I was gradually transformed, oscillating between heroization and its 

immediate paradox, the anti-hero. 

 
Keywords: Constantine I, Image, Power, Roman Emperor 
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INTRODUÇÃO  

 

Em uma discussão incipiente sobre a Imagem do Imperador Constantino I 

proposta em 1997 sob o título A Face do Perseguidor: Uma Análise da Obra de 

Lactâncio encontramos, no discurso revanchista (MOMIGLIANO, 1989:89) de Lucius 

Caecilius Firmianus em seu tratado Sobre a Morte dos Perseguidores, elementos que 

conformavam a imagem de um arquétipo, um tipo ideal de governante representado pela 

imagem do Imperador Constantino I. Essa perspectiva se ampliou na Dissertação de 

Mestrado defendida em 2007.  

 Sob o título A Construção Da Imagem Do Governante: Uma Análise Das 

Representações Do Imperador Constantino (306 -337 d.C) retomamos o tratado Sobre a 

Morte dos Perseguidores e procedemos a uma análise comparada com outras fontes 

textuais. A primeira delas, igualmente cristã, escrita pelo bispo Eusébio de Cesaréia 

intitulada Vida de Constantino e o conjunto de documentos laudatórios denominados 

Panegíricos Latinos. Percebemos que, de acordo com estes textos, Constantino I 

realizava os mais diversos papéis sociais com excelência. Verificamos nas obras cristãs, 

a assimilação de valores e linguagem herdada da cultura e da tradição historiográfica 

pagãs, assim, dos discursos emergiam o filho piedoso, o general vitorioso, o mantenedor 

da ordem, o Imperador pela vontade divina que exercia o poder com a anuência e 

proteção da esfera sagrada. Em um universo de culturas e linguagens compartilhadas e 

de ideologias religiosas divergentes, verificamos a recorrência de elementos que 

constituíam a imagem do governante que corresponde às expectativas geradas em torno 

dele. O bom soberano para pagãos e cristãos do quarto século. 
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 Encontramos um mosaico de imagens em cada uma das fontes textuais 

analisadas. Todavia, com um resultado final invariavelmente favorável dado o caráter 

pró-constatinianos do corpus documental. Na consulta a um discurso de oposição, feita 

a partir da obra Nova História, de Zózimo, é que percebemos um processo de 

metamorfose das imagens antes apreendidas. 

 

 Tudo estava em ordem, em todas as partes e, em razão de 

conquistas anteriores, os bárbaros guardavam de bom grado a 

calma, quando Constantino (fruto da relação de Constâncio com 

uma mulher, nem de boa reputação, nem legalmente desposada) 

que já almejava projetos de assumir o Império, mas cujos desejos 

se viram exacerbados desde que Severo e Maximiano alcançaram 

a posição de César, decidiu abandonar o lugar onde estava para 

marchar às províncias transalpinas onde estava seu pai, 

Constâncio (...) (Zózimo, II). 

 

No texto, a imagem do governante restaurador da ordem cede lugar numa 

alternativa às perspectivas pró-constantinianas que chama a atenção pelo processo de 

construção de representações que invertem uma imagem antes heroificada 

diferenciando-a e distanciando-a da significação, uma posição reforçada quando 

abrangemos o campo documental consultando também fontes textuais que se dedicavam 

de alguma forma à imagem do Imperador Constantino I e suas ações frente ao Império. 

Neste processo, reunimos um corpus documental composto por onze documentos 

textuais produzidos entre os séculos IV1 e início do século VI. Parte dessas obras tem 

                                                 
1 Todas as datas referidas nesta Tese devem ser lidas como d.C (depois de Cristo), salvo disposição em 
contrário. 
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uma proposta laudatória, são os casos dos Panegíricos Latinos, da obra Sobre a Morte 

dos Perseguidores e da obra Vida de Constantino. 

Os Panegíricos Latinos são textos oficiais escritos para serem proferidos em 

datas festivas nas quais a boa imagem do Príncipe era reforçada. Comumente 

respondiam às necessidades políticas de justificação das ações imperiais e afirmação de 

virtudes que, para os súditos, deveriam idealmente compor o perfil do soberano e 

nortear sua conduta frente as questões do Império. Ao fim, busca-se o consensus que 

legitime e concorra para a sustentação do poder. 

 Dos panegíricos  que chegaram às nossas mãos cinco foram escritos em honra 

do Imperador Constantino I e estão reunidos em uma obra organizada por Vitor Herrero 

Llorent (1969) na qual estão dispostos obedecendo a uma ordem cronológica de 

produção. São eles: Panegírico em Honra de Maximiano e Constantino, escrito em 306; 

Panegírico de Constantino, datado de 310; Discurso de Ação de Graças em Honra de 

Constantino, pronunciado em 312; Panegírico em Honra de Constantino Augusto, 

pronunciado um ano depois da batalha da Ponte Milvio, em outubro de 313 e o 

Panegírico de Constantino Augusto, atribuído a um orador de nome Nazário e datado de 

321. 

Partindo de uma abordagem político militar, nesses documentos são narrados 

feitos que exaltam o exercício do soberano em seus diversos papéis sociais oferecendo 

ao leitor informações de cunho político, cultural e militar que compunham o contexto 

histórico no qual Constantino I estava inserido e atuava ativamente. Esses elementos 

fazem dos panegíricos documentos de inequívoca importância para a compreensão 

dessa realidade em suas variadas dimensões.  

 Da biografia dos seus autores podemos inferir, a partir da análise dos textos, 

aspectos referentes ao pertencimento político, social e ideológicos. As leituras indicam, 
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neste sentido, que os panegiristas professavam a fé pagã e que tinham acesso à espaços 

do poder central.Algumas destas características no texto da obra Sobre a Morte dos 

Perseguidores.  

Sobre a Morte dos Perseguidores, foi escrita por volta de 316 e apresenta o 

mesmo gênero laudatório; seu discurso, todavia, é feito em uma perspectiva cristã pois o 

autor, Lactâncio, era um cristão converso. Sobre o autor sabemos de sua ligação com a 

Aula Caesaris dos Imperadores Diocleciano e Constantino I estabelecida pelo exercício 

de sua função como professor de retórica. Especificamente em relação a Constantino I, 

atuou como preceptor de Crispo, filho mais velho deste soberano. 

 A obra reflete o reposicionamento político dos cristãos dentro do Império. A 

história das relações entre a Igreja e o poder imperial tinham sido, até então, marcada 

pela hostilidade expressa muitas vezes nas medidas persecutórias. A partir do Acordo de 

Milão, os praticantes do cristianismo passaram a contar com o apoio institucional, com 

destaque para a região Ocidental do Império, comandada por Constantino I cujas 

políticas de favorecimento aos cristãos fizeram deste soberano o modelo de conduta 

proposto pelo autor. 

A necessidade de sustentação do status recentemente conquistado orienta a 

escrita de Sobre a Morte dos Perseguidores na qual são elencado argumentos com 

vistas a orientar a conduta pessoal e a política religiosa relacionadas aos cristãos. 

Abrangendo um espaço temporal de quase trezentos anos compreendidos entre 68 e 

aproximadamente 314. 

 Partindo de uma gama de valores próprios de sua época e de sua ideologia 

religiosa o autor elege Imperadores cujos governos e conduta moral são reconstruídos 

de forma demeritória mostrando que estes soberanos contrariam as tradicionais 
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expectativas dos súditos em relação ao governante; são postos como contra-modelos de 

uma referência positiva da qual Constantino I é posto como mais notável representante.  

 De igual forma o encômio Vida de Constantino, escrito pelo bispo Eusébio de 

Cesaréia em 337, traz reflexos das políticas constantiniana direcionadas à Igreja que, no 

contexto desta escrita, tinha sua posição consolidada no Império e contava com amplo 

apoio do poder imperial. A leitura que Eusébio de Cesaréia faz de Constantino I e seu 

governo parte dessa relação entre o soberano e a Igreja de onde emergem as variadas 

representações deste Imperador. 

 Eusébio de Cesaréia era próximo ao poder central, mas somente na mesma 

medida que os demais membros do alto clero e não chegaram às nossas mãos relatos 

que indiquem o contrário. Sua obra, Vida de Constantino, é uma biografia póstuma do 

Imperador, um encômio que abrange um espaço temporal de aproximadamente trinta e 

cinco anos, uma vez que retoma passagens dos governos anteriores ao de Constantino I.  

Com Vida de Constantino encerramos as análises de textos laudatórios 

selecionados para esta Tese e passamos aos Breviários Latinos.  A escrita dos breviários 

segue a tradição historiográfica pagã privilegiando aspectos de natureza política e 

militar a partir dos quais aborda aspectos relacionados ao mos maiorum e rememora 

eventos com o objetivo oferecer ao soberano, aos senadores e membros da Aula 

Caesaris uma leitura fácil e resumida da história do Império Romano.  

Os autores de tais documentos, chamados de breviaristas, têm em comum o 

apreço pela tradição cultural pagã, que julgam ter sido gradualmente negligenciada, e o 

fato de serem altos funcionários administrativos ocupando cargos que dependiam da 

indicação direta do Imperador. A exceção se faz a um dos breviários selecionados para 

nossa Tese e sobre o qual pouco podemos inferir. Trata-se do breviário intitulado 

Origem de Constantino. 
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O título do breviário Origem de Constantino indica o objeto ao qual o texto está 

dedicado. Destaca-se entre os demais textos de mesmo gênero pela riqueza de detalhes 

acerca de batalhas importantes. Através do relato desses conflitos é que o autor de 

Origem de Constantino expõe relatos dos êxitos militares e da história política de 

Constantino I se vertendo sobre um espaço temporal compreendido entre 306 e 337. 

Tende-se a considerar o autor de Origem de Constantino como pagão, da mesma 

forma, a obra é datada de meados do século IV (WINKELMANN, 2003: 15). Não 

chegou às nossas mãos qualquer dado sobre sua condição social ou política. Neste 

sentido, encontramos informações mais consistentes quando nos dedicamos à análise de 

dos dois outros breviários selecionados, que são: Livro dos Césares e Breviário Desde a 

Fundação de Roma, como indicamos acima. 

 O Livro dos Césareş escrito pelo Aurélio Vitor, foi produzido em um período 

de transição entre o governo de Constâncio II e do Imperador Juliano, por volta do ano 

361 a abrange um espaço temporal compreendido entre os anos 31 a.C e 360, iniciando 

sua narrativa sob o governo de Augusto e concluído com o governo do Imperador 

Constâncio II. 

 Escrito por Flávio Eutrópio, o Breviário Desde a Fundação de Roma apresenta 

no título da obra indícios do espaço temporal tratado: da fundação de Roma ao governo 

de Joviano, encerrando sua produção no ano 364, ou seja, não se verte sobre o governo 

do Imperador Valente, para quem trabalhava e a quem dedica a obra. 

 Os breviários encerram o grupo das fontes textuais do século IV. Para compor o 

corpus documental de nossa Tese selecionamos, ainda, uma obra escrita no início do 

século VI intitulada Nova História escrita por um jurista pagão chamado Zózimo que 

em seu texto se dedica a história do sistema imperial romano, do século I, com Augusto, 

ao início do governo do Imperador Honório. 
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 Assim como Aurélio Vitor e Flávio Eutrópio, Zózimo manifesta nostalgia por 

uma tradição cultural que ele julga ter sido abandonada. Todavia, a distancia temporal 

que o separa dos governos aos quais faz objeções, o permite atribuir esse abandono e o 

que considera serem as conseqüências disto os Imperadores, como Constantino I 

apresentando uma leitura alternativa sobre este soberano, razão pela qual a 

selecionamos.  

 Há nestes textos uma grande variedade de imagens que ganham relevo a partir 

da execução dos diversos papeis sociais exercidos pelo Imperador e, cumpre lembrar, 

dos interesses de quem profere o discurso, seja esse sujeito um grupo ou um individuo. 

Por essa razão, a análise das produções elencadas acima  permite ao leitor apreender o 

processo através do qual as representações de Constantino I foram constituídas e as 

implicações políticas e ideológicas presentes neste processo de constituição de 

imagens,entendida como um tipo de representação. 

Quando escreveu Olhos de Madeira: Nove Reflexões Sobre a Distância, Carlo 

Ginzburg definiu o conceito de Representação aplicando a ele certa ambigüidade. 

Concebendo-a como meio evocador da ausência, e por vezes da presença, portanto, 

meio substitutivo. Nas referências à manequins de cera utilizados em ritos funerários é 

que busca seus exemplos, alude, desta forma, a uma passagem da obre História Romana 

de Dion Cássio na qual se lê a respeito dos adornos empregados na estátua de cera do 

Imperador Pertinax por ocasião do seu funeral durante o qual um escravo espantava as 

moscas que pousavam sobre ela como de do soberano se tratasse.(GINZBURG, 1998: 

89).Elege a premissa mimética e imitativa do termo. 

Aproxima-se de sua concepção o conceito de representação defendido por Roger 

Chartier (1990:20-21) que o define como ato de evocar o ausente, de substituir algo ou 

alguém, imagem mediata que faz vez o objeto ausente através de uma substituição por 
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uma imagem possível em sua forma física, seja por símbolos ou bonecos, sejam 

propostas por textos antigos. A existência de uma tensão entre os sentidos do conceito é 

apresentada: supõe radical distinção entre aquilo que se representa e o que é 

representado. 

De outro lado, Laplantine e Trindade (1997:13-14) divergem sobre a apreensão 

deste conceito. Para estes autores, as representações não são meras substituições, 

evocações do ausente e do presente, mas reapresentações de um objeto percebido de 

outra forma, releituras possíveis de uma mesma realidade à qual estão limitadas.  

Entendemos Representação, assim como Laplantine e Trindade (1997), como 

leitura possível de um objeto e que o distanciamento radical desta realidade concorreria 

para a perda de elementos, de características de seu referente e, por conseqüência, o 

status de representação. Não obstante as opiniões distintas na aferição do conceito, os 

discursos sobre ele convergem para um mesmo ponto em dois momentos: quando se 

trata de sua abrangência e da operacionalização do termo.  

Para Roger Chartier (1990:17) as representações são sempre determinadas pelos 

interesses de um grupo e por isso são carregadas de implicações políticas e ideológicas 

com o objetivo de persuadir o outro, ou os outros, acerca de uma autoridade ou com o 

fim mesmo de justificar ações e a permanência da ordem. Afirma desta forma, sua 

condição voluntária e o afirma de forma textual ao defender a inexistência de uma 

representação neutra. Em consonância com este discurso, Laplantine e Trindade 

(1997:16) entendem que os atributos e significados conferidos às representações estão 

associados aos interesses daqueles que as elaboram e difundem seja em forma de 

símbolos ou imagens.  

Entendemos símbolo enquanto sistema de representação que ultrapassa o 

indivíduo; uma convenção social aceita, que age por associação através de signos ou de 
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figuras de linguagem, em alguns casos substituindo, em outros remetendo ao objeto. 

Assim, por exemplo, representação mimética do Imperador Pertinax em seu funeral era, 

para o escravo romano, o próprio soberano (GINZBURG, 1998:89); o manto púrpura 

qualificou o Imperador em sua função durante do o período imperial romano e a cruz 

remete de forma automática ao ícone maior do cristianismo (LAPLANTINE 

&TRINDADE, 1997:14). 

Já a Imagem, de acordo com François Laplantine e Liana Trindade (1997:77), é 

a leitura do real traduzida em conceitos sobre o objeto ou indivíduo. A constituição da 

imagem de um indivíduo, ainda de acordo com Laplantine e Trindade (1997:10-11), 

reflete as perspectivas acerca da vida social e as experiências com o objeto que o autor 

se propõe representar. Ainda, a esta pessoa características que muito provavelmente no 

todo ou em parte não possuísse são ressaltadas, diminuídas ou silenciadas. Deste ponto 

de vista, a Imagem não corresponde à realidade como um todo, mas como uma parcela 

do real que é feito visível por quem o elabora. 

Para George Balandier (1999:130) Imagem é uma figuração do real com poder 

de reencantar o cotidiano, de estimular ações de outro modo que não pela força das 

armas ou das leis. Um meio de comunicação entre as partes, dotada do poder de fazer 

acreditar. Tal capacidade faz da Imagem um instrumento dos poderes estabelecidos e 

exercidos entre os homens que procedem à sua construção a partir de uma cuidadosa 

seleção de memórias (BALANDIER, 1999:131). 

Na acepção e operacionalização do conceito, os discursos de George Balandier 

(1990) e Gianpaollo P. Caprettini (1994) entram em consonância. Para Caprettini 

(1994:179) a imagem é uma forma de representação que não se resume a uma 

transferência de características, mas que se constitui a partir de uma operação de seleção 

e pertinentização ao invocar estruturas particulares de um tempo vivido e mantido vivo 
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pelo meio social à qual se dirige a representação e ao qual Maurice Halbwachs (1968) 

denominou memória. 

No livro de George Balandier O Dédalo: Para Finalizar o Século XX, o autor 

escreve sobre a necessidade de controle sobre a imagem dada sua influência nos jogos 

de poder (1999:130).  Verificamos essa operacionalização e zelo com as constituições 

de imagens, sob esses mesmos fundamentos, em fontes textuais que, entre os séculos IV 

e VI, se dedicaram às ações de Constantino I frente ao Império bem como à imagem 

deste soberano. O que respalda a pertinência do conceito de Imagem como base teórica 

deste trabalho cujo objeto de estudo está justamente centrado em uma reflexão sobre o 

processo de produção de imagens deste governante.  

O estudo dessas apreensões do real exige que sejam considerados os elementos 

norteadores deste processo, o que inclui um exame tanto do lugar de sua produção 

quanto do espaço sobre o qual irá atuar. Pontos que consideramos particularmente 

relevantes no trato de um período marcado por transformações e compartilhamentos 

como a Antiguidade Tardia. 

Este conceito recebeu duras críticas do historiador Bryan Ward-Perkins 

(2006:14-15) para quem o termo desconsidera rupturas importantes que teriam levado 

ao fim do Mundo Antigo e que, ao fim, se restringe à adaptações lingüísticas para 

explicar o que ele define como catástrofe.  Ao contrário de Ward-Perkins, entendemos a 

Antiguidade Tardia como caracteristicamente marcado por transformações e 

permanências em vários âmbitos da realidade (MARROU, 1980), mas também como 

período de compartilhamentos em vários níveis do cultural como mostram os 

documentos textuais dos séculos IV e VI apresentados neta obra. 

É neste período que estão inseridos os limites temporais de nossa Tese, na qual 

fazemos uma reflexão sobre as múltiplas representações  do Imperador Constantino I. 
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Apreensões do real que, cumpre lembrar, muitas vezes condicionadas ao pertencimento 

político e ideológico do autor.  

Não há, portanto, um mosaico ou uma vasta galeria de fotos que nos permita 

buscar a melhor imagem ou a imagem verdadeira como ansiavam André Piganiol 

(1972) e Jacob Burckhardt (1853). Isso porque nos vertemos sobre uma realidade que 

não existe mais e sobre a qual podemos apenas inferir. Nosso trabalho consiste em 

analisar o processo por meio do qual as representações heroificadas deste governante 

foram historicamente constituídas assumindo formas diversas dependendo das relações 

de poder implicadas neste processo e está estruturado em quatro capítulos. 

Sob o título Constantino I: Imagens Multifacetadas o capítulo primeiro se dedica 

ao estado da arte. Nele são analisadas as perspectivas de historiadores modernos e 

escritores tardo imperiais sobre este governante e suas ações frente ao Império. 

Uma fonte textual apresenta diversas possibilidades de abordagem.Assim, o 

pesquisador pode optar pelo levantamento e análise de informações sobre as guerras ou 

questões político administrativas ou, ainda, analisar os diversos papéis sociais exercidos 

por um  indivíduo ou grupo.Optamos por refletir sobre a recorrente evocação de 

elementos que concorrem para a conformação de uma imagem heróica, ou para a 

constituição de seu paradoxo.Assim, as perspectivas tardo imperiais as quais fizemos 

referência no parágrafo anterior, recebem uma análise verticalizada a partir do segundo 

capítulo. 

O capitulo II, sob o título Laudação e Consensus: A Imagem Heróica de 

Constantino I nos Panegíricos Latinos no qual são analisados os cinco panegíricos 

pronunciados em honra do Imperador Constantino I. Neste capítulo lidamos com as 

abordagens tradicionalmente feitas na produção escrita pagã; é uma história laica, na 

medida em que o laico e o religioso podem ser separados no período tardo 
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imperial.Analisamos, nesta fase, quais características e situações dão vida aos heróis dos 

panegíricos. 

As análises de textos laudatórios continuam no capítulo terceiro. Todavia, agora 

sob uma perspectiva ideológica distinta, mas com claro compartilhamento de linguagem 

e cultura. Os textos que compõem este capítulo são produtos de autores cristãos, são 

eles: Sobre a Morte dos Perseguidores e Vida de Constantino. Verificamos neste 

capítulo intitulado O Herói Cristão nas Obras de Lactâncio e Eusébio de Cesaréia as 

permanências e transformações de uma cultura pagã na constituição da imagem heróica 

do Imperador Constantino I. 

No capítulo IV, deixamos o circuito das fontes laudatórias pró – constantinianas. 

Intitulado Imagem e Anti-Imagem: Constantino I Segundo Os Breviários e a Nova 

Histórias neste capítulo trabalhamos com a composição de um herói distinto daquele 

apresentado pelos textos laudatórios, sejam eles pagãos ou cristãos, mas ainda um herói 

de acordo o breviário Origem de Constantino, a breviário Livro dos Césares  e a obra  

Breviário Desde a Fundação de Roma. O processo através do qual essa imagem ganha 

contornos capazes de inverter essa imagem estão presentes no texto de Zózimo chamado 

Nova História que finaliza o capítulo. 

Por fim, nas considerações finais, nos remeteremos aos principais pontos a partir 

dos quais as narrativas analisadas dão vida às representações de Constantino I 

conferindo à sua imagem contornos de um herói ou de um contra - modelo e os 

elementos implicados neste processo. 

Antes de prosseguir, ressaltamos que todas as citações foram verificadas junto à 

transcrição na língua original. Assim, nos responsabilizamos por todas as traduções em 

grego e latim. 
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CAPITULO I  

CONSTANTINO I : IMAGENS MULTIFACETADAS  

 

1.1 Constantino e a Produção Escrita Tardo Imperial 

 

As pretensões de sustentação do poder político devem considerar a formação de  

uma rede de apoio ao governante que perpasse o máximo possível do tecido social e 

tudo que o cerca. Sua sustentação, mais ainda que o processo de conquista do comando 

do Império, não prescinde da utilização do que Ana Teresa Marques Gonçalves 

(2006:35) conceituou como força social de apoio, bem como da instrumentalização de 

valores que legitimem a posição do governante e suas ações. Como mostrou Gilvan 

Ventura da Silva (2003: 101), de forma isolada nenhum poder é capaz de sustentar uma 

configuração política. A necessidade de se cercar de símbolos que remetessem a valores 

plenos de significado para seus súditos evidencia-se como senso comum entre os 

soberanos quando verificadas as formas de representação utilizadas, fosse pela 

visualização do presente, sempre associado ao sagrado, ou pela construção da imagem 

por idéias, como na produção historiográfica tardo imperial. A Tese de Silva encontrou 

eco no recente estudo de H.A Drake (2000: 25). Segundo a perspectiva deste autor, o 

Imperador é um líder e como tal deve ter seguidores; sustentar essa posição exigia a 

habilidade no jogo político. Em um mundo que tinha por característica a diversidade, o 

soberano deveria corresponder às expectativas de seus súditos, para o que cumpria fazer 

emergir aspectos do sagrado e ter suas ações pautadas nas virtudes, servindo deste modo 

como exemplo para os súditos. Encontramos indícios dessa expressão necessária de 

sacralidade e de virtudes nas cerimônias de Corte, que ritualizavam o cotidiano do 
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governante ao mesmo tempo em que anunciavam a distância que havia entre o 

Imperador e os homens comuns:  

 

Eu quis, sacratíssimo Imperador, em que ali, na entrada de seu 

Palácio, a voz divina de sua bondade e um gesto de sua invicta 

mão direita fizeram sua ascensão ao Senado prosternado2 a seus 

pés, eu quis, digo , render graças à sua majestade (Discurso de 

ação de graças a Constantino Augusto, I).3 

 

O adventus do Imperador tinha se tornado uma cerimônia da Aula Caesaris 

permeada pelo sagrado, aspecto de que era investido tudo o que o cercava, com traços 

de uma realeza sagrada cultivada na época de Diocleciano e retomada por Constantino I. 

Além de conferir uma aura divina ao governante, essas cerimônias estabeleciam a 

diferença entre o soberano e os demais homens do Império. Às vantagens oriundas da 

proximidade com o poder central, opunha - se a clara distinção de força, de poder que se 

mostrava tão mais nítida quanto mais próximos fossem os súditos do governante. A 

imagem que emergia de suas aparições inspirava a reverência e revestia sua história 

política de um caráter sagrado, que o dissociava de qualquer elemento detrator ou 

                                                 
2 O texto faz referência à adoratio purpurae , uma cerimônia de Corte descrita por Gilvan Ventura da 
Silva na forma como segue: “saudação segundo a qual qualquer indivíduo admitido na presença do 
Imperador deveria ajoelhar-se e beijar a barra de seu manto. Diante do Imperador todos deveriam se 
manter de pé e em silêncio, sendo por vezes proibido o acesso do olhar à pessoa imperial que se ocultava 
atrás de uma cortina (velum). Somente em ocasiões especiais o imperador deixava a reclusão do Palácio e 
se expunha à admiração pública,o que dava margem a uma celebração chamada adventus, equivalente à 
aparição súbita de uma entidade sobrenatural entre os homens” (SILVA,2003:202). 
 
3 Trecho de um panegírico pronunciado, segundo Victor Jose Herrero Llorente (1969:1231), em janeiro 
de 312. Como anuncia o texto, era um discurso de agradecimento ao Imperador Constantino pelos 
benefícios concedidos à cidade do autor. 
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deslegitimador, o que, no caso de Constantino I, era especialmente interessante dadas as 

condições de sua ascensão4. 

 A proteção e a prosperidade do Império compunham as obrigações atribuídas ao 

Imperador. Seu êxito dependeria, inescapavelmente, do respeito e da prática do mos 

maiorum. Essa conduta garantiria a boa vontade dos deuses em relação ao Império. O 

contentamento divino podia ser expresso nas vitórias militares dos governantes contra 

ondas de migração germânica e numa estabilidade política interna – com o controle das 

tentativas de usurpação – e externa – com a contenção das invasões constantes dos 

limes. 

 A permanência do Imperador Constantino I sobre o comando do Império por 

trinta e um anos, treze deles como único Imperador, com o poder reunificado em suas 

mãos, é um indício forte de que a imagem, se não correspondia à realidade, persuadia o 

súdito, executando o que para Georges Balandier (1994:130) é seu potencial por 

excelência: a capacidade de fazer acreditar. Sua operacionalização é com freqüência 

associada às ações políticas que buscam a exaltação do objeto, forjando características 

que lhes seriam inerentes ou pela detração do outro, também passível de julgamentos 

mais ou menos distantes da realidade. Neste sentido, retomamos aqui o discurso de 

François Laplantine e Liana Trindade (1997:10). Esses autores avaliam que a imagem 

de uma pessoa nunca corresponde plenamente à realidade, podendo isso ocorrer uma 

vez que as características elencadas respeitariam o critério da conveniência. Desta 

forma, a imagem apresenta seu caráter ambíguo porque não se sabe com absoluta 

certeza em que medida reflete a realidade ou cria uma ficção a partir de indícios tirados 

                                                 
4 Finda a primeira formação tetrárquica por ocasião da renúncia dos Imperadores Diocleciano e 
Maximiano Hércules, teve início o processo sucessório que consistia na elevação de Constâncio Cloro e 
Galério aos postos de Augustos e na escolha de dois novos Césares. Preterido ao cargo em favor de 
Severo, Constantino I, em 306, se faz proclamar Augusto pelo exército de seu pai, Constâncio Cloro, 
morto em julho daquele ano. Não havia um cursus honorum que justificasse sua ascensão nem 
reconhecimento do colégio imperial que tornasse seu poder legítimo, o que aconteceu em 308 na 
conferência de Carnuntum. 
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da realidade, operando mais no nível da verossimilhança do que da realidade 

(BALANDIER, 1994: 136). 

A necessidade de considerar as influências alimentadas pelo pertencimento 

político, social, econômico e ideológico são, por este motivo, ressaltadas por Balandier. 

Estes elementos são em alguma medida  condutores da narrativa. Micheal de Certeau 

(2002:95) denominou como ‘o lugar da escrita’. Outrossim, a leitura e a análise das 

produções historiográficas tardias requer ainda que se observe com cautela as 

peculiaridades do estilo no qual a obra se enquadra, sob pena de se incorrer em 

anacronismos conceituais e em emissão de juízos de valor. Eusébio de Cesaréia, por 

exemplo, teve seus argumentos desqualificados por Jacob Burckhardt (1853:249) por 

ser um elogiador reprovável que representou um grande político como um devoto 

santarrão. 

Há registros de narrativas que cercam a vida de Constantino ao longo de todo o 

século IV e mesmo depois, no início do século VI maioria são narrativas de cunho 

oficial, produzidas por solicitação da Aula Caesaris Constantiniana ou a pedido de seus 

herdeiros, e também algumas narrativas não oficiais, escritas sem a preocupação de 

atender aos interesses da casa imperial. 

A maior parte dessa produção pertence ao quarto século. Os Panegíricos 

Latinos, a obra Sobre a Morte dos Perseguidores, a obra Vida de Constantino e os 

Breviários compõem o corpus documental desse período. Um tal posicionamento, 

segundo Roger Rees (2007:137), sugere a adoção de uma perspectiva herdada do 

período clássico. Uma breve leitura da obra de Ferdinand Lot (1985) corrobora a 

assertiva de Ress. Lot, atado a uma concepção de auge e decadência para explicar a 

sociedade tardia, confere às obras desse período um estatuto inferior. Destarte, nas 

poucas linhas dedicadas aos panegíricos, os define como verborréias desprovidas de 
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conteúdo e atribui às biografias a pecha de anedotas frívolas (LOT, 1985:141). Seu 

discurso encontra eco na escrita de John Marincola (1997:32), pois em uma obra 

dedicada aos critérios de validação de um discurso se dirige aos biógrafos como 

‘fofoqueiros do Imperador’5. Sobre isso, Roberto Nicolai (2007:19) assume uma 

posição com a qual compartilhamos. Para este autor, um olhar sobre documentos 

antigos deve ser feito considerando o contexto no qual foram escritos e os objetivos do 

discurso. História é narrativa ; tanto para modernos e quanto para os antigos, e muito 

provavelmente as semelhanças não ultrapassem esse ponto. Nesta tese, partimos da  

concepção proposta por Luiz Costa Lima ( 1989:17). Os antigos tinham objetivos e 

métodos distintos dos propostos pela historiografia moderna, primeiro porque não havia 

uma formação específica para o historiador; em segundo lugar, porque as escolas de 

retórica se voltavam para a história com o fim de construir modelos de comportamento e 

de exempla que pudessem fixar parâmetros de padrão moral que, ao fim, serviam como 

instrumentos nos discursos destinados, via de regra, à manutenção da ordem 

estabelecida. Esses traços são perceptíveis na leitura de obras tardo imperiais e os 

panegíricos são exemplos elucidativos neste sentido. O estilo balisava-se em um 

reconhecido cânone de virtudes idealizadas para o homem comum e, sobretudo, para o 

soberano. 

 Para além do exposto, a abordagem histórica requer uma análise vertical da 

fonte a fim de que se possa apreender dados do lugar da escrita, do objetivo do discurso 

e do público que se quer atingir. Uma leitura apenas estilística, como parece ser a de Lot 

e Marincola, tende a limitar a análise histórica e o potencial do texto enquanto fonte. É 

preciso esclarecer que panegíricos não são escritas estéreis, mas respondem às 

necessidades de uma época, de uma situação dada. No que tange às biografias, no caso 

                                                 
5
 No livro Authority and Tradition In Ancient Historiography,  Jonh Marincola se refere aos biógrafos 

imperiais como “[...] gossipy and sensationalistc biographies of emperor” (MARINCOLA, 1997:32). 
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de que hora nos ocupamos da Vida de Constantino, são aplicados os mesmos 

argumentos. A referência de Lot acerca da mediocridade dos biógrafos que lançariam 

mão de um corpus documental totalmente inventado pode ser rebatida na leitura de 

clássicos como as obras de Jones (1986) e de Friedhelm Winkelmann (2003), que 

enxergam na documentação apresentada por Eusébio de Cesárea a riqueza maior de seu 

trabalho e no uso de documentos oficiais como critério de validação do discurso uma 

novidade historiográfica, uma vez que a tradição historiográfica romana tinha o critério 

de verdade sustentado no visto e no ouvido, além de que os autores defendem a 

autenticidade dos editos e cartas utilizadas pelo bispo de Cesaréia ao longo do trabalho. 

Informações sobre o Imperador Constantino nos chegam também por intermédio 

de uma ‘tradição breviária’ (BANCHIC, 2007: 305), entendendo epitome e breviário a 

partir das concepções de Emma Falque (1999:19) e Thomas Banchic (2007:305). Desta 

forma, epitome é aqui entendida como abreviação de um único trabalho com poucas ou 

nenhuma interferência do autor, enquanto Breviário teria como característica o 

tratamento de um assunto a partir da combinação de várias obras, às vezes com adições 

mínimas. Seus autores, chamados breviaristas ou epitomizadores, são designados pela 

historiografia moderna como compiladores, historiadores menores ou de segunda classe, 

opinião que encontra referência no trabalho de Giorgio Bonamente (2003:85), que em 

um artigo com o título sugestivo de “Minor Latin Historians” não levanta argumentos 

que justifiquem sua assertiva. Para Banchich (2007:310), a concepção negativa que se 

tem dos breviários não é mais do que o reflexo de um discurso que explica a 

Antiguidade Tardia através dos conceitos de declínio e queda. Muito embora concorde 

com alguns aspectos levantados a respeito do gênero, ressalta a necessidade de uma 

análise, segundo ele ainda inexistente, que considere a produção deste gênero a partir de 

seus méritos (BANCHIC, 2007:305-306).  
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Breviário desde a Fundação de Roma, Livro dos Césares e Origem de 

Constantino escritos respectivamente por Eutrópio, Aurélio Vitor e por um orador 

anônimo compõem o grupo de breviários produzidos durante o século IV d.C. À 

diferença dos panegíricos latinos, não são trabalhos laudatórios, até o ponto em que as 

limitações políticas e de gênero permitem. Trazem como proposta narrar a história de 

Roma, através de uma perspectiva laica, oferecendo uma visão também laica do 

Imperador Constantino I. 

Uma outra fonte de informações sobre o soberano tem sua produção datada entre 

o final do século quinto e o  início do século sexto (CAUDAN-MORÓN, 1992:12). 

Assim como nos breviários, Constantino não é o objeto do discurso, mas a personagem 

se impõe na obra em razão do grau de responsabilidade que lhe é atribuído por uma 

situação de desordem extrema que, segundo o autor, caracterizaria o Império naqueles 

dias. A obra a que nos referimos é a Nova História atribuída ao jurista pagão Zózimo, 

um morador de Constantinopla que enxergava no abandono dos antigos cultos, 

componente importante do mos maiorum, a causa dos sérios problemas internos e 

externos enfrentados pelo Império.  

 O grande número de fontes existentes torna a era de Constantino um período 

muito bem documentado, tanto no âmbito das políticas religiosas quanto no aspecto 

laico de seu governo6. A leitura e a análise dessas fontes fornecem evidências que 

indicam a forma como Constantino era percebido por seus contemporâneos, pois, como 

vemos, mesmo que oficiais e elogiosos, o levantamento de ações mais ou menos 

repreensíveis nos dão a imagem, ou antes, as imagens, que conformam o Imperador 

Constantino. Contudo, esse trabalho exige uma análise prévia da dimensão vertical da 

documentação textual exposta, de modo a apontar para a relevância de aspectos 

                                                 
6
 Definimos pelo termo ‘laico’ os aspectos ou as medidas que não têm relação direta com manifestações 

religiosas ou que não tenha a religião por objeto. 
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concernentes ao lugar da produção, considerando a forma de transmissão do texto, o 

público leitor e o objetivo da escrita (MOMIGLIANO, 1989: 189-204). 

 

1.2  Constantino I: Um Imperador e suas múltiplas representações   

 

O governo do Constantino I é um tema histórico constantemente revisitado na 

tradição secular, assim como na tradição ‘sacra’ do Império Romano Tardio. As 

questões que motivam tais produções convergem na maior parte das vezes para 

interesses políticos de ambos os lados: o segmento representado pelo autor da obra e o 

próprio soberano. Aspectos relacionados ao condicionamento social, à posição política, 

ao fundo ideológico e identitário influenciavam sobremaneira as representações 

elaboradas pelos narradores, que apresentam sempre uma proximidade com o poder 

central por seu caráter cortesão ou categoria senatorial, como está observado no capítulo 

três desta Tese. Foi em grande medida a partir de gêneros narrativos que a historiografia 

moderna reconstruiu várias vezes a imagem do  Imperador Constantino I e suas ações 

frente ao Império, formando, para parafrasear André Piganiol (1972 : 79), um mosaico 

de representações que torna difícil saber em qual representação confiar7. 

A vida pública de Constantino I vem à tona pela primeira vez nas pontuações 

sobre o governo do Imperador Diocleciano. Residindo no Oriente, exerceu um poder 

compartilhado com outros Imperadores por vinte anos (284-305). Foram eles: 

Maximiano Hércules, Galério e Constâncio Cloro, que teria encaminhado Constantino I 

ainda em tenra idade para ser educado na Corte do velho tetrarca, não se sabe sob que 

pretexto ao lado do qual atuou em batalhas, agregando conhecimento e práticas 

militares, e fez parte da comitiva imperial. Sua participação ativa na Corte foi atestada 

                                                 
7 Cumpre lembrar que, nesta Tese, não buscamos a melhor representação mas perceber sua variedade. 
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pela literatura elogiosa cristã, como na obra Sobre a Morte dos Perseguidores, atribuída 

a Lactâncio, e Vida de Constantino, de Eusébio de Cesaréia.Lactâncio relatou, em 316, 

a nomeação de Constantino I como tribuno de primeira ordem, responsável por 

comandar a comitiva do Imperador (Lactâncio , Sobre a Morte dos Perseguidores.II). 

Vinte anos depois, o bispo de Cesaréia relatou uma passagem dessa comitiva pela 

Palestina, narrando sobre um jovem que se destacava entre os velhos Imperadores e que 

andava à direita do mais velho dentre eles (Eusébio, Vida de Constantino, I). Não há 

dúvidas, portanto, sobre suas relações com Diocleciano ou de sua presença nos 

momentos mais polêmicos para o Império do ponto de vista da narrativa cristã tardo 

imperial.  

Constantino I estava lá quando foi promulgado o Edito de 303, determinando a 

perseguição contra os cristãos dentro dos limites do Império; quanto à sua participação 

neste processo nada se pode afirmar. O silêncio diagnosticado no gênero pagão pode ser 

atribuído muito provavelmente à tendência desse segmento de não fazer referências 

diretas à fé cristã, o que, segundo Giorgio Bonamente (2003: 89), era uma característica 

do gênero. De outro lado, o silêncio de Lactâncio lança uma interrogação sobre o 

posicionamento de Constantino I. Sobre a Morte dos Perseguidores traz o fenômeno 

das perseguições como pano de fundo, ainda assim não há qualquer referência à adesão 

ou não deste soberano ao Edito. Em Vida de Constantino, Eusébio de Cesaréia não opta 

pelo silêncio, mas parte da reconstrução dessa realidade de forma a não macular a 

imagem de herói cristão que se pretende construir. Nas palavras de Eusébio, 

Constantino I “ (...) vivia em meio daqueles na mansão tirânica justamente como aquele 

servo de Deus, mas de modo algum tomava parte, apesar de jovem que era, nas mesmas 

atitudes que os gentios.” (Eusébio, Vida de Constantino ,I). 
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As motivações políticas que envolvem este discurso precisam ser consideradas 

tanto em âmbito de grupo quanto na esfera pessoal. Em 316, ainda que circunscrito aos 

domínios de Constantino I e Licínio, havia mudado as relações entre Estado e igreja 

cristã, extinguindo-se a hostilidade que as caracterizava. Além disso, Lactâncio 

apresenta um  envolvimento político com a governo central pela posição ocupada como 

preceptor do primogênito de Constantino I, Crispo,  desta forma tornando-se 

interessante um discurso que tentasse sustentar o quadro político então delineado, 

eximindo o Imperador que se mostrara disposto à composição de uma aliança com o 

grupo cristão. As motivações implicadas no texto de Eusébio de Cesaréia são outras e 

menos abrangentes; residiram na primazia do grupo niceniano ao qual pertencia.. De um 

e de outro lado, o que se verifica, pois, é a busca pela manutenção da ordem 

estabelecida. De resto, todas as fontes textuais elencadas para este trabalho tiveram sua 

escrita influenciada pelo pertencimento político/social de quem proferia o discurso. 

Como no caso das atuações sob Galério, a decisão de trocar a Corte oriental, na 

qual fora preterido ao cargo de César, pela Gália, recebeu interpretações fundamentadas 

na pietas filial, no  princípio do herói cristão inspirado por uma providência divina 

assim como nos interesses fundamentalmente políticos de Constantino I. Destarte 

Lactâncio em Sobre a Morte dos Perseguidores argumenta em torno de uma pietas filial 

,  escrevendo sobre a luta de um filho piedoso para conseguir ver seu enfermo pai ainda 

vivo (Lactâncio, Sobre a Morte dos Perseguidores , II). Eusébio de Cesaréia, em sua 

obra póstuma, evoca a imagem do herói cristão inspirado pela providência divina 

(Eusébio. Vida de Constantino, I), que o leva a fugir da Corte para se encontrar com 

Constâncio Cloro. Essas perspectivas de cunho moral dão lugar às pretensões políticas 

de um homem ambicioso e confiante em sua própria estrela descrito no breviário Lvro 
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dos Césares escrito por Aurélio Vítor na segunda metade do século quarto (Aurélio 

Vítor, Livro dos Césares, XL). 

Essa transferência de sede é rara e escassamente trabalhada por grande parte dos 

autores. No clássico do século XIX intitulado The Age of Constantine the Great, Jacob 

Burckhardt afirmou simplesmente que Constantino I “(...) se afastou da Corte em 

Nicomédia e de repente apareceu com seu pai Constâncio Cloro.” (BURCKHARDT, 

1853: 249). 

Parte de H.A.M Jones a versão que enxerga na fuga de Constantino um ato 

premeditado.  Para este historiador: “Quando ele se apressou para o leito de morte de 

seu pai deve ter calculado que se estivesse ali naquele momento crucial doravante as 

tropas de seu pai o aclamariam imperador; ele não foi desapontado” (JONES, 1968 : 

78). Ação politicamente premeditada ou prática do mos maiorum, o que se tem é a 

aclamação de Constantino I como Augusto logo após a morte de seu pai, Constâncio 

Cloro, no dia 25 de julho de 306. 

Se Diocleciano pretendeu solucionar o problema da sucessão imperial, teve suas 

pretensões frustradas e neste processo Constantino I teve um papel relevante. Pouco 

tempo depois de sua aclamação pelo exército, desprezando os princípios previstos pelo 

colégio imperial, Maxêncio invadiu a cidade de Roma  e tomou o poder. Para Zózimo , 

foi uma reação indignada à nomeação de um homem desqualificado pela origem 

materna à posição de César – ao fim, Galério o reconheceu desta forma- enquanto sua 

descendência não lhe garantia um lugar entre os soberanos (Zózimo, Nova História,II ). 

Na perspectiva de Burckhardt :“(...) ao pé da letra, Constantino I foi um usurpador. Ele 

nasceu de Constâncio e de sua concubina Helena em Nissus na Sérvia  em 274, assim, 

estritamente falando, era inelegível mesmo de acordo com as leis da  hereditariedade” 

(BURCKHARDT,1853 :252). Qualquer dos dois argumentos fazem de Constantino I 
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uma imagem destoante do governante ideal na perspectiva das fontes de que nos 

ocupamos nesta Tese.  

O Senado de forma alguma pode ser considerado uma sombra de sua era 

republicana; ainda que com poderes bastante reduzidos, mantinha a prerrogativa de 

conferir legitimidade ao Imperador, um papel que sustentaria pelo menos até 438, com a 

legitimação de Teodósio (DRAKE, 2000: 57) Faltou isso a Constantino I, ainda que 

contasse com a aclamação do exército e a lembrança favorável de seu pai enquanto 

Augusto. (RODGERS, 1989: 234). Nesta perspectiva, pode-se considerar que 

Constantino I usurpou o poder na forma dos Imperadores soldados do século III. 

Durante o período tardo imperial, o exército foi um elemento de força na 

ascensão dos governantes ao poder, mas nunca uma entidade onipotente capaz de por si 

sustentar a ordem alcançada. A manutenção dessa ordem recentemente estabelecida 

implicava também na conquista e sustentação do que Anta Teresa Gonçalves 

denominou de ‘força social de apoio’ (GONÇALVES, 2002: 35). Para esse fim, 

Imperadores se valeram de símbolos que traduziam valores da sociedade que os 

cercava, estabelecendo seus laços com o sagrado legitimando sua posição, 

fundamentando seu poder (SILVA, 2003; 103). H.A Drake , na obra intitulada 

Constantine and the Bishops: the Politics of Intolerance, coloca as expectativas dos 

súditos quanto a uma associação do soberano com a divindade, expressa nas práticas de 

virtudes caracteristicamente divinas (DRAKE, 2000 : 16). Eventos ocorridos nos 

primeiros anos do século quarto dão evidências de que Constantino I tinha clara 

compreensão das expectativas dos súditos, fossem membros de uma elite restrita ou de 

um público mais amplo, mesmo porque muito provavelmente compartilhassem esses 

valores. Diante das condições de sua aclamação, o novo líder percebeu a necessidade de 

justificar seus atos, de legitimar sua posição . Em The Later Roman Empire A.D 284-
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430, Averil Cameron dá destaque ao fato de Constantino I ter recorrido à propaganda 

logo no início do seu governo8 De imediato, o Imperador apelou para o pronunciamento 

de panegíricos que na reconstrução dos eventos persuadissem os súditos de que ele 

correspondia às expectativas de uma população ciosa de um bom governante, 

começando pela legitimidade de seu poder. Destarte, o panegírico escrito por volta de  

306  retoma os princípios da ascensão previsto pelo regime tetrárquico:  

 

Que coisa mais preciosa, em efeito, podia tu, dar ou tu receber 

,quando por obra de vossa aliança, a ti Maximiano, se há 

renovado a juventude através de seu genro, e a ti Constantino, se 

realizou com o titulo de Imperador através de teu sogro?  

(Panegírico em Honra de Maximiano e Constantino, II) 

 

Uma teia de acordos tinha restaurado o título de Augusto a Maximiano Hécules. 

À parte a ilegalidade do ato, o panegirista evoca a investidura de Constantino I por 

Maximiano. A este argumento soma o princípio da herança dinástica, tratando a 

investidura concedida por Maximiano como uma opção , uma vez que o Império lhe 

pertenceria por direito de herança. 

 

Sua moderação é tal que te contentastes com o título de César, 

sendo que seu pai havia lhe deixado o Império, e preferiste 

esperar ser nomeado Augusto pelo mesmo príncipe que nomeou a 
                                                 
8 Em sua Tese de Doutorado, sob o título Propaganda no Período Severiano: A Construção da Imagem 
Imperial, defendida em 2002, Ana Teresa Marques Gonçalves defende a aplicação do termo ‘propaganda’ 
no Império Romano do século III. A partir de sua leitura, o termo ‘propaganda’ adotado neste trabalho é 
entendido como meio de elaboração verticalizada de imagens, idéias e ações com a finalidade de 
persuadir um público alvo previamente determinado.Ainda em 1975,   Sabine MacCormak (1975 : 164), 
já usava o termo para identificar a relevância dos panegíricos, uma concepção mais estreita direcionada 
somente ao caso analisado.De forma semelhante , Averil Cameron (1993) coloca que  “ A propaganda de 
Constantino começou cedo (...).”  (CAMERON, 1993 :48). 
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Seu pai. Consideravas, em efeito, que o Império havia de ser mais 

honroso se, em lugar de aceita-lo como uma herança e em virtude 

de um direito de sucessão, o recebesse do imperador soberano 

como uma recompensa devida a seus méritos. (Panegírico em 

Honra de Maximiano e Constantino, V). 

 

Este mesmo princípio do direito dinástico foi retomado em outro panegírico que 

teria sido escrito em 310, em um cenário político diverso. No Panegírico de 

Constantino, uma linhagem inaugurada por Cláudio, o Gótico lhe garantiria 

irrevogavelmente o direito à púrpura (Panegírico de Constantino, II) , uma idéia 

reiterada diversas vezes ao longo desse texto. Em ambos os panegíricos, a abordagem 

dada à questão da justificação do poder político sugere a persistência de uma memória 

presente entre os súditos e que incomodava o soberano por concorrer para uma má 

avaliação por parte de seus apoiadores. Esses textos evidenciam a necessidade premente 

de apagar elementos negativos que gravitavam em torno da história de Constantino I ,  

pelo fato deste poder ser caracterizado por alguns como tirano; termo que, na literatura 

latina, era carregado de nuances pejorativas que desqualificavam o Imperador, bem 

como qualquer outro homem romano, dentre eles, a ilegitimidade de seu poder. 

 Essa primeira fase da história de Constantino I é raras vezes trabalhada pela 

historiografia moderna. Nomes como H.A.Drake (2000), Adrian Goldsworthy (2009) e 

Averil Cameron (1993) lidam com essa época de forma rápida, quando não a 

desconsideram. O que as leituras indicam é que o período compreendido entre 303 e 

312 foi objeto de análise somente de autores mais antigos, como A.H.M Jones (1968) e 

Jacob Burckhardt (1853). 
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 A documentação sobre Constantino I se torna mais abundante para discussões 

que partem do ano 312, para o que concorreram dois elementos de igual peso: a 

conquista do Ocidente e a aliança entre Constantino I e a igreja cristã. As informações 

se tornam ainda mais consistentes à medida em que passam das ações puramente 

seculares para aquelas que envolviam diretamente a Igreja. Isso porque, para além da 

reestruturação administrativa e reformas econômicas, o governo constantiniano foi 

marcado por inúmeras medidas de favorecimento político e econômico ao segmento 

cristão. Sem dúvidas, isso se reflete na produção historiográfica moderna do final do 

século XIX a meados do século XXI. 

 Os eventos ocorridos entre os anos 312 e 324 são mais bem documentados, 

apresentando menos lacunas e suposições que os relatos referentes aos primeiros seis 

anos de governo de Constantino I. Foi uma fase marcada pela expansão e consolidação 

do poder deste Imperador. Nestes doze anos, Constantino I eliminou efetivos e 

potenciais adversários políticos, reestruturou a administração imperial e levou a termo 

reformas econômicas. Imperador em busca do consenso, se preocupou com as alianças 

como elemento importante na sustentação do seu poder. A extensão do seu poder e a 

formulação de alianças com novos grupos conduziram à adoção de decisões que podiam 

de muitas formas contrariar seus súditos na transgressão de valores cultivados desde o 

século I. 

 

1.3 No Centro do Poder: a Construção do Império de Constantino 

 

  Em uma das passagens da obra Livro dos Césaress, Aurélio Vitor escreve sobre 

as mudanças políticas ocorridas em 305: 
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assim pois, posto que Constâncio e Armentário sucederam a estes, 

Severo e Maximino, naturais do Ilírico, forma designados como 

Césares, o primeiro, Itália; o segundo, os territórios sobre os quais 

Jóvio havia governado Incapaz de suportar isto, Constantino, cujo 

espírito forte  e poderoso já desde menino , estava governado pela 

paixão de governar, chegou à Britania em uma fuga bem 

planejada (...) aproximavam os últimos momentos da vida de 

Constâncio, seu pai. Depois de sua morte, com o consentimento 

de todos que estavam presentes, toma o poder (Aurélio Vitor, 

Livro dos Césares XL). 

 

 Não há porque não dar crédito às palavras de Aurélio Vitor. Suas assertivas são 

respaldadas pelo lugar da escrita e corroboradas por fontes de ambos os gêneros 

produzidas no período tardo imperial. Membro da Corte, o autor produziu este breviário 

sob o governo de Constâncio Cloro, conhecido pela historiografia por seu caráter 

desconfiado e seu gosto pela bajulação (JONES, 1968:116). Além do mais, Aurélio 

Vitor ocupava cargos que dependiam diretamente da nomeação do Imperador, de onde 

se pode inferir a prudência na escrita, especialmente quando direcionada diretamente à 

casa de Constantino I. 

No início do século VI, o jurista pagão Zózimo retomou o discurso de Aurélio 

Vitor ao convergir seus argumentos para a disputa pelo poder político. 

 

Constantino (...) que já albergava projetos de assumir o Império, 

mas cujos desejos se viram exacerbados desde que Severo e 

Maximino alcançaram o posto de César, decidiu abandonar as 
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instalações onde no momento se encontrava para marchar para as 

províncias transalpinas, onde estava seu pai Constâncio, cuja 

residência oficial era a Britânia (...) a ânsia do trono se havia 

apoderado dele (Zózimo,Nova História, II). 

 

 O espaço temporal que separa Zózimo dos eventos narrados por ele conferiu-lhe 

maior liberdade na escrita. Distante quase cento e cinqüenta anos da obra de Aurélio 

Vitor, o autor aponta a ambição política como elemento central da ação. Na perspectiva 

de Zózimo, uma das maiores e mais criticadas características de Constantino I residia no 

abandono dos costumes dos antigos, causa principal do estado de crise do Império 

Romano. Desta forma, suas justificativas passam longe dos rompantes morais 

anunciados pelos escritores cristãos. 

A informação que chega de Sobre a Morte dos Perseguidores é que: 

“Constâncio, gravemente enfermo, lhe havia escrito para que lhe enviasse seu filho 

Constantino, a quem já havia reclamado anteriormente sem êxito.” (Lactâncio, Sobre a 

Morte dos Perseguidores II) . Desta forma, a fuga se dá por motivos avalizados pelo mos 

maiorum , pela pietas filial. Também envolto na perspectiva da providência divina, 

Eusébio de Cesaréia alega um eminente perigo de morte que Constantino teria “(...) 

percebido, pois uma primeira e uma segunda tentativa foram expostas pelos auspícios 

da inspiração divina” (Eusébio, Vida de Constantino, I). Os argumentos de Lactâncio e 

de Eusébio de Cesaréia discursam para manter, cada um no seu tempo, a ordem 

estabelecida , ordem na qual ocupavam um lugar confortável , para tanto, se valem da 

lisonja, da constituição de uma imagem heróica.  

Hugo F. Bauzá, discorrendo acerca da figura do herói, escreveu em seu livro O 

Mito do Herói, que independente da empresa proposta ou levada a termo pelo herói, um 
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de seus diferenciais reside no móvel ético de suas ações fundamentado nos princípios da 

solidariedade e da justiça social (BAUZÁ, 1989:05). A proposta apresentada por 

Eusébio e Lactâncio é a da constituição da imagem de um herói cristianizado. Para que 

se dê crédito à representação proposta, torna-se necessário revestir seus atos de 

princípios valorizados por homens de sua época. Por esta razão, suas atitudes vão a 

termo por um móvel ético fundamentado na justiça, na solidariedade e no bem comum.   

Independente da força que tenha movido essa decisão, o que consta na maior 

parte dos relatos é que Constantino não foi investido com o Cesarato e deixou a Corte 

logo depois da nomeação dos novos tetrarcas. Sobre isso, cumpre lembrar sua 

permanência na Corte oriental onde foi educado e aprendeu táticas de guerra primeiro 

ao lado de Diocleciano, até 305, depois da segunda formação tetrárquica, sob Galério. 

Constantino era um homem da Corte e o contato próximo com a administração, as 

campanhas militares ao lado dos dois Augustos , bem como os laços que o ligavam a 

Constâncio Cloro , tornavam o Cesarato uma realidade eminente. Muitas podem ter sido 

as razões para sua não nomeação, como o risco do retorno ao princípio dinástico de 

sucessão, uma vez que se teria o pai comandando o Ocidente e o filho no curso de 

comandar o Oriente.  

Constantino foi aclamado pelo exército em 306 e reconhecido como César. A 

ascensão ao posto de Augusto seria conseqüência natural. Contudo, buscou meios para 

acelerar o processo e para isso pôde contar com os conflitos estabelecidos entre 

Imperadores legítimos e outros usurpadores (BARNES, 1981:29). Galério precisou 

enfrentar a invasão à cidade de Roma, onde outro usurpador havia sido proclamado pelo 

exército. Não viveu para ver sua queda, pois morreu em 311, não sem antes perder um 

co-Imperador, Severo, nos conflitos destinados a destronar Maxêncio. 
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Maxêncio vinha de um histórico de confrontos pela sustentação de seu posto. 

Havia enfrentado e derrotado Galério e Severo. Neste contexto, deflagrou-se a guerra 

entre o Imperador de Roma e o Imperador da Gália. Há evidências observadas nas 

análises das fontes que de 313 ao início do sexto século persistiu a memória favorável à 

intervenção de Constantino. Vejamos algumas delas. 

Mesmo com todas as restrições morais ousadamente feitas a este soberano, 

Aurélio Vitor faz uma análise positiva de sua declaração de guerra. Nos relatos de Livro 

dos Césares  se lê que :  “Quando soube que a cidade de Roma e a  Itália eram 

devastadas e que os exércitos e os dois Imperadores haviam sido vencidos ou 

comprados, depois de levar a cabo a paz nas Gálias, se dirigiu contra Maxêncio (...)” 

(Aurélio Vitor, Livro dos Césares, LX ). A análise de Vitor é certamente influenciada 

por seu pertencimento político social e pelas lembranças da ação militar exercida na 

África, mas não é determinante. As leituras evidenciam que uma memória desfavorável 

foi gradativamente construída sobre a figura de Maxêncio. No contato com os 

panegíricos latinos é perceptível a constituição do anti-herói por oposição a Constantino 

I. Desta forma, constituiu-se um mosaico de características pejorativas por oposição ao 

arquétipo do herói. Neste sentido, forjou-se uma memória negativa9 como forma de 

exaltar o Imperador homenageado.  

Além disso, a invasão e tomada de Roma se justificariam pela ambição, ato por 

si oposto ao comportamento heróico; vê-se na composição deste personagem que suas 

decisões desconsideram o bem comum (Panegírico em honra de Constantino, II), 

agindo de forma repressiva contra os súditos e contra os deuses (Panegírico em honra 
                                                 
9
  Um estudo feito por Tzvetan Todorov e publicado em 2002 divide a memória em duas categorias: a 

memória voluntária e a memória involuntária. Para o autor, falar de memória negativa ou positiva 
pressupõe um controle sobre sua abrangência e efeitos. Ainda assim, a utilização do termo se adéqua a 
este trabalho na medida em que partimos exatamente dos resultados. No caso dos estudos sobre a 
Antiguidade Tardia, o historiador tem em mãos o resultado possibilitando, através da eleição de um 
conjunto de valores caros à sociedade em questão, avaliar a memória construída como negativa ou 
positiva. Assim, compreendemos que a memória relativa a Maxêncio conferiu ao personagem uma 
imagem irremediavelmente ruim.  
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de Constantino, IV). Tais ações, tirânicas aos olhos da moral romana, teriam sido 

expiadas quando Constantino acreditou que “(...) havia chegado a hora de libertar Roma 

por seus próprios meios” (Panegírico em honra de Constantino, II). A descrição 

detalhada da guerra reforça a imagem que se propõe divulgar; dos móveis éticos de suas 

decisões à imprudência ao se lançar contra o inimigo, contrariando todos os conselhos e 

previsões no intuito de intervir pelos homens.  

 Os textos panegíricos eram produzidos periodicamente, podendo ser 

antecedidos por importante crise política ou para comemorar a ascensão do Imperador. 

Em 321, aos quinze anos do governo de Constantino, Nazário escreveu um panegírico 

que foi lido para os filhos de Constantino. Nele, entre outras coisas, reforçou a imagem 

do bom soberano, o herói representado pelo Augusto. A pietas , o sentimento de dever 

em relação à cidade de Roma e seus habitantes, ainda emerge como motivo para 

declaração da guerra (Panegírico em honra de Constantino Augusto, VI ) , cujo 

resultado teria sido o fim dos crimes e da loucura do tirano (Panegírico em honra de 

Constantino Augusto, XXXI ).Os panegíricos tinham sua produção controlada pela 

Corte e habitualmente emergiam em momentos de tensão política com a finalidade de 

persuadir o ouvinte de que o soberano em questão estava à altura das expectativas de 

seus súditos  e que suas ações não conflitavam com os valores a serem seguidos. Desta 

forma, os motivos atribuídos pelos panegiristas à guerra em questão convergem para o 

princípio da manutenção da ordem e do bem comum. 

A historiografia pagã no período tardio tem como uma de suas características 

não fazer menção às fontes utilizadas, o que nos impede de fazer mais do que atribuir 

semelhanças, pontos concordantes entre os textos. Neste sentido, não podemos afirmar, 

por exemplo, se os panegíricos sofreram influência do tratado Sobre a Morte dos 

Perseguidores, escrito por Lactâncio, no qual também se conforma o perfil de um herói 
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na luta contra a tirania. Percebe-se, contudo, a permanência de idéias propostas pelos 

panegiristas, indicando que  sobreviveram a seu próprio tempo , conseguindo cumprir 

sua função orientadora. No caso da guerra pelo território itálico, podem ser pontuadas 

semelhanças entre os discursos laudatórios do quarto século e o trabalho de Zózimo, 

cuja data da escrita se estipula entre o final do século quinto e o início do século sexto. 

 

Maxêncio (...) se entregou a uma conduta brutal e de absoluta 

crueldade em relação à Itália e à própria Roma. Constantino, que 

já antes albergava suspeitas a respeito dele, com mais razão se 

dedicou então a preparar-se para fazer-lhe frente por meio das 

armas (Zózimo. Nova História, III). 

 

As fontes textuais indicam a sobrevivência de uma memória negativa em relação 

ao adversário de Constantino que, nesta passagem, recebe um discurso favorável mesmo 

de seu reconhecido desafeto. Os atos heróicos são , desta forma , evocados ainda que se 

considere, como nos casos de Nova História e do Livro dos Césares, elementos de 

ordem política para isso. O cenário que se nos apresenta é composto por conflitos 

internos nos quais Imperadores, e candidatos a tal, se enfrentavam na tentativa de 

sustentar, expandir ou conquistar o poder. Se aliarmos a este quadro colocações do autor 

de Panegírico em honra de Constantino e de Zózimo, poderemos afirmar com alguma 

certeza que as ameaças aos domínios de Constantino I eram reais o que, somado à sua 

ambição pelo poder, o teria levado ao enfretamento bélico contra Maxêncio. Averil 

Cameron escreveu brevemente sobre as causas desse conflito. Para a historiadora, 

impôs-se a Constantino a necessidade de defender sua posição (CAMERON, 1993:50), 
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pois Maxêncio, até mesmo por uma questão geográfica, se configurava em ameaça 

eminente. 

Com o final da guerra, concluída com a morte de Maxêncio em 28 de outubro de 

312, redefiniu-se o quadro político e o Império passou a contar com três Imperadores: 

Licínio e Maximino Daia compartilhavam o poder no Oriente, enquanto Constantino I 

controlava todo o Ocidente. Em todos os documentos, a narrativa de uma recepção 

absolutamente favorável deve ser olhada com cautela. Muito embora Maxêncio tenha 

tido problemas com a ordem senatorial e com o abastecimento de proventos para a 

população, deve-se considerar a resistência imposta por diversas cidades da península à 

dominação de Constantino. Esses focos de resistência são detalhados no mesmo 

panegírico que dá destaque ao apoio da ordem e da população: o Panegírico em Honra 

de Constantino. O sítio à cidade de Verona ilustra o exposto. 

 

Mas a desventurada Verona (...) estava ocupada pelo mais 

considerável exército inimigo, os chefes mais fortes, o mais 

obstinado chefe do Pretório com o único fim, sem dúvida, de que 

a colônia fundada em outro tempo por Cneu Pompeu fosse 

reduzida a ruínas por um pompeiano (...). Oh miserável desastre 

de Verona que deveu sua perda menos a teu próprio assédio que à 

ocupação interior destes bandidos! (Panegírico em Honra de 

Constantino, VII-VIIII). 

 

 Os contornos de um político estrategista se definem com maior clareza nesta 

fase quando os métodos de sustentação e conquista das forças sociais de apoio se 

tornam nítidas na busca deste Imperador pelo consensus. Definido por John Alexander 
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Lobour (LOBOUR , 2008 : 18 )  como manifestação expressa de concordância por parte 

do tecido social em relação a uma ação ou um indivíduo , a busca pelo  consensus, 

enquanto instrumento de sustentação da ordem social e política, constitui-se em recurso 

de que lançaram mãos os diferentes soberanos que comandaram desde o Principado. O 

consensus  foi objeto de análise de Lobour que, em um estudo de caso voltado para os  

conflitos estabelecidos entre Otávio e Marco Antônio,  mostrou o  processo de 

elaboração e os elementos implicados neste fim. Atado às normas estabelecidas pela 

tradição, pelo respeito ao costume dos antigos, a consideração desses pontos tornava-se 

imprescindível para sua obtenção. Assim, ao ler para o Senado e para a Assembléia o 

testamento de Marco Antonio, Otávio teria provado a profunda ligação entre seu rival e 

a rainha do Egito. O testamento foi utilizado por Otávio como uma prova documental 

das pretensões de Marco Antônio: transferir a sede do Império para o Egito, onde, 

segundo o testamento lido, desejaria ser enterrado ao lado de Cleópatra. As alegações de 

Otávio conseguiram convencer a diversidade de que era composta a sociedade romana, 

gerando consenso em torno de suas ações e dele próprio. Como mostra um estudo 

realizado por Peter Brown (2006), a diversidade era  característica do Império Romano , 

sendo a idéia que gira em torno de uma unidade tomada como equívoco , tanto quanto o 

era a idéia de um único centro difusor de cultura. 

Constantino I assumiu o poder sobre o Ocidente diante desse mundo diverso, 

composto por grupos pertencentes a segmentos políticos, sociais e culturais distintos. A 

necessidade de manter o equilíbrio, garantindo a ordem político-social, era por si só um 

forte motivo para que as ações do Imperador fossem guiadas pela busca do consensus. 

A diversidade defendida por Peter Brown (2006: 04) pode ser aplicada ao Ocidente no 

que diz respeito à religiosidade. Devotos dos cultos tradicionais politeístas nunca 

apresentaram uma unidade; os cristãos menos ainda. No início do século IV, dentro 
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desse segundo grupo, era possível encontrar seguidores rigoristas, bem como aqueles 

que se interessavam pela nova religião, rejeitando os sacrifícios, mas tomando parte nas 

manifestações culturais expressas em festivais ou rituais fúnebres e consulta a haruspex. 

Alan Cameron (2011 : 193) os denominou como ‘centro-cristãos10’ . Segundo este autor, 

homens que eram crentes sinceros, mas que não viam razão para rejeitar a cultura 

secular; pessoas consideradas pelos rigoristas como absolutamente pagãos. Os cristãos, 

numa denominação mais ampla, compunham um grupo organizado, com uma hierarquia 

estruturada em franco crescimento. Contudo, a maioria ainda era representada pelos 

pagãos, isso na máquina administrativa, no exército e no Senado. 

As primeiras políticas de favorecimento aos cristãos têm registro a partir desta 

época11. Motivações políticas aparecem mesmo nos discursos de historiadores que 

defendem a tese da conversão de Constantino I, como é o caso de Paul Veyne, que em 

meio a frágeis argumentos que tendem a construir a imagem de um zeloso proselitista 

cristão cuja conversão apresentaria traços sutis de motivação política; seculariza sua 

decisão para além disso limitando-o à ação de  um frio calculista motivado apenas pelo 

desejo de poder (VEYNE, 2007 :72). 

A crítica de Paul Veyne se dirige a discursos como o de Jacob Burckhardt 

(1853), para quem o Imperador seria um homem essencialmente irreligioso cujas ações 

seriam pensadas considerando apenas sua ambição pelo poder. O texto de Veyne se 

                                                 
10

 O trabalho de Peter Brown (2006), que nega uma unidade religiosa mesmo entre membros de um 
mesmo segmento no período romano tardio, encontra eco em  um estudo realizado por Alan Cameron e 
publicado em 2011, sob o título The last pagans of Rome.  Cameron enxerga os segmentos pagão e cristão 
a partir de uma perspectiva múltipla na qual estavam inseridos pagãos e cristãos subdividos como 
rigoristas e de centro. 
11

 A exceção é feita ao autor cristão Lactâncio que no tratado intitulado Sobre a Morte dos Perseguidores 
, atribuiu a legalização do cristianismo ao período imediatamente posterior à aclamação de Constantino 
pelo exército como Imperador das Gálias, no ano 306. Segundo Lactâncio: “Uma vez Imperador, a 
primeira coisa que Constantino Augusto fez foi devolver aos cristãos seus cultos e seu Deus. Esta foi sua 
primeira medida de restauração da santa religião” (Lactâncio, Sobre a Morte dos Perseguidores. II).Não 
chegou às nossas mãos nada que pudesse respaldar esse discurso de Lactâncio. No que tange à medida de 
restauração da liberdade de cultos, temos notícias de um Edito, promulgado em 311 por Galério e sua 
ratificação registrada em carta pelos Imperadores Licínio e Constantino no ano 313. 
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aproxima do discurso de H.A.M. Jones, no livro The Later Roman Empire: a Social, 

Economic and Administrative Survey , ao reforçar a idéia deste Imperador como um 

cristão zeloso dedicado à difusão de sua nova fé (JONES, 1986 : 91) No caso de Jones, 

a leitura sugere influência de Vida de Constantino , dadas as recorrentes referências na 

tentativa de corroborar sua tese. Dessa forma, Jones desconsidera aspectos relacionados 

ao lugar da escrita, ao lugar de quem profere o discurso e assim aos elementos que 

envolveram o trabalho de memória levado a termo por Eusébio de Cesaréia. 

Antes de tecer referências ao zeloso desinteressado cristão com base nos 

argumentos da tradição cristã, neste trabalho representada pelos escritores Lactâncio e 

Eusébio de Cesaréia, é importante considerar a conveniência política desse discurso. Em 

316, a afirmação de um poder central comandado por um cristão fortalecia o grupo que 

por muito tempo teve suas relações com o Estado marcadas pela hostilidade.  Em 337, 

confirmava-se o Imperador Constantino I como adepto de um cristianismo específico, o 

que reflete os interesses de um grupo que pretendia sustentar sua hegemonia dentro da 

Igreja. Em ambos os autores, o silêncio quanto às motivações políticas mais ou menos 

sutís para conversão revestiam a ação de nobreza, adequadas à imagem heroicizada que 

se pretendia construir. 

Jacob Burckhardt alegou a esse respeito, em 1853, que: “(...) o assassino egoísta 

teve o grande mérito de ter concebido o cristianismo como uma potência mundial e de 

ter agido de acordo” (BURCKHARDT, 1853:282). Esse discurso foi parcialmente 

retomado por H.A Drake, no livro Constantine and the bishops: the politics of 

Intolerance, publicado pela primeira vez no ano 2000, no qual o viés político de 

Constantino não é descartado, mas tampouco incorre em erro conceitual atribuindo ao 

Imperador valores estranhos ao seu tempo. 
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A condição minoritária cristã durante o século IV é um dos poucos consensos 

obtidos dentro da produção historiográfica moderna. A colocação de Burckhardt (1853) 

foi diversas vezes avalizada por nomes como Arnaldo Momigliano (1989) até o mais 

recente estudo publicado sob o título The last pagans of Rome, assinado por Alan 

Cameron (2011). O fato de uma perspectiva de batalha partir desta minoria e não do 

grupo majoritário e heterogêneo ofereceu condições a Constantino de estabelecer novas 

alianças.  

É possível que indícios de um ambiente politicamente favorável tenham sido 

constatados no momento de sua entrada em Roma, logo após a vitória sobre Maxêncio. 

Ainda que se considere a origem das fontes relativas ao período, em sua maior parte 

escritas por homens da Aula Caesaris, cumpre lembrar que não há qualquer registro de 

resistência ao símbolo cristão exibido nos escudos. Mesmo Zózimo, que avalia 

negativamente o governo de Constantino I pelo que julga ter sido o abandono do mos 

maiorum, não aponta resistência aos símbolos usados por este Imperador, na verdade 

sequer os menciona. Foi neste contexto que Constantino e Licínio selaram um acordo, 

na cidade de Milão, concedendo liberdade de culto a todos os súditos do Império, 

reforçando e ampliando a determinação de um Edito publicado por Galério dois anos 

antes. 

 

Em virtude de nossa benevolíssima clemência e nosso habitual 

costume de conceder a todos o perdão, acreditamos oportuno 

estender também a eles nossa manifesta indulgência de modo que 

possam novamente serem cristãos e possam reconstruir seus 

lugares de culto, com a condição de que não façam nada contrário 
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à ordem estabelecida (Lactâncio. Sobre a Morte dos 

Perseguidores , II). 

 

O documento foi apresentado na obra Sobre a Morte dos Perseguidores 

atribuída a Lactâncio , e tem como objeto de discurso a concessão da liberdade de culto 

aos cristãos, a quem autoriza a reconstrução dos templos destruídos, provavelmente por 

força dos editos de perseguição promulgados ainda durante a primeira Tetrarquia. 

A aceitação de cultos estrangeiros estava condicionada à adoção do modus 

vivendi romano; era o limite da propagada tolerância romana. Os cristãos não eram os 

únicos alvos de retaliação, como bem demonstraram Arnaldo Momigliano (1992) e 

Peter Brown (1972). Contudo, o Edito de Galério faz concessões somente a este 

segmento , estabelecendo como condição expressa que não perturbem a ordem. 

O acordo de Milão, selado em 313 pelas duas partes do Império, tem um 

conteúdo mais abrangente e foi pensando sob outra perspectiva.  

 

Tendo nos reunido felizmente em Milão tanto eu, Constantino 

Augusto, como eu, Licínio (...) julgamos oportuno, em primeiro 

lugar, entre os demais assuntos que, segundo nós, beneficiarão a 

maioria; a saber, conceder aos cristãos e a todos os demais a 

faculdade de praticar a religião que cada um desejasse, com a 

finalidade de que tudo o que há de divino na sede celestial se 

mostrasse favorável e propício tanto a nós como a todos que estão 

sob nossa autoridade. Assim, pois, (...) acreditamos oportuno 

tomar a decisão de não recusar a ninguém em absoluto este 

direito, bem seja orientado seu espírito à religião dos cristãos, 
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bem a qualquer outra religião que cada uma creia ser a mais 

apropriada para si (...) (Lactâncio, Sobre a Morte dos 

Perseguidores , II: ). 

 

A tolerância religiosa prevista no texto ia além da questão teológica, pois 

reclamava a manutenção da ordem pública. A certa altura, exige-se do Governador da 

Bitínia,a quem a carta foi endereçada, que as determinações se cumpram “(...) com a 

maior rapidez possível , a fim de que também neste assunto se mostre a preocupação de 

nossa clemência  pela paz pública” (Lactâncio, Sobre a Morte dos Perseguidores, II)”. 

Retomando Burckhardt (1853), H.A.Drake escreveu sobre o incômodo dos habitantes 

do Império com a desordem provocada pelas perseguições anticristãs. Destarte, da 

forma como foi orientado, o equivocadamente denominado Edito de Milão12 favorecia 

para que se angariasse apoio do segmento cristão, cultivando novo grupo de apoio entre 

os líderes que comandavam uma lista extensiva de fiéis exclusivistas espalhados pelo 

Império, especialmente na parte Oriental (DRAKE, 2000 : 35). 

De forma específica à comunidade cristã, ficou determinado, segundo texto 

exibido por Lactâncio em seu tratado, o restabelecimento dos templos e lugares de 

reunião utilizado por eles (Lactâncio. Sobre a Morte dos Perseguidores, II). De resto, os 

benefícios , como restituição dos cargos e fim do exílio imposto pelo antigo Imperador, 

se estendiam a todos os habitantes do Império, inclusive membros do Senado em Roma. 

Contudo, Constantino I ultrapassou o campo de abrangência acordado entre ele e 

Licínio tanto estendendo os benefícios políticos e financeiros quanto imbuindo a Igreja 

de poder jurídico; este tratamento diferenciado não passou despercebido aos seus 

vizinhos orientais.  

                                                 
12 A rigor, não houve um Edito. O que chegou às nossas mãos  a respeito da liberdade de culto concedida 
pelos Imperadores Constantino I e Licínio foi uma carta endereçada ao governador da Bitínia , cujo teor 
pode ser lido em Sobre a Morte dos Perseguidores .  
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Tanto Jones quanto Paul Veyne enxergam nessas medidas de favorecimento 

indícios concretos da fé cristã de Constantino I. “Constantino comporta-se-á, logo a 

seguir, como era de se esperar vê-lo comportar-se, se a célebre narrativa da conversão e 

do seu sonho fosse verídica” (VEYNE, 2007: 84). Ainda, segundo Jones (Jones, 1968 : 

81), Constantino I teria agido com notável favorecimento a indivíduos e comunidades 

cristãs, priorizando-os na ocupação de cargos públicos. Considera-se a este respeito que 

a ocupação por cristãos dos altos cargos do Império não foi uma novidade 

implementada por Constantino I. No início do século IV, o cristão converso Lactâncio 

registrou a presença de cristãos na Corte ao narrar o episódio que teria motivado o Edito 

de perseguição em 303 (Lactâncio, Sobre a Morte dos Perseguidores, II) , segue-se a 

isto um estudo recentemente publicado por Alan Cameron (2011), no qual se ressalta a 

impossibilidade de aferir em que medida pode ter ocorrido esse favorecimento na 

nomeação de cargos públicos. Cameron indica que não se pode afirmar se houve um 

aumento na quantidade de cristãos nos altos cargos que justifique uma tese dessa 

natureza (CAMERON, 2011: 179). As políticas de favorecimento levadas a termo pelo 

Imperador Constantino incluíam, no âmbito administrativo, a isenção das funções 

curiais e a concessão de poderes jurídicos, o que algumas vezes consistia apenas na 

extensão de direitos já concedidos aos sacerdotes para o clero cristão; tal é o caso da lei 

de 316, que conferia aos bispos o poder de manumissão sobre os escravos. 

Administrativamente, Constantino I redefiniu papéis. Muito embora tenha 

aumentado o número de Prefeitos do Pretório, deu seqüência a um processo que 

terminou por retirar as prerrogativas militares destes Prefeitos Pretorianos, deixando-os, 

a partir de então, somente com as funções administrativas. No início do século VI, o 

historiador Zózimo criticou essa decisão de Constantino I, atentando para a desordem 

gerada em virtude dessa divisão de poderes. 
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Ao instituir o cargo de comandante da cavalaria e comandante da 

infantaria e mudar para dito cargo o poder de formar tropa e 

castigar as faltas, arrebatou também esta prerrogativa aos 

prefeitos (...) agora, ao ser um o que reparte os viveres e outro o 

encarregado de entender as faltas, trabalham em tudo segundo sua 

vontade, ademais, o abastecimento vai parar em lucro para o 

general e seus subordinados. (Zózimo. Nova História, II). 

 

 Zózimo avalia negativamente o que considera uma inovação implementada por 

Constantino. Adrian Goldsworthy informa, em seu livro O fim do Império Romano: 

Lento Declínio da Super Potência, publicado em 2009, que a perda das prerrogativas 

militares foi resultado de um processo gradual com raízes ainda no século III (2009: 

238) . De outra perspectiva, Burckhardt, seguindo Zózimo, defende que essa medida 

teria sido uma inovação de Constantino I. O historiador alemão entende essa divisão de 

poderes como  necessidade política que dificultava as ações dos usurpadores , dada a 

limitada autonomia desses altos funcionários (BURCKHARDT,1853:330). Neste 

sentido, os argumentos de Burckhardt se assemelham às breves assertivas de Pat 

Southern (2001:179) sobre o assunto quando este retoma as tentativas de usurpação 

lideradas por Prefeitos Pretorianos durante o século III.  

 Sobre os propósitos políticos desta medida, não é possível mais do que inferir. 

Contudo, considerados as recorrentes tentativas de usurpação que marcaram o final do 

século III e o século IV, os argumentos que apontam a manutenção da ordem política 

interna ganham respaldo. Dois fatores relevantes ameaçavam o poder do Imperador. A 

estes fatores Manuel J. Rodrigues (1969:32-72) denominou de inimigos internos e de 

inimigos externos, que aludiam respectivamente às tentativas de golpe ocorridas dentro 
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do Império e às pressões constantes contra as fronteiras. A distinção das funções 

terminou por delimitar a influência e o poder dos altos funcionários sobre as tropas. 

Assim, Constantino I conseguiu reduzir as frentes de enfretamento já destacadas por 

Gérvas. O extenso período de governo sem registro de convulsões internas que 

pusessem em risco a posição do Imperador são indícios concretos de que as medidas 

administrativas referentes à delicada área militar foram acertadas decisões políticas.  

 A administração de Constantino se adequou em alguns momentos à estrutura já 

deixada por Diocleciano. Quando assumiu o comando da parte Ocidental do Império, 

encontrou um Estado com um complexo aparelho burocrático pensado para otimizar a 

administração e aumentar o controle sobre as províncias, especialmente as mais 

distantes. Segundo Christopher Kelly (2006:190), o Império era administrado por 

delegação de poderes a altos oficiais de quem o Imperador dependia para que fossem 

executadas as demandas e em quem necessariamente tinha que confiar para receber 

informações. Dessa relação com as cidades e seus altos funcionários neste período, 

compreendido entre 312  e 324 ,  são poucas as informações; dentre elas temos um 

panegírico pronunciado em março de 312 , meses antes da Batalha da Ponte Milvio. Sob 

o título de Discurso de ação de graças dirigido a Constantino Augusto por um orador 

anônimo, o autor seria um senador com alto cargo na cidade de Autum (HERRERO-

LLORENT, 1968:1231) no qual as relações de dependência entre cidade e Imperador 

ficam claras. No panegírico, as mostras de fidelidade dos habitantes em relação à 

família de Constantino I embasam a solicitação do orador por ajuda, logo concedida em 

forma de perdão das dívidas da cidade (Discurso de ação de graças a Constantino 

Augusto por um orador anônimo, XII) . Deste modo mostram os limites da autonomia 

desses altos funcionários e as condições impostas pelo poder central para concessão de 

benefícios. Somente em outro momento se verificam as relações entre Constantino I e a 



 54 

burocracia: na manifesta aceitação do Senado expressa na construção de um Arco do 

Triunfo no ano 315, na comemoração dos dez anos de governo do Imperador. 

 Se retomarmos a definição de consensus cunhada por Lobour (2008:18) 

podemos chegar à conclusão de que, ao pé da letra,  Constantino I nunca o obteve, mas 

dedicou boa parte de seu governo a conquistá-lo, como de resto todo Imperador do 

período tardio , em maior ou menor medida. De tal assertiva dão indícios os discursos 

panegíricos produzidos sob o governo de vários Imperadores. As leituras indicam que 

instabilidades internas eram ameaças maiores à ordem estabelecida que as pressões 

bárbaras afirmando a falta de uma concordância unânime como proposta por Lobour. 

As duas tentativas lideradas por Maximiano Hércules, de dentro da Aula Caesaris, são 

indícios do que afirmamos. O fato de ter conseguido reunir tropas e se refugiar em 

Marselha são evidências de um cenário não consensual. Dele nos dá relato um 

panegirista anônimo, narrando as dificuldades para fazer cerco a Marselha e fazer 

render os soldados que apoiavam Maximiano (Panegírico de Constantino, XVIII-XIX), 

tratados, segundo o autor, com uma clementia esperada dos bons Imperadores: “Assim, 

guardado por sua solicitude de ótimo Imperador, cuidaste de dar aos soldados que se 

haviam deixado induzir ao erro o tempo necessário para arrepender-se e para pedir por 

si mesmos o perdão.” (Panegírico de Constantino, XX). Godsworthy (2009:228), 

Southern (2002: 172), Cameron (1993: 49), bem como a produção historiográfica mais 

antiga, como por exemplo e Jacob Burckhardt (1853 : 256) ainda que tratando essa 

passagem de forma breve, concordam em ver na ação de Constantino I o que se 

denomina ‘guerra justa’ no mundo romano uma vez que a batalha travada teria sido uma 

resposta ao ataque de Maximiano Hércules.  

 Além da constatação da unanimidade como uma busca e não como uma 

realidade, os conflitos propostos por Constantino I pela manutenção ou alteração da 
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ordem mostram uma habilidade militar recorrentemente destacada por alguns 

historiadores modernos. Drake (2002 : 123) o define como um homem competente e 

bem treinado, cuja habilidade bélica o teria feito alcançar o poder sobre todo o Império. 

Antes dele, Jacob Buckhardt havia se posicionado ao relatar a guerra entre Constantino I 

e Maxêncio: “(...) Maxêncio tinha reunido vasta força, que não o traiu no momento 

crítico e certamente o teria ajudado na vitória se ele não tivesse sido tão incompetente 

estrategicamente e não tivesse afundado na indolência covarde” (BURCKHARDT, 

1853: 259). O discurso de Burckhardt sugere influência dos gêneros panegíricos que se 

verteram sobre a guerra, em especial o Panegírico em honra de Constantino, que a certa 

altura da narrativa repreende uma postura supostamente covarde do oponente de 

Constantino I. Em outros autores, mesmo nas obras daqueles que se dedicam à história 

militar como Adrian Goldsworthy (2009:229), não há análises prolongadas ou 

comentários sobre o desempenho do Imperador; normalmente, os textos se restringem 

aos resultados finais em seus aspectos laicos e religiosos. 

 Independente dos elogios, frutos de análise ou bajulação, o que se verifica é a 

real e paulatina ascensão de Constantino I e neste sentido concordamos com a colocação 

de Drake sobre as batalhas enquanto meio de conquista do poder político; o que tudo 

indica, era seu objetivo e disso deu mostras a guerra travada contra Licínio. Em 314, 

Constantino I invadiu os domínios de seu aliado sob pretexto de proteger o território de 

invasões. Com as relações já trincadas, o conflito armado foi inevitável embora 

inconclusivo. Para Burckhardt (1853: 267), a notícia de que estátuas de Constantino I 

haviam sido derrubadas nos domínios de Licínio teriam motivado essa primeira marcha 

sobre o Oriente, cuja vitória Constantino I teria alcançado em razão de sua 

superioridade militar em relação aos demais homens do Ilírio (BURCKHARDT, 

1853:270). Neste caso, a declaração de guerra teria sido motivada pelo eminente 
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ameaça a seu governo. O resultado mais visível desta batalha foi a extensão dos 

domínios territoriais de Constantino I. Jones (1968 : 82) escreve apenas acerca da 

investida do Imperador do Ocidente sobre terras de Licínio. Se considerarmos sua 

análise, a ambição política de Constantino I teria desta forma, sido a força motriz para a 

deflagração dos conflitos. Ainda segundo Jones, Licínio teria perdido a batalha e, ao seu 

final, deixado territórios para seu ex-aliado, óbvio que Constantino jamais se contentaria 

com meio Império (JONES, 1968: 82). 

 Os conflitos foram reiniciados em 324, a partir da leitura dos nossos autores, 

sem qualquer motivo que pudesse ser justificado a partir do que a moral romana 

considerasse justo. Desta vez, as ações de Constantino I não são ancoradas no bem 

comum ou nos princípios da guerra justa, a não ser na voz de Eusébio de Cesaréia, que 

reveste a declaração de guerra de Constantino de uma aura de heroísmo que se atestava 

pelo móvel ético de sua decisão: a necessidade de pôr fim às medidas de caráter 

persecutório implementadas por Licínio.  

Numa outra perspectiva, essa explicação é em parte retomada por H.A Drake, 

para quem a indisposição gerada pelo comprimento escrupuloso do acordo de tolerância 

teria motivado a insatisfação inicial da Igreja em relação ao Imperador do Oriente, que 

não teria concedido à Igreja mais do que o acertado no pacto de 312 (DRAKE, 2000: 

236). Em parte, Drake revisita os argumentos propostos por Jacob Burckhardt que 

aponta na organização da Igreja um elemento de peso que teria sido vista pelo 

Imperador Constantino I como uma força política que garantiria em alguma medida 

apoio em caso de ser deflagrado o conflito. Haveria, portanto, um jogo de interesses no 

qual Estado, neste caso o Estado do Ocidente, e Igreja tinham papeis específicos a 

executar. Com o decorrer das batalhas, nas quais o filho mais velho de Constantino, 
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Crispo, teria cumprido importante papel, Licínio precisou recuar, isolando-se, por 

último, em Bizâncio, onde sofreu cerco e se entregou no ano 324. 

A reunificação do poder redefiniu o cenário e as relações políticas dentro do 

Império Romano. O Imperador Constantino I retomou a administração compartilhada, 

investindo seus demais filhos com a dignidade de Césares, para aturarem nas 

províncias. A partir deste período e até sua morte, em 337, governou com o auxílio de 

quatro Césares nomeados nesta ordem: 317, nomeou  César a seus filhos Crispo, que 

morreria assassinado nove anos mais tarde, e Constantino II; em 324, nomeou seu filho 

Constâncio e seu sobrinho Dalmácio; em 333,  o caçula Constante foi também elevado 

ao Cesarato. Tantos generais com as mesmas atribuições trouxe de volta o antigo 

gargalo que era o problema sucessório no Império. O equilíbrio somente foi mantido até 

a morte do Imperador Constantino I em maio de 337. 

As relações com a Igreja também foram ampliadas; o Oriente abrigava a maior 

parte dos cristãos do Império e foi berço de amplas disputas político teológicas que 

contaram com a intervenção pessoal do Imperador. Segundo Veyne (2007:90), a 

preocupação do soberano com as querelas da Igreja são, aliadas às políticas de 

favorecimento à instituição, frutos de uma fé sincera e atestam o cristianismo do 

Imperador , compartilhando  da opinião de Jones, para quem a convicção religiosa de 

Constantino I o impelia a intervir em disputas eclesiásticas (JONES, 1968 : 96). De 

outra perspectiva, Burckhardt defende a tese do homem essencialmente irreligioso que 

soube colocar a Igreja a serviço do Estado (BURCKHARDT, 1853: 300). O problema 

dessas análises reside na projeção, por parte dos historiadores, de suposições modernas 

sobre valores tardo imperiais romanos; a leitura desses três historiadores, por exemplo, 

sugere a percepção do político e do religioso com esferas distintas, sobre o que é preciso 
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considerar os fundamentos religiosos do poder imperial e a manutenção da ordem como 

função inerente ao cargo imperial. 

Em qualquer das modalidades lidas, os discursos presentes nas fontes do quarto 

século depois de Cristo mostram a legitimação do poder por meio do sagrado, 

entendendo que a ascensão ao poder decorre de uma concessão divina. A título de 

exemplo, podemos citar passagens de um panegírico : 

 

em verdade, as moradas celestes se abriram ante ele e ele foi 

admitido na assembléia divina, havendo-lhe estendido a mão o 

próprio Júpiter. Mais ainda: convidado em seguida a dizer a quem 

devia ir parar o Império, segundo seu critério deu a resposta que 

convinha a Constâncio o piedoso (...). Desde esse momento, em 

efeito, o sufrágio dos deuses te chamava a salvar o Império 

(Panegírico de Constantino, VII) .  

 

 Essa passagem foi retirada de um discurso pronunciado em torno do ano 311, 

escrito com o objetivo de legitimar o poder e a autoridade de Constantino I em meio a 

um conturbado contexto político que o envolvia na morte de seu pai adotivo, 

Maximiano Hércules. Urgia a necessidade de desvencilhar sua imagem da linhagem 

hercúlea; Constantino passa, neste relato, a desfrutar de uma ascendência divina e do 

favor dos deuses. O texto é direcionado ao Imperador que, segundo o panegirista, viu 

“teu protetor Apolo, acompanhado da Victória, oferecer-te coroas de louro das que cada 

uma traz um presságio de trinta anos” (Panegírico de Constantino, XXI) . 
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 Em um tratado escrito cerca de cinco anos mais tarde, Lactâncio reforça o papel 

do sagrado na legitimação do poder. De outro ponto de vista, aponta a divindade cristã 

como responsável pela ascensão de Constantino ao comando do Império Ocidental. 

 

Se recrudesce a batalha e a mão de Deus se estende sobre as linha 

de combate. O exército de Maxêncio é presa do pânico; ele 

mesmo inicia a fuga e corre em direção à ponte, que estava 

cortada , sendo arrastado pela massa dos que fugiam, se precipita 

no Tibre (Lactâncio, Sobre a Morte dos Perseguidores ,II). 

 

 Ainda que as relações entre Estado e Igreja tenham mudado a partir de 312, os 

princípios do sagrado permaneceram legitimando os homens e suas ações. Desta 

maneira, o extra mundano terminava por definir o destino dos governantes e do Império. 

Se na ótica da escrita pagã Constantino I tinha sido elevado pela anuência e proteção 

dos deuses, a produção cristã parte de uma perspectiva monoteísta e atribui tais 

prerrogativas ao deus cristão.  

 Passagens que aludem à interferência extra mundana no processo político do 

Império Romano são recorrentes na produção historiográfica tardo imperial, como por 

exemplo nas obras citadas acima, e atestam a cultura do sagrado como instrumento de 

legitimação política. É uma idéia equivocada pensar religião e política como aspectos 

distintos para esta realidade, pois o mundo romano antigo não fazia tais distinções. 

Como defende Drake (2000: 16) o Estado era uma instituição religiosa e o Imperador de 

Roma era de fato o chefe da religião, o Pontifex Maximus, cujas práticas foram 

conservadas assim como muitas outras da tradição romana pagã. Sendo assim, cumpria 

manter a benevolência dos deuses a fim de garantir a proteção e a prosperidade do 
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Império, assim Constantino I buscou unidade na ordem para alcançar o tradicional 

objetivo imperial de paz e legitimidade através do favor divino (DRAKE, 2000: 320). 

Observa-se, portanto, que Jones não está totalmente equivocado ao apontar a 

religiosidade de Constantino I.  

Ao contrário do que salientou Burckhardt, Constantino I não era um homem 

irreligioso e não há porque acreditar que qualquer outro homem deste período o fosse. 

Basta uma breve leitura nas cartas utilizadas por Eusébio de Cesaréia em Vita 

Constantini para confirmar o exposto. Contudo, recusar de forma irrestrita a análise de 

Burckhardt é desconsiderar questões ligadas à sustentação da ordem política apontadas 

pelo autor. As disputas político - teológicas partiram do Oriente. Essa região havia sido 

recentemente conquistada e abrigava , como já foi posto, a maior parte dos cristãos do 

Império. Neste contexto, e pensando nas especificidades deste novo grupo de apoio de 

Constantino I, pode-se inferir que entre os motivos de sua intervenção encontrava-se a 

necessidade de sustentação da ordem política recém estabelecida. Esse conjunto de 

fatores impelia o Imperador a participar ativamente das disputas político-teológicas 

internas da Igreja, utilizando o erário público para conter as contendas eclesiásticas via 

de regra lideradas por cristãos rigoristas que olhavam com desconfiança para grupos que 

fugiam à ortodoxia, como os arianos13, e para homens sobre os quais pesava a acusação 

de apostasia, cometida em períodos de perseguições anticristãs oficiais. 

A reunificação do poder político reorientou questões voltadas para o lugar do 

poder. Roma, desde o governo de  Diocleciano, já não figurava mais de fato como sede 

do Império; cerca de dois anos após a derrota de Licínio na batalha de Crisóspolis, 

Constantino deu inicio à construção de uma nova cidade sobre Bizâncio, que ficava nos 

                                                 
13 Eram denominados arianos os que refutavam o princípio da consubstanciação foram difundidos  por 
Ário, bispo de Alexandria. O movimento ganhou força tornando-se uma disputa político - teológica que 
culminou em Concílios e interferência direta do Imperador Constantino I. O primeiro destes Concílios, o 
Concílio de Nicéia, foi realizado em 315 e terminou com a vitória da ortodoxia. 
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antigos territórios de Licínio. Não se pode afirmar com certeza quais foram as razões 

que o levaram a isso, mas algumas hipóteses podem ser levantadas. Localizada na 

região do Bósforo, dava acesso ao mar, o que poderia facilitar transações comerciais. De 

outro lado, sua topografia era uma barreira natural que dificultava o acesso de povos 

bárbaros. É certo que tinham como vizinhos os Persas, mas estes até então tinham um 

acordo de paz selado com o Império, que seria rompido pouco antes de sua morte.  

Há entre os historiadores voltados aos estudos da Antiguidade Tardia uma 

tendência em ver aspectos da religiosidade de Constantino I na construção da cidade de 

Constantinopla. O fato de Constantino I ter adornado a cidade com obras pagãs e 

construído templos denunciaria, para  Burckhardt, os princípios religiosos do Imperador 

(BURCKHARDT, 1853 : 191). Assim, o que para Ferdinand (1968 : 46) foi obra de um 

grupo de pagãos resistentes, para Burckhardt foi manifestação aberta do paganismo de 

Constantino I. No outro extremo, Jones, (1968: 83) interpreta as pretensões de 

Constantino I a partir de uma leitura parcial da obra Vida de Constantino de Eusébio de 

Cesaréia, alegando que: “(...) Constantinopla deveria ser dedicada à nova fé, e não há 

razão para duvidar da assertiva de Eusébio de que ela nunca foi manchada por adoração 

pagã” (JONES, 1986:83). Vejamos as próprias palavras de Eusébio: 

 

as veneradas obras de bronze que pertenciam a outros tempos, e 

que por longos anos  se ostentou o inveterado erro dos antigos, 

encontram-se expostas em todas as praças da cidade do 

Imperador, assim, para zombaria ultrajante dos que viam (...) 

Toda a cidade que leva o nome do Imperador  encontrava-se 

lotada de obras de arte belamente forjadas em bronze (...)  uma 

vez desmanchado o material  que parecia aproveitável, e 
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comprovado assim seu valor fundido-o ao fogo, se reservavam  

(...), colocando em lugar seguro; o resto, inútil e supérfluo, os 

deixava aos  imersos na superstição como eterna lembrança de 

seu opróbrio. Assim é o que fez o admirável Imperador (Eusébio, 

Vida de Constantino, III) . 

 

 Há uma carta transcrita por Eusébio (Eusébio. Vida de Constantino, III) 

atribuída ao Imperador Constantino I. O texto desta carta, endereçada aos bispos da 

Palestina, denota uma convicta religiosidade cristã por parte do soberano. O risco da 

irrestrita aceitação da assertiva é tomar como verdade um discurso construído sob fortes 

interesses políticos e ideológicos. Eusébio era um homem da Igreja, pertencente ao alto 

clero cristão e membro de um grupo até então hegemônico dentro da Igreja. Que 

Constantino solicitou que fossem retiradas estátuas de uma determinada região da 

Palestina, atesta-se pela própria carta cuja originalidade é defendida por Friedhelm 

Winkelmann (2003: 10). Contudo, os comentários feitos pelo bispo de Cesaréia dão 

indícios de uma postura voltada muito mais para questões de fundo econômico e para o 

jogo político do que para uma religiosidade rigorista como pretende o autor. A descrição 

que se obtém da leitura de Nova História não corrobora a percepção cristianizada da 

cidade oferecida por Eusébio, pois relata que Constantino I: 

 

 se ocupou de adornar o hipódromo com todo luxo de detalhes 

incorporando-lhe o templo dos Dioscoros, cujas estátuas podem 

ver-se ainda hoje em dia no portal do hipódromo. Colocou 

também em uma parte do hipódromo o trípode de Apolo de 
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Delfos, trípode que porta consigo a mesma imagem de Apolo 

(Zózimo. Nova História, II)  

 

Considerando que os argumentos de Zózimo buscam estabelecer uma relação 

entre o abandono das tradições pagãs, especialmente dos cultos religiosos, e sua 

realidade, que considera caótica, e sabendo-se ainda que enxergue em Constantino I o 

principal agente dessas mudanças, não há motivos para duvidar que este Imperador 

tenha de fato ornado a cidade com representações de divindades pagãs, pois era Pontifex 

de todos. Contudo, sua  impiedade é ressaltada logo à frente, pois Zózimo afirma:  

 

dizem que , em sua falta de consideração com os deuses , chegou 

a mutilar a estátua, arrebatando-lhe os leões que havia de um e de 

outro lado; pois se antes pareciam segurar os leões, agora mudou 

seu aspecto pelo de um suplicante que olha solicitamente a cidade 

(Zózimo. Nova História, II ). 

 

Das coisas que podem ser inferidas a partir do levantamento historiográfico e, 

em especial, da análise das obras de autores tardo imperiais, além de se inferir uma 

postura política balisada na busca do consesnus, Constantinopla, ao contrário do que 

pretendeu Christropher Kelly (2006: 187), não foi consagrada à nova religião, pois de 

certa forma associada à primeira é a de que a religiosidade do Imperador correspondia a 

um quadro perfeitamente comum àquele lugar e período. Não era estranho ao romano 

que cultivava as tradições pagãs a sobreposição de deuses, visto que o exclusivismo era 
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uma característica idealizada por segmentos cristãos, não por adeptos do paganismo. A 

perspectiva de um paladino do cristianismo corresponde e convém ao bispo de Cesaréia, 

Eusébio, cuja imagem elaborada em Vida de Constantino dá vida rigorista ao herói 

cristão por excelência. 

Constantinopla oficialmente não foi mais do que uma residência imperial, como 

também tinham sido, por exemplo, Trier, Milão e Sárdica. Para sua construção, 

determinou-se a busca de obras de arte por todo o Império para adornar a nova urbs, o 

que culminou no fechamento de alguns templos. Como forma de concessão de 

benefícios a particulares, dentre esses os comitati14, o Imperador incentivou a 

construção de casas e a fixação na cidade. Constantinopla foi inaugurada em 11 de 

maio15 de 330, e dois anos mais tarde ainda buscava atrair habitantes para a nova 

capital. Em 332, o Imperador deu inicio à distribuição de grãos e outros alimentos nos 

moldes da distribuição realizada em Roma. Sua construção reforçou o gradual processo 

imposto à cidade de Roma desde pelo menos o governo de Diocleciano, que residiu em 

Nicomédia. Com o tempo, Roma não seria mais capital do Império, nem para fins 

práticos, nem para fins oficiais, especialmente com a ascensão de Constâncio II, após a 

morte de seu pai. 

 Ao final de cada leitura compõe-se uma representação distinta do governo de 

Constantino I e do próprio Imperador. Suas medidas foram muitas vezes alvo de 

observações por parte dos historiadores modernos por levarem em conta os interesses de 

um novo eleitorado: o segmento cristão, o que não raramente passou a guiar a análise 

feita sobre outras inúmeras decisões. Cumpre ressaltar que todas essas análises partiram 

e foram em grande medida influenciadas por escritores tardo imperiais que de forma 

                                                 
14

 Os comitati eram integrantes de tropas móveis do exército romano. 
15 Ressaltamos que as datas indicadas no presente trabalho consistem em adequações feitas ao calendário 
atual. 
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mais prudente ou usufruindo da liberdade conferida pela distância e às vezes pelo 

anonimato, como foi o caso da Nova História escrita por Zózimo, narraram o governo 

deste soberano e deram vida às imagens as mais diversas.  

Analisando os elementos constituintes desses discursos, vemos ressaltar a 

rememoração de características e de ações que remetem à uma heroificação do 

Imperador Constantino I, sistematicamente desconstruída à medida em que a escrita se 

afasta da casa Constantiniana, quando podemos verificar evidências do paradoxo, ou do 

herói negativo. 

 O conceito de herói foi abordado por vários estudiosos de diversas áreas; sua 

ambigüidade é evidenciada muitas vezes de forma direta ou colocada ao longo dos 

discursos.  

  Massaúde Moisés (2004: 219) genericamente designa como herói o protagonista 

ou personagem principal de uma epopéia, prosa ou teatro. Para o âmbito da 

Antigüidade, o conceito é aplicado pelo autor para classificar um ser de excepcional 

força e coragem. Moisés elenca a virtude guerreira como característica intrínseca ao 

herói, ser ativo, capaz de realizar ações sobre humanas que, ao fim, os aproxima dos 

deuses. Contudo, não é essencialmente virtuoso. De acordo com o autor, as grandezas 

das ações heróicas denunciam também a ambigüidade da personagem cujos atos podem 

ser orientados para o bem ou para o mal. Essa mesma multiplicidade de características e 

ambigüidade de comportamento está presente também nos estudos de Lutz Müller 

(1987) e Hugo F. Bauzá (1998). 

 O herói de Lutz Müller é um ser idealizado com o qual o homem se identifica 

por sua figuração e características humanas. De acordo com o autor, o herói reside entre 

dois mundos, estando imbuído de todas as frustrações e potenciais que lhes são 
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inerentes; entende que nesta personagem o homem reencontra todos os seus medos, 

sofrimentos, vitórias e derrotas, toda sua luta pela sobrevivência (MÜLLER, 1987: 08). 

Por outro lado, são apresentadas o que o autor considera serem capacidades anímicas 

desenvolvidas em um nível que diferencia o herói do homem comum e que confeririam 

à personagem a coragem para o risco cauteloso, a autodeterminação e o princípio supra 

pessoal como um dos  critérios para realização de seus feitos, mas não o único. Müller 

sustenta que cólera também pode constituir motivação para as ações do herói, a 

ilustração do exposto vem de uma menção a Héracles que, movido pela cólera, teria 

matado seu mestre, Lino (MÜLLER, 1987:77). 

 Assim como Moisés (2004), Müller (1987) percebe o herói como personagem 

de caráter dúbio, oscilando entre a conservação dos estados vitais positivos e 

demonstrações de um comportamento calculista, egoísta e colérico. Todavia, o autor 

justifica essa conduta à medida em que as ações aparecem direcionadas para o bem 

comum; segundo o autor, “(...) sempre por uma ‘boa’ causa, tal como as forças inimigas 

que ele se propôs superar” (MÜLLER, 1987:75). Esta, como vemos, é uma justificativa 

amiúde encontrada nos discursos elogiosos sobre o Imperador Constantino I, tais como 

o Panegírico de Constantino, pronunciado por volta de 311. 

 

O suplício de todos os demais em sua prisão serviu de lição aos 

reis e lhe ensinou a preferir cultivar a amizade dos romanos que 

irritar sua justiça. Desta forma, o castigo infligido ao adversário 

tem esta outra vantagem de por fim à audácia da violência dos 

inimigos (...) (Panegírico de Constantino, X). 
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 O extrato selecionado diz respeito à vitória do Imperador Constantino I sobre os 

Francos em uma das inúmeras batalhas travadas para conter a pressão nos limites dos 

territórios que governava. O ato não indica crudelitas nem falta de clementia, pois o 

Imperador tem suas ações justificadas pelo interesse na manutenção à ordem e no bem 

comum. 

 Hugo Bauzá (1998:37) por mais de uma vez ressalta, de forma literal, a 

inexistência de um esquema que consiga abarcar todas as características dos heróis, ao 

que atribui à diversidade de tipos heróicos existentes com características, na maior parte 

das vezes, distintas. Conquanto não seja fixado um padrão que defina objetivamente o 

herói, aponta tendências comuns entre esses sujeitos. De acordo com Bauzá, heróis são 

expressão de virtudes competitivas, como a valentia e a fortaleza, e cooperativas, como 

a piedade e a solidariedade, em grau elevado, tendo suas ações sempre balisadas na 

solidariedade e na justiça social (BAUZÁ, 1998:05). 

 Em consonância com as perspectivas de Massaúde Moisés (2004: 219) Lutz 

Müller (1987: 75) não reclama para os heróis uma personalidade uma natureza 

absolutamente virtuosa. Essa ambivalência, contudo, não é tratada em termos de 

dubiedade, mas de complexidade uma vez que suas ações podem apresentar aspectos 

grotescos e violentos (BAUZÁ. 1998:37), o que não invalida sua condição, dado o 

móvel ético que o move a tais atos, como mostra abaixo uma passagem do Panegírico 

em Honra de Constantino.   

 

Enquanto que tu, atacando a ponta inimiga apesar de sua 

resistência e pondo em fuga a toda a linha fizeste, enquanto 

avançava, uma carnificina tanto maior quanto as linhas reforçadas 
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com mais importantes reservas. Desta maneira, derrotadas e 

destruídas até as muralhas de Turim encontram as portas da 

cidade fechadas por seus habitantes e o monte que formavam seus 

cadáveres (...) (Panegírico em Honra de Constantino, VI). 

 

 O extrato está inserido no contexto da guerra entre Maxêncio e Constantino I 

pelo controle do poder político no Ocidente. Verte-se de forma específica no relato 

sobre uma batalha pela conquista da cidade de Turim. Neste trecho, as ações que 

remetem à violência e a uma suposta postura sanguinária de Constantino I são 

respaldadas pelo móvel ético que conduz a ação, que é a promoção do bem comum, pois 

o referido Imperador luta para que os súditos sejam livres de uma dominação tirânica; 

propósito que, se por um lado, idealmente, é a força motriz que conduz os heróis à 

alteração da ordem, por outro serve como respaldo para ratificações políticas. De acordo 

com Bauzá (1998: 04), o móvel ético do qual invariavelmente são imbuídos os atos 

heróicos desempenha uma função social especifica que é a de difundir positivamente as 

imagens de grupos ou indivíduos no sentido de justificar uma situação histórica. Essa 

mesma perspectiva será apontada por Victor Brombert, em seu livro Em Louvor de 

Anti-Heróis: Figuras e Temas da Moderna Literatura Européia (2002: 14). Na leitura 

de Brombert persistem as motivações altruístas como uma possibilidade orientadora  

característica das ações heróicas. Sobre isso o autor faz três apontamentos relevantes: o 

herói é múltiplo, é dúbio e vive no limiar entre a virtude e o vício.  

O herói de Brombert é definido pelo seu paradoxo, e sobre ele não se tem um 

único padrão que o defina objetivamente. Dele apresenta uma perspectiva múltipla e 
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ambivalente. Citando a obra Memórias do Subsolo, de Dostoiéviski16, símbolo do 

paradoxo, o autor exemplifica essa pluralidade. Neste caso, o herói pode ser o homem 

vigoroso, forte, cuja beleza física reflete suas virtudes morais. O próprio título de seu 

trabalho, Em Louvor de Anti-Heróis: Figuras e Temas da Moderna Literatura 

Européia, indica essa perspectiva múltipla do herói, ser cuja excepcionalidade o 

capacita para ações sobre humanas, cuja execução não depende necessariamente de uma 

motivação altruísta, desinteressada17. Neste ponto reside sua ambivalência, de 

representar uma possibilidade de salvação, ou o gerador voluntário de sofrimento. 

Brombert afirma textualmente que embora os heróis sejam “(...) capazes de matar 

monstros, eles são freqüentemente medonhos e até monstruosos” (BROMBERT, 

2002:15). É deste ponto de vista, que o herói surge como uma personagem no limiar 

entre o heróico e o anti-heróico, tendo sua situação definida a partir de dois fatores: 

direcionamento político do discurso e valores que norteiem a conduta dos homens de 

sua época. 

 A tese de Brombert sobre as interferências na definição do papel político e social 

da personagem em questão encontra respaldo, por exemplo, na leitura das fontes 

textuais de que ora nos ocupamos nesta Tese, particularmente em relação ao Imperador 

Constantino I, como mostramos  ao comparar os textos laudatórios do século IV como a 

obra de Zózimo, escrita no início do sexto século. A titulo de exemplo, separamos 

extratos elucidativos dessa asserção. O primeiro deles foi retirado do encômio Vida de 

Constantino. 

                                                 
16 O livro Memórias do Subsolo, de autoria de Fiodor Dostoieviski, foi publicado em 1864. 
17 Não obstante as asserções de Victor Brombert (2002:15) acerca da multiplicidade de formas de 
encarar o herói, o autor elenca três características que julga serem constantes no perfil heróico: a 
existência de um código pessoal feroz, a obstinação diante da adversidade e o compromisso com a 
honra e o orgulho. 



 70 

E compreendendo que já não era tolerável seguir escutando o que 

foi referido, caindo em uma reflexão prudente e, combinando a 

firmeza de caráter com sua inata clemência, se apressou na defesa 

dos aflitos, segundo o critério de que devia considerar piedoso e 

santo o eliminar um para salvar o imenso gênero humano 

(Eusébio. Vida de Constantino, II). 

 

O evento diz respeito à declaração de guerra entre Licínio e Constantino I e foi 

selecionado como parte de um discurso tanto por Eusébio de Cesaréia quanto por 

Zózimo, que, contudo, lida com a imagem de Constantino I de forma bem menos 

favorável, como é possível perceber abaixo:  

 

recaiu assim o Império em Constantino e Licínio e muito pouco 

tempo transcorreu até que diferenças entre ambos, sem que 

Licínio fosse responsável, sim que Constantino, como era habitual 

nele, não mostrou lealdade em relação ao acordado e pretendeu 

ganhar algumas províncias que haviam correspondido ao cetro de 

Licínio (Zózimo. Nova História, II). 

 

Seguindo a ordem das citações, o que temos é, primeiro, o discurso de um 

membro do alto clero da Igreja escrevendo sobre um soberano que implementou 

políticas de favorecimento à esta instituição.Vê-se, desta forma, este Imperador como 

sujeito ativo na defesa dos interesses dos súditos e do Império. Zózimo faz uma leitura 



 71 

alternativa de Constantino I, neste e em outros eventos selecionados para seu discurso. 

De acordo com Zózimo, o Império estaria perecendo em razão do abandono do mos 

maiorum e responsabiliza especialmente o Imperador Constantino I por este cenário. 

Desta forma assumindo o papel de anti-herói na narrativa zozimeana. 

 De acordo com Brombert (2001: 13) e Moisés (2004:01), o termo ‘anti-herói’ foi 

colocado em circulação pela primeira vez por Fiodor Dostoiévski na parte final do livro 

Memórias do Subsolo, escrito em 1864. Para Brombert (2001:13-14), o anti – herói, ou 

o herói negativo, é uma espécie de espelho e só existe em suas relações com o outro, 

cuja imagem subverte ao apontar a ausência das características heróicas ou o seu 

reverso, tornando o estabelecimento de um contra modelo único igualmente improvável.  

Destarte, estes podem ser fisionomicamente representados, e neste caso, o autor alerta, 

as deformidades físicas devem sugerir deformidades morais bem como serem 

reconhecidos pela inação. Todavia, como colocou Moisés, no Dicionário de Termos 

Literários, o anti-herói não é necessariamente um criminoso ou carregado de defeitos,  

podendo ser definido, por exemplo, pela ausência das qualidades e do caráter de seu 

antagonista (MOISÉS, 2004:28). 

Considera-se que as representações de anti-heróis, tal como ocorre com os 

heróis, são definidas a partir de valores culturais e interesses políticos. Com efeito, 

observa-se que o que faz de Constantino I o herói de Vida de Constantino são os 

mesmos feitos  que o definem como anti – herói na perspectiva de Zózimo. Neste 

sentido, Bromebert ressalta as demarcações borradas que separam o heróico do anti-

heróico. A condição do sujeito é então definida por uma gama de elementos que abarca 

questões de ordem cultural e política, como deixam claros os documentos textuais que 

passamos a analisar. 
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CAP. II  

Laudação e Busca pelo Consensus: a Imagem Heróica de Constantino 

nos Panegíricos Latinos 

 

Os panegíricos são textos laudatórios. Da República ao Império, carregam a 

mesma função elogiosa que caracterizou o gênero desde sua origem, que remonta à 

tradição historiográfica grega. Roger Ress (2007:137) nos informa sobre uma possível 

origem do termo que seria oriundo de Panegirys, uma espécie de assembléia ou concílio 

no qual um discurso deveria ser proferido. Os gregos (definição bastante genérica, mas 

desta forma colocada por Ress) lançavam mão deste recurso nos elogios aos vencedores 

de jogos (RESS, 2007:137) e em rituais fúnebres (RESS, 2007:137; MacCOMARC, 

1975:31). Durante o período republicano, os romanos também atendiam a esse tipo de 

demanda. Contudo, ampliaram seu leque de ocasiões, conferindo relevância política ao 

uso dos panegíricos. Para além das Laudationes Funebris, homens como o retórico 

Cícero utilizaram sua fórmula em discursos com a finalidade de persuadir sobre 

problemas relacionados à guerra ou às questões forenses. Pro Lege Manilia exemplifica 

o exposto, pois Cícero o teria pronunciado com o fim de persuadir o Senado a conceder 

poderes militares a Pompeu durante uma campanha (RESS, 2007:140). Durante o 

Principado, ainda foram muito comuns os discursos na forma de Laudationes Funebris 

e Gratiarum Actio. Quanto aos discursos deliberativos, foram gradativamente perdendo 

espaço na medida em que o Senado perdia atribuições e poder e o governante 

concentrava em suas mãos as decisões sobre o Império. No Principado, enfim, a função 

política dos panegíricos se evidencia e passam a ser produzidos os chamados 

panegíricos imperiais, discursos elogiosos que podiam contemplar as conveniências 

políticas tanto do Imperador quanto das cidades que disputavam sua atenção e os 
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possíveis benefícios dispostos pelo soberano. A serviço da Corte, no Dominato os textos 

eram preparados com princípios idealmente partilhados pelo publico alvo na busca do 

Imperador pela concordância em relação a ele próprio e em relação às suas ações. Neste 

sentido, o discurso pronunciado em 310 sob o título Panegírico de Constantino é 

bastante elucidativo. Primeiro porque aborda o controle da imagem imperial; em 

segundo lugar, pelo interesse do orador em manter a boa vontade do Imperador em 

relação à Autum. 

No contexto que sucedeu a condenação de Maximiano Hércules, o orador 

reconstrói a genealogia de Constantino que, a partir de então, tem redefinidos os 

argumentos para legitimação de seu cargo (Panegírico de Constantino, II), entregando 

ao silêncio a memória fundadora da dinástica Hérculeana à qual o panegírico de 306 o 

associa. Na anti - imagem que vem a seguir, o orador agrega motivos para que se defina 

a guerra contra Maximiano como ‘Guerra Justa’. A morte de Maximiano, memória 

incômoda18 que remontaria à impiedade, é reconstruída, revestindo Constantino de 

clementia e favor divino, afirmando ao Imperador: “Por sua parte, e isto basta à sua 

consciência, perdoastes aos que não eram dignos disso. Mas perdoa a expressão, não és 

onipotente: os deuses te vingam ainda sem que tu queiras” (Panegírico de Constantino, 

XX) . 

De outro lado, o orador também encontrava na composição e pronunciamento 

dos panegíricos lugar para reivindicações. Como bem informa Allan Cameron (2011: 

202), o Imperador não era uma pessoa acessível. Desta forma, as cerimônias de 

pronunciamento se tornavam espaços propícios para chamar a atenção do soberano para 

uma determinada cidade. A certa altura, o panegirista anônimo pede que o Imperador 

visite Autun, com as seguintes palavras: 

                                                 
18 A tentativa de controle da memória da morte de Maximiano Hércules foi trabalhada na Dissertação de 
Mestrado defendida por nós em 2007 na Universidade Federal de Goiás, sob o título A construção d a 
Imagem do Governante: uma Análise das Representações do Imperador Constantino (306-337). 
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Esta nobre e antiga cidade que há muito tempo se vangloriou da 

fraternidade do povo romano espera a ajuda de sua Majestade a 

fim de que nela os edifícios públicos e os templos mais 

magníficos se reconstruam graças a sua generosidade, iguais aos 

que vejo aqui, uma cidade (...) engrandecida por seus benefícios 

(Panegírico de Constantino, XXII) . 

 

Entre os séculos terceiro e quarto depois de Cristo, os panegíricos foram 

elementos de sustentação do poder imperial na medida em que os discursos buscavam 

legitimar as ações do governante. Neste intuito, os oradores construíam e divulgavam 

uma imagem calcada em virtudes amplamente aceitas pela sociedade à qual se dirigiam 

e que não raramente confluíam para as idealizações em torno do herói. Sua produção era 

cercada por um ritual que incluía cuidados com a escrita e com o pronunciamento.   

Sabine MacComarck (1975: 45) nos informa sobre a existência de um 

cerimonial responsável pela organização de um evento que culminaria no 

pronunciamento do texto elogioso. Havia a necessidade de que o pronunciamento se 

desse em um cenário ordenado, pois se entendia a ordem como sinal de um governo 

legítimo. O discurso era proferido logo depois da entrada do soberano na cidade, ao 

alcançar a Cúria ou o Palácio local. Silva defende que o público ouvinte se restringia ao 

grupo de notáveis da cidade na qual o discurso era proferido, (SILVA, 2003: 147). Por 

outro lado, MacComarck ressalta o significado político de uma presença massiva de 

ouvintes que inclui a plebe, arrematando que a presença de um numeroso público 

sinalizaria para a concordância popular (MacCORMACK, 1975: 47). Considerados os 

locais de pronunciamento e o fato de que a elite provincial cumpria o papel de 

intermediador entre os provinciais e a Corte, inferimos que o público fosse de fato 
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restrito e que o contato popular pudesse ocorrer apenas no momento da chegada do 

Imperador à cidade. 

A escrita do discurso seguia princípios para composição estabelecidos ainda no 

terceiro século. Segundo esses princípios, havia duas regras básicas na elaboração de 

um panegírico e estas consistiam na amplificação das virtudes e na minimização das 

faltas. Tudo aquilo que pudesse concorrer para uma imagem negativa do homenageado 

deveria ser relegado ao esquecimento. O discurso precisava ser conciso e as ações do 

Imperador trabalhadas de forma comparativa, para assim valorizar seus feitos em 

detrimento do personagem que servisse como parâmetro para comparação. 

Não se pode afirmar com certeza se havia alguma medida censora que 

controlasse a produção de tais discursos. Manuel Rodrigues Gérvas defende que tais 

medidas eram desnecessárias, dado que os panegiristas seriam “(...) gente muito 

intimamente relacionadas ao Imperador (...)” (GÉRVAS, 1991:27). A tese de Gérvas 

esbarra nas lacunas reconhecidamente existentes acerca dos panegiristas, as 

circunstâncias pessoais que podem ser deduzidas da leitura dos textos e as informações 

declaradas pelos próprios autores, que não permitem esse tipo de assertiva. Uma 

proximidade maior com o soberano teria sido feita saber pelo próprio orador.  

Os panegíricos remanescentes do quarto século foram denominados Panegíricos 

Latinos, nome dado em razão da origem comum dos oradores. Todos estes panegíricos 

estão reunidos em um corpus documental de doze textos. Cinco deles foram dedicados 

ao Imperador Constantino I. Esses panegíricos foram pronunciados entre os anos de 306 

e 321, com os seguintes títulos: Panegírico em honra de Maximiano e Constantino, 

Panegírico de Constantino, Discurso em ação de graças dirigido à Constantino 

Augusto, Panegírico em honra de Constantino e Panegírico de Constantino Augusto. 

Os textos foram pronunciados em dias de festa, que incluíam a comemoração pela 
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ascensão do soberano ao poder, o aniversário dessa ascensão (quinquenália, decenália 

quindecenália), vitórias militares, o aniversário da cidade e o adventus do Imperador. 

Interessante também é perceber que, à exceção do Discurso em ação de graças dirigido 

a Constantino, todos os demais discursos foram pronunciados em épocas que sucediam 

a crises internas que de alguma forma pudessem comprometer a boa imagem do 

governante. Drake (2000: 25) relembrou que o soberano era um líder, que precisava 

atender aos anseios de seus súditos, que criavam uma série de expectativas em torno do 

Imperador, dentre elas, os súditos esperavam que o governante fosse um modelo que 

permitisse o aprimoramento moral dos homens do Império, o que levava os oradores a 

tentar persuadir os ouvintes acerca do comportamento virtuoso do Soberano, como fez 

Nazário ao pronunciar o Panegírico de Constantino Augusto: 

 

para dizer a verdade, não é um só o caminho por onde avançam 

suas incontáveis virtudes, mas todas elas conduzem ao mesmo 

termo glorioso. Não há desvios de nenhuma classe para as 

paixões, não há desvios em que perder-se, de forma que os que 

avançam por ele não devem temer nunca a moléstia de ter que 

voltar sobre seus passos (Panegírico de Constantino Augusto, V) 

 

 A prática das virtudes enquanto elemento que compunha um conjunto de 

expectativas a serem correspondidas fazia parte de uma cultura compartilhada e não se 

restringia às relações estritamente estabelecidas entre o Imperador e seus súditos, nem 

mesmo a um segmento religioso específico, tanto assim que tais requisitos são 

recorrentes em ambas as linhas narrativas analisadas, a pagã e a cristã. Desta feita, 

muito embora partam de abordagens distintas em razão de seu pertencimento religioso, 
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o elogio à conservação e à prática do mos maiorum aparece como uma constante em 

textos reconhecidamente pagãos, como os panegíricos, bem como em obras de autores 

declaradamente cristãos, tal é o caso do retórico Eusébio de Cesaréia. A título de 

exemplo, narrativas referentes a dois momentos de relevantes disputas políticas são 

elucidativas para este caso, como mostra a passagem selecionada de um panegírico: 

 

pois quando depois de haver dado aos sitiados o tempo suficiente 

para que se arrependessem, recebeste Aquiléia também das mãos 

de seus enviados suplicantes e vistes que se entregavam 

incondicionalmente a ti todos aqueles  a quem havias salvo 

sitiando sua cidade, perdoaste a todos e lhes devolvestes a vida 

dos já haviam desesperado (Panegírico em honra de Constantino, 

XI). 

 

 O episódio de que trata a passagem transcrita é um tema recorrente em todos os 

documentos textuais selecionados para este trabalho. Trata-se da guerra pelo domínio de 

parte do Império Ocidental travada entre Maxêncio e Constantino. Neste conflito, 

Aquiléia foi uma das cidades resistentes sitiadas por Constantino. Ao agir de forma 

complacente em relação aos vencidos, Constantino exerce a virtude da clementia, 

poupando a vida quando tem nas mãos o poder de tirá-la, ato que evidencia a 

magnanimidade do Imperador (PEREIRA, 1989: 325). Escrito com mais de vinte anos 

de diferença, Vida de Constantino, produzido na parte Oriental do Império pelo cristão 

Eusébio de Cesaréia, evoca a mesma virtude elogiada pelo panegirista anônimo:   
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a primeira linha de posições inimigas não pôde resistir ao 

primeiro ataque e jogando com ambas as mãos as armas, vinham 

prostrar-se aos pés do Imperador que recebia a todos são e salvos, 

dando-se parabéns por preservar vidas humanas (Eusébio. Vida de 

Constantino, II). 

 

 A passagem selecionada retrata uma das fases do conflito que envolveu os 

Imperadores Constantino e Licínio, respectivamente soberanos do Ocidente e do 

Oriente. Assim como no Panegírico de Constantino, o autor elogia a complacência com 

do vencedor em relação ao vencido. Mais à frente, Eusébio de Cesaréia faz registro 

daqueles que não se entregaram e por isso morreram. Isso de forma alguma 

descaracteriza a postura virtuosa do Imperador, pois a clementia não pode ser 

confundida com a misericórdia e não podia, segundo Maria Helena da Rocha Pereira 

(PEREIRA, 1989: 365), ser concedida pelo Imperador indistintamente. 

 

2.1. Elaboração de Panegíricos e Busca da Ordem 

 

 O anseio pela ordem em um mundo de recorrentes guerras civis, o desejo de 

segurança e estabilidade em uma época de recrudescimento das pressões germânicas 

davam o tom das virtudes necessárias ao governante e eram cuidadosamente destacadas 

nos panegíricos. Averil Cameron (1993: 48) afirma, e nós concordamos, que a rapidez 

com que o Constantino I deu início à produção desses textos, o primeiro datado de 306, 

mesmo ano de sua nomeação como César, sugere que o soberano soubesse da força 

política desses atos e dos possíveis impactos de sua divulgação, o que explica a 

recorrência com que foram confeccionados entre os anos de 306 e 321, com muita 
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freqüência com o objetivo de amainar períodos de instabilidade política que, como 

sugerem as leituras feitas, determinava o tipo de imagem a ser elaborada . Tal foi o caso 

do primeiro discurso em homenagem a Constantino de que temos registro, o Panegírico 

em honra de Maximiano e Constantino. 

 As especificidades identificadas na ascensão de Constantino em 306 são 

elementos suficientes para explicar o pronunciamento do primeiro texto laudatório que, 

ao fim, era dirigido mais a seu primeiro aliado na busca pelo poder do que a ele próprio, 

como indica o título. Se considerada a tese de Burckhardt (1853: 248) na qual se atesta 

o fato de Constantino não contar com uma popularidade política que lhe garantisse 

reconhecimento por parte dos súditos, justifica-se a necessidade de remeter sua imagem 

a outras personagens do Império das quais se torna tributário nas virtudes e no poder 

conferido. Composto por um orador anônimo, como ocorre com quatro dentre os cinco 

trabalhos, a laudação tem por objetivo legitimar um poder que de outra forma seria 

ilícito e conquistar o apoio dos ouvintes através de associações que o mostram tanto 

como  um defensor do mos maiorum e , conseqüentemente, digno da benevolência e do 

favor divino, quanto revestem sua imagem de características heróicas que o tornam 

capaz  de defender o Império e manter a ordem. 

  O Panegírico em Honra de Maximiano e Constantino foi pronunciado no 

contexto da concretização de uma aliança política estabelecida entre Constantino I e 

Maximiano Hércules, no qual ambos os poderes precisavam ser justificados. Assim, o 

panegirista escreve sobre um tempo de emergência que torna necessário a presença de 

heróis para restabelecer a ordem há muito perturbada. A este respeito, ressaltamos três 

argumentos dos quais o panegirista se vale: a legitimidade de seu título, tido pelo orador 

como eterno (Panegírico em Honra de Maximiano e Constantino, I) e os aspectos de 

heroicidade presentes tanto em sua volta ao poder quanto em sua virtude guerreira. 
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Toma de novo seu lugar em me governar e, posto que te apressas 

em entrar no porto com o mar tranqüilo, caminha através das 

orlas, inquieto pelo amor que me professas, mas seguro em tua 

própria grandeza (...) (Panegírico em Honra de Maximiano e 

Constantino, XI) 

 

 Comumente encontramos traços de intervenção divina nas ações heróicas pagãs 

em padrões semelhantes aos que podem ser percebidos neste panegírico. O panegirista 

defende a retomada da púrpura enquanto resposta de Maximiano Hércules à divindade a 

quem são atribuídas as falas transcritas no trecho acima.  

O recurso ao simbólico é lugar comum nas fontes constantinianas do século IV 

do qual os oradores se valem de forma freqüente para corroborar uma posição política 

ou ideológica dada. A força de tais instrumentos reside no fato desses símbolos e 

representações serem plenos de significado para o público ouvinte, a quem também se 

destina a leitura do discurso. 

Este público traz em si uma gama de expectativas em relação ao soberano e uma 

delas reside em que o Imperador ascenda ao poder com a anuência dos deuses e que 

mantenha com eles uma relação que garanta sua benevolência em relação ao Império. 

Outrossim, a virtude guerreira também compõe esse leque de expectativas ao mesmo 

tempo em que heroifica a imagem do governante. Neste sentido, recebe destaque a 

descrição de ações que atestem sua habilidade bélica, como o extrato que segue abaixo: 

 

Ele é que, por meio de uma campanha falsamente atribuída aos 

antigos Imperadores, foi o primeiro que levou as insígnias 

imperiais ao outro lado do Reno contra os povos bárbaros. 
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Domadas pelas expedições que ele conduziu por duas ou três 

vezes com seu irmão, a Germânia julgou oportuno manter-se 

quieta ou bem fingiu a amizade e a alegria na escravidão. Aos 

povos mais ferozes da Mauritânia, confiados em sua cadeias de 

montanhas inacessíveis e em sua fortalezas naturais, os vencestes 

tu, recebeste sua submissão e os mudaste para outro lugar 

(Panegírico em Honra de Maximiano  e Constantino, VIII). 

 

Ao reconstruir uma época em que a Gália era governada por Maximiano 

(Panegírico em Honra de Maximiano e Constantino, X) e rememorar batalhas vencidas 

em defesa do Império (Panegírico em Honra de Maximiano e Constantino, IX), o 

panegirista dá ao ouvinte argumentos de que Hércules seria capaz de restaurar a ordem. 

Característica das ações heróicas, a volta deste Imperador se dá por meio de intervenção 

divina com vistas ao bem e à ordem do Império.  

As freqüentes inserções elogiosas feitas a Maximiano Hércules são 

politicamente imprescindíveis, pois é dele que parte a legitimação do Imperador 

Constantino I. Igualmente, todos os personagens aos quais Constantino I tem sua 

imagem vinculada são de alguma forma envoltos em uma aura moral e de competência 

bélica superiores, como é o caso de Constâncio Cloro.  

Pai natural de Constantino I, Constâncio Cloro governou as Gálias como 

Augusto entre maio de 305 e julho de 306. A evocação freqüente de sua imagem pelos 

panegiristas sugere um governo de consenso junto aos súditos. Ao orador cabe 

rememorar eventos e destacar características que realçam essa imagem para que possa 

ser vinculada à de Constantino I que passa a ser tributário das virtudes paternas 

(Panegírico em Honra de Maximiano e  Constantino, III). De todas as qualidades 
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sugeridas, postas comparativamente, ressaltamos a virtude guerreira e o principio de 

justiça social que motiva suas ações. Assim, a representação de Constantino I como 

bom general é uma das características destacadas neste panegírico, como segue abaixo: 

 

a fortaleza de seu pai a conseguiste já desde o começo. Ele 

esmagou, repeliu, capturou e reduziu como cativos a muitos 

milhares de Francos que haviam invadido Batávia e outras terras 

situadas na parte de cá do Reno; tu começaste por seus mesmos 

reis e ao mesmo tempo castigaste seus crimes passados e 

encadeaste com o medo a duvidosa fidelidade de toda nação. Ele 

liberou a Bretanha da escravidão, tu a enobreceu, pois foi ali onde 

sua estrela começou a levantar. (Panegírico em Honra de 

Maximiano  e Constantino, IV). 

 

 Dois pontos saltam aos olhos nesta passagem: a afirmação de uma virtude 

guerreira e a idéia de continuidade. De acordo com o texto, as ações de Constantino I 

complementam as de seu pai, sugerindo uma expectativa de continuidade do governo de 

Constâncio Cloro, de quem herda as virtudes que fazem dele um bom general, capaz de 

submeter os inimigos e garantir a paz, e é isso que ao fim se espera de Constantino I, 

segundo extrato que segue abaixo: 

 

quanto a ti, jovem Imperador, tem que recorrer sem se cansar às 

fronteiras em que o Império Romano cercadas mais de perto pelos 

povos bárbaros, que dirigir freqüentemente a teu pai político teus 

comunicados de vitória, que pedir ordens e dar conta dos 
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resultados (Panegírico em Honra de Maximiano e Constantino¸ 

XIV). 

 

 Mais que os outros cinco panegíricos dedicados ao Imperador Constantino I, este 

discurso expressa os votos do orador acerca do governo deste soberano. Abertamente o 

panegirista indica seu objetivo com o discurso: “(...) quero expor neste discurso de 

maneira muito particular as razões próprias da alegria com que se festeja  tua elevação, 

César, ao título de Imperador e a solenidade de suas divinas núpcias” (Panegírico em 

Honra de Maximiano e Constantino, I).  

 O panegirista atribui qualidades a Constantino I que tornam certas a concretização 

dos votos anunciados. Todavia, essas qualidades não estão restritas às virtudes 

guerreiras já ilustradas. No texto, outras virtudes são atribuídas ao Imperador: 

 

a justiça de seu pai e sua bondade as imitas e as observas tão bem 

que todos os que recorrem a ti e que, por razões diversas solicitam 

teu apoio contra as injustiças que têm que suportar de outros ou 

em defesa de seus próprios interesses, crêem ver em ti o 

realizador das instituições paternas. (Panegírico em Honra de 

Maximiano e Constantino, V).  

 

 Objetivando persuadir o público, o orador promove um processo de heroificação 

da imagem de Constantino I. Os elementos acima elencados compõem o grande leque 

de características capazes de definir as ações heróicas, pois estas, como ressalta Paul 

Johson (2008: 12), não se restringem ao domínio militar. Assim, o orador apresenta uma 

conduta fundamentada nos princípios da solidariedade e da justiça social que eram, de 
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acordo com Bauzá (1998: 05), típicos do comportamento heróico e uma das 

características mais valorizadas no Mundo Antigo, independente da empresa levada a 

cabo pelo sujeito. 

 De acordo com Lutz Müller (1987: 77), a heroificação de um sujeito remete a 

laços de dependência do homem comum em relação à personagem, o herói. No 

panegírico de que ora nos ocupamos, essa relação de dependência é claramente 

colocada quando o panegirista condiciona a ordem e a segurança ao exercício do poder 

por parte de Constantino I e Maximiano Hércules. Contudo, o processo de submissão 

que segundo Müller (1987: 77) estaria relacionado à construção do herói não é 

percebido neste panegírico. Todavia, como afirma Bauzá (1998: 04), o processo de 

heroificação não é estéril, mas atende às demandas políticas que objetivam justificar 

uma situação dada (BAUZÁ, 1998: 04), o que amiúde é constatado nos demais 

panegíricos pronunciados em honra de Constantino I.  

 Neste caso de forma específica, a necessidade de associar sua imagem à de 

outros Imperadores, fato que sugere a existência de considerável oposição política, fez 

com que o escritor propusesse aos súditos a aceitação de uma aliança política formada 

por dois soberanos heroificados que, juntos, garantiriam a ordem e a segurança daquela 

parte do Império, dadas as virtudes guerreiras e cooperativas exibidas especialmente 

pelo Imperador Constantino I. 

 No panegírico de 310, em razão do rompimento político e conseqüente morte de 

Maximiano Hércules, o caráter heróico de Constantino se torna mais evidente, quando 

não mais necessário.  

É a partir do discurso de 310 que toma forma a imagem que idealmente 

corresponderia às expectativas dos súditos através de uma inequívoca associação com o 

sagrado e de uma recorrente evocação das virtudes, dentre elas a Salus, atribuída ao que 
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assegurava a ordem interna, bem como a ordem nas fronteiras. Neste último aspecto, o 

bom general ocupava lugar de destaque. Os objetivos deste panegírico são basicamente 

os mesmos do anterior; a estes podem ser somados a busca pela afirmação de um amplo 

e irrestrito apoio político, bem como a apresentação de traços de um soberano 

heroificado. 

A preocupação em legitimar o poder e a autoridade imperial volta à tona, o que 

sugere a inadequação dos antigos argumentos legitimadores para a realidade de 310 e a 

fragilidade de uma memória que apontava Constantino como Augusto pela investidura 

de seu pai adotivo. Se por um lado a anti-imagem que o panegirista propõe de 

Maximiano Hércules enquadrou seu assassinato em uma justa medida de vingança dos 

deuses, por outro inviabilizou sua imagem enquanto responsável pela fundação de uma 

nova linhagem pela qual Constantino I teria ascendido ao poder, como vimos no 

panegírico anterior. No texto deste novo panegírico, o orador escreve sobre os laços que 

uniam Constantino I à divindade fundadora, Cláudio, o Gótico19  

 

Começarei por este deus que está na origem de sua família (...). 

Os laços de sangue te vinculam ao divino Cláudio, seu avô (...) foi 

ele que pela primeira vez te adornou com a vestidura que levas. É, 

não obstante, este ilustre fundador de tua linhagem o que te 

transmitiu seu destino imperial (Panegírico de Constantino, II). 

 

 Neste período, um outro problema imediato se apresentava ao orador: a 

configuração política exibia um Império com um quadro propício à eclosão de conflitos. 

No caso especifico da Gália, a região havia acabado de passar por uma guerra civil que 

                                                 
19 A divinização dos Imperadores era uma decisão que cabia, oficialmente, ao Senado. Realizava-se por 
meio do ritual da Consecratio, muitas vezes feito a pedido do sucessor imediato. Assim, por exemplo, a 
divinização de Pertinax respondeu a um pedido de Septimio Severo. 
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tinha culminado na morte de Maximiano Hércules. Diante deste cenário, o orador se 

apressa em mostrar a existência de uma ampla força de apoio em torno de Constantino I, 

tanto no momento de sua aclamação, em 306, quanto na crise política de 310. 

 

Apenas, em efeito, havia sido ele roubado à terra quando o 

exército inteiro se colocou de acordo com seu nome, quando 

todos os espíritos , todos os olhos te designaram a ti e quando por 

mais que tu tivesses consultados aos Augustos honorários o que 

eles acreditavam que deveria ser feito em beneficio do Estado, 

quando todos se adiantaram à resposta por meio de uma 

manifestação de entusiasmo que os príncipes prontamente 

aprovaram com sua decisão (...) (Panegírico de Constantino, 

VIII). 

 

 Apoiados nas leituras da documentação textual podemos afirmar dois pontos 

acerca do poder político Imperial: primeiro que sua conquista e sustentação somente se 

tornam possíveis com a agregação de grupos de apoio de três esferas da sociedade: o 

Senado, que legitima, o exército, com importante papel na conquista e sustentação da 

ordem, e os súditos comuns cuja força numérica não pode ser desprezada, como deixam 

claras as colocações de Drake (2000 : 234) ao defender que as medidas legais de 

tolerância religiosa de 311 e 313 se justificariam não somente pela ineficácia da ação, 

mas também pela insatisfação popular com a desordem provocada pelos fenômenos 

persecutório. 

De outro lado, concordamos com Silva (2003: 103), quando ressalta a 

necessidade de agregação da força simbólica carregada de valores significativos para os 
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súditos aos demais elementos de apoio para sustentação do poder, que de forma alguma 

se manteria somente com a concordância do exército. No caso do documento laudatório 

do qual ora nos ocupamos, o vínculo que os oradores estabelecem entre o Imperador e 

âmbito do sagrado responde à essa necessidade,  que se impõe não somente por uma 

questão cultural, mas por um imperativo político. Destarte, a proximidade de 

Constantino I com as divindades se dá de duas formas: pela filiação e pela intervenção 

direta no processo de ascensão política. 

 

Em verdade as moradas celestes se abriram ante ele e foi admitido 

na assembléia divina tendo-lhe estendido a mão o próprio Júpiter. 

Mais ainda, convidado em seguida a dar sua opinião e a dizer a 

quem deveria ir para o Império (...) o voto de teu pai, em efeito, te 

designou a ti, Imperador (Panegírico de Constantino, VII). 

 

 Havia entre os súditos do Império Romano a expectativa de que o Imperador 

mantivesse boas relações com os deuses de forma a garantir seu apoio na sustentação da 

estabilidade política, tanto a nível interno quanto no que diz respeito às fronteiras. A 

proximidade reiteradamente evocada passava aos súditos a imagem de um soberano 

envolto em uma aura sagrada reforçada de forma especial pela alegação de uma 

ascendência divina que o imbui, ao fim, das virtudes próprias dos deuses. Ainda de 

acordo com a citação acima, reside na esfera do extra mundano a força que legitima sua 

posição. 

Essa opinião foi a de todos os deuses, desde há muito tempo 

consignada em uma ata (...). Desde esse momento, em efeito, o 

sufrágio dos deuses te chamava a salvar o Império, desde o 
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momento, digo, em que teu pai embarcava para Bretanha, tua 

repentina chegada iluminou a frota (...) não parecia que tivesses 

chegado em um correio público, senão que tivesses fendido os 

ares montado no carro de um deus  (Panegírico de Constantino, 

VI). 

 

  A análise que o panegirista faz sobre Constantino I parte de dois eixos: o 

primeiro deles ilustra a proximidade deste Imperador com os deuses, tornando-o um 

homem extraordinário, algo entre o humano e o sagrado, reiterando continuamente uma 

idéia reforçada por sua filiação, pois Constâncio Cloro havia sido deificado pelo Senado 

depois de sua morte, em julho de 306. De forma simultânea, o discurso condiciona a 

manutenção da ordem ao governo deste soberano, propondo a representação deste 

governante numa perspectiva quase messiânica. 

 

(...) De que maneira começou a proteger o Estado? uma horda 

ignóbil de bárbaros quem em uma irrupção repentina e um saque 

imprevisto quis, creio eu, pôr à prova os começos de sua 

autoridade recém nascida foi castigada por ti por causa de sua 

temeridade (...) (Panegírico de Constantino, X). 

 

 Nesta seqüência, ressaltamos duas informações relevantes: o condicionamento 

da ordem e da paz à intervenção direta de um indivíduo e a desconsideração dos 

aspectos políticos que envolveram a ascensão de Constantino I em 306. A associação da 

paz e da prosperidade do Império, condicionando o estado de ordem ao exercício do 

poder por parte de uma personagem especifica é um recurso amiúde evocado nos 
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panegíricos pronunciados em honra de Constantino I. Argumentar acerca de uma 

redefinição do poder político nesses moldes exalta a imagem do homenageado e coloca 

os súditos na condição de dependentes de suas ações. Neste sentido cumpre lembrar a 

alegação dentro do discurso de que os deuses teriam eleito Constantino I no intuito de 

salvar o Império (Panegírico de Constantino, X). 

 

2.2. Elogio à Virtude Guerreira e às Ações Éticas 

 

Entendemos que as produções de cunho eminentemente político não são isentas 

de intenções, tais são os casos das biografias, como por exemplo Vida de Constantino e 

do gênero panegírico. De acordo com Hugo Bauzá (1998: 04), essa assertiva se estende 

à construção dos mitos heróicos que de forma consciente ou não serviriam aos 

interesses políticos de um grupo ou indivíduo com menção elogiosa e glorificada de 

suas condutas ou ainda por meio de justificação ideológica. Essas considerações são 

compartilhadas por Lucy Hughes Hallet (2007: 15), para quem o uso político do mito do 

herói é recorrente. O documento textual do qual ora nos ocupamos é elucidativo neste 

sentido, pois o orador reúne uma gama de informações reelaboradas com o objetivo de 

legitimar a função de Constantino I e justificar suas ações de formam a garantir uma 

força social de apoio que torne seu governo sustentável. 

O orador heroifica a imagem do governante homenageado, agregando a seu 

perfil, além das características que já foram elencadas, outros elementos, estes ligados 

ao que Hugo Bauzá (1998:04) denominou de ‘virtude guerreira’, como ilustra a 

passagem abaixo: 
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Na execução de seu plano, a primeira medida foi passar de 

improviso o rio com seu exército e atacar o adversário de 

surpresa. Isso não quer dizer que a batalha em campo aberto te 

desse medo, tu terias preferido um encontro cara a cara, mas 

queria privar a este povo, acostumado a evitar a guerra 

refugiando-se nos bosques e nos pântanos, do tempo de fugir. 

(Panegírico de Constantino, XII). 

 

 A coragem, a habilidade tática e as vitórias obtidas nos campos de batalha são, 

em meio às múltiplas características possíveis da personagem, as mais freqüentemente 

alegadas pelos oradores que se dispuseram a bem dizer Constantino I. Difundindo a 

imagem do bom general, o orador joga luz sobre o potencial salvacionista do governante 

ao mesmo tempo em que ressalta sua superioridade moral em relação aos homens. Esta 

se destaca, por exemplo, no relato sobre a relação estabelecida entre Constantino I e os 

povos conquistados: 

 

Uma multidão incontável foi arrasada e morta, se fez um número 

considerável de prisioneiros. Todo o gado foi saqueado, todas as 

aldeias foram incendiadas. Os adultos caídos em suas mãos a 

quem tua perfídia fazia ineptos para o serviço militar ou sua 

arrogância inadequados para a escravidão, em castigo, foram 

oferecidos como espetáculos e sua multidão chegou a cansar a 

crueldade das feras (Panegírico de Constantino,XII). 

 



 91 

 Ao contrário da proposta de Lucy Hughes Hallet (2007:14) e de Victor Brombert 

(2002:15), o herói presente nos panegíricos pronunciados em honra a Constantino I 

representa a confluência de todas as virtudes, não havendo conduta passível de 

repreensão em nível moral. Neste sentido, a leitura sobre a personagem feita por Bauzá 

(1998: 02) está mais próxima daquilo que encontramos nos textos panegíricos, como 

indicam os elementos oferecidos pelo trecho selecionado acima. 

 Há, entre os ideais de conduta exaltados nas fontes textuais do Império Romano 

Tardio, uma que confere magnanimidade ao soberano: é a clementia. Essa virtude é 

particularmente exaltada em períodos de guerras e remete a uma relação hierárquica que 

se estabelece entre o vencedor e o vencido. Diz-se do soberano que, julgando com 

justiça, aplica as penalidades pautado na moderação, por exemplo, poupando a vida do 

inimigo quando tem o poder de tirá-la. No capítulo XX do panegírico em questão, há 

uma passagem elucidativa a esse respeito.  

 

(...) Tu perdoaste aquele homem que ninguém teria podido livrar 

da morte se o exército tivesse invadido em seguida a cidade e 

tivesse, com isso, podido alcançá-lo. Assim, pois, enquanto 

dependia de tua piedade, Imperador, tu o salvaste, a ele e a todos 

os que a ele haviam se unido. Que se indignem consigo mesmos 

todos os que não quiseram aproveitar de teu favor e que não 

acreditaram merecer a vida quando tu concedias permissão para 

viver. Por sua parte, e isto lhe basta a tua consciência, perdoaste 

inclusive aos que não eram dignos disso. Mas perdoas a 

expressão, não és onipotente: os deuses te vingam ainda sem que 

tu queiras (Panegírico de Constantino, XX). 
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Conceder tal benefício é, no caso deste panegírico, uma decisão que cabe 

unicamente ao Imperador que sabe não poder concedê-lo indistintamente, como ilustra a 

seguinte colocação do orador: “É néscia a clementia que perdoa os inimigos e que olha 

mais ao próprio bem que ao perdão mesmo” (Panegírico de Constantino, X). Desta 

forma, ao pensar o herói como ser para o qual confluem todas as virtudes, é 

imprescindível considerar a forma como a sociedade na qual ele se insere percebe tais 

características, considerando os valores a partir dos quais sua representação é 

construída. 

Um outro aspecto de identificação do herói panegírico reside no móvel ético de 

suas ações. Os cenários de guerras são postos como pano de fundo deste documento no 

qual são chamadas à evidência não somente a ascendência divina e as virtudes 

guerreiras do soberano, mas também a fundamentação de suas ações, que o orador 

alegará terem sido executadas “(...) em beneficio e prestígio do Império” (Panegírico de 

Constantino, XIV). Como já foi acenado pela citação anterior, é à luz das referências 

sobre Maximiano Hércules que essa característica entra em evidência, uma vez que este 

tem suas ações embasadas em princípios opostos aos atribuídos a Constantino I. 

 

Que foi, pois, não digo esta paixão desenfreada pelo poder (que 

não poderia ter, em efeito, sendo tu Imperador?), mas este erro de 

uma idade em que a razão se perturba já, para que um homem ato 

carregado de anos afrontara as preocupações mais pesadas e a 

guerra civil ? (Panegírico de Constantino, XV). 

 

  Brombert escreveu que no herói estão definidos todos os traços de seu 

paradoxo: o anti-herói cuja imagem se constitui somente a partir da relação com o outro 
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(BROMBERT, 2002:56). A semelhança entre essas duas personagens residiria em um 

único ponto: a multiplicidade de características possíveis de serem atribuídas a cada 

uma. Desta feita, assim como para o herói na perspectiva de Bauzá (1989:25) não 

haveria um contra modelo único que representasse a antítese da figura do herói, de 

acordo com Moisés (2004:28), há um anti-herói, mas ele não se define  necessariamente 

pela conduta viciosa ou pela prática de delitos. 

 No Panegírico de Constantino, o anti-herói age em nome do próprio interesse 

almejando vantagens políticas. A tentativa de golpe planejada contra Maxêncio, na 

cidade de Roma (Panegírico de Constantino, XIV) respalda a conformação  desse 

perfil, cujas ações se distanciam sobremaneira das defendidas e executadas pelo herói. 

Destarte, o orador contrapõe mantenedor da ordem ao desestabilizador da ordem; o 

altruísta ao homem egoísta, incapaz de renunciar a seus interesses em beneficio do bem 

comum. Constitui-se, desta forma, um contra modelo na figura do Imperador 

Maximiano Hércules, pois suas ações estão fundamentadas na ambição pelo poder e 

relacionadas à falta de controle sobre as próprias paixões, o que confere a ele uma 

característica viciosa por oposição ao individuo virtuoso em essência. 

 Não obstante as referências feitas a Maximiano Hércules, a constituição, ainda 

que negativa, de sua imagem é feita com uma cautela prévia feita pelo orador do 

discurso (Panegírico de Constantino, XIV), que atribui à Fortuna o destino deste 

Imperador: 

No momento em que havia que ser dado a luz e em que tinha que 

eleger a existência que havia de ser sua, caiu em uma sorte da 

qual não poderia escapar, uma sorte que tinha que provocar 

injustamente numerosas mortes e tinha que conduzi-lo ao fim de 

uma morte voluntária. (Panegírico de Constantino, XIV). 
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 A produção deste texto enfrentou limitações muito específicas em razão do 

cenário político que se apresentava. A convergência de interesses que havia unido 

anteriormente esses dois sujeitos, bem como a história política de Maximiano Hércules, 

então condenado à morte por Constantino I, condicionavam o discurso do orador. Por 

isso, o trabalho de rememoração deste ambiente confere ao anti-herói uma submissão ao 

extra mundano que ultrapassa o nível da inspiração, afirmando que “(...) os crimes dos 

mortais são atos da Fortuna (...) (Panegírico de Constantino, XIV). O argumento não 

desconsidera os elementos que fazem de Maximiano Hércules o reverso do Imperador 

homenageado, mas reveste sua história de uma fatalidade inevitável. 

Maximiano Hércules carrega esses traços porque, de acordo com a imagem 

apresentada pelo panegirista, em tudo se opõe à Constantino I, no perfil e nos elementos 

norteadores de suas ações.   

 

2.3 Maxêncio e a Construção da Imagem do Anti-Herói 

 

Heróis e anti-heróis constituem elementos complementares dentro dos discursos 

laudatórios do IV século que se vertem sobre a imagem do Imperador Constantino I. 

Neste âmbito a existência de tais personagens está condicionada à relação com o outro, 

o que podemos constatar na verificação de uma invariável destes discursos nos quais a 

imagem do outro é freqüentemente evocada como forma de jogar luz sobre a conduta 

virtuosa do governante homenageado. Dentro deste estilo, como lemos na obra de 

Brombert (2002:13), todos os traços do anti-herói estão expressamente reunidos na 

imagem daquele que representa seu reverso.  

A constituição de uma imagem heróica sob esta perspectiva é mais facilmente 

percebida no Panegírico em Honra de Constantino que nos dois textos anteriormente 
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analisados para o que contribuem dois fatores: em primeiro lugar, não há uma história 

de interesses compartilhados através de uma aliança política ou mesmo um vínculo mais 

estreito estabelecido entre Constantino I e seu oponente; em segundo lugar, este 

personagem representado na figura de Maxêncio é posto pelo orador como uma ameaça 

eminente à ordem e à prosperidade do Império.  

A narrativa do texto do Panegírico em Honra de Constantino, pronunciado em 

313, gira em torno da guerra entre Maxêncio e Constantino I, que culminou com a 

vitória deste último em 28 de outubro de 312, redefinindo a geografia política do 

Império. A abordagem parte sempre do indivíduo e pode ser dividida em três pontos 

específicos: o perfil do Imperador, as relações com a esfera divina e sua virtude 

guerreira. 

Deixando de lado certas coisas que não convém comparar, que ele 

era suposto filho de Maximiano, tu, filho de Constâncio o 

Piedoso, ele que sua altura era ridiculamente pequena, que seus 

membros eram deformados e deslocados, e se fazia chamar 

abusivamente com um título mutilado, e tu, com uma palavra que 

diz tudo, és tão grande e é tal como é (...) (Panegírico em Honra 

de Constantino, IV). 

 

Essa fórmula binária é aplicada em todo o documento. Sendo o herói panegírico 

o representante maior da confluência das virtudes em seu grau mais excelso, o orador 

dedica sua escrita à comparação sistemática com vistas a supervalorizar a imagem do 

Imperador Constantino I, como acontece quando o autor se dedica à descrição dos 

aspectos físicos dos governantes. O destaque dado à compleição vigorosa de 

Constantino I por oposição às deformidades verificadas em seu oponente sugere não 
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somente superioridade física do primeiro soberano, como também a fragilidade moral 

de Maxêncio descrita ao longo de todo o panegírico, como acontece no trecho que segue 

abaixo:  

(...) Roma, onde este monstro havia se estabelecido. Se atrever-se 

a tentar nada ante as reiteradas noticias de suas derrotas. A 

covardia deste miserável o havia sitiado ali e o medo (...) revelava 

a vileza de sua alma. Este estúpido e malvado animal não se 

atrevia a sair a nenhuma parte fora de suas quatro paredes. Assim, 

em efeito, lhe inspiravam os prodígios ou os pressentimentos 

nascidos de seu temor. (Panegírico em Honra de Constantino, 

XIV). 

 

 Havia, certamente, outros aspectos do perfil deste governante que denunciavam, 

aos olhos do panegirista, fragilidades ou deficiências morais. É assim, por exemplo, que 

a clementia verificada em Constantino I se opõe à crudelitas de Maxêncio (Panegírico 

em Honra de Constantino, IV). Todavia, as histórias dos panegíricos são 

fundamentalmente narrativas políticas e militares e é em torno desses eixos que giram 

todas as demais esferas da realidade. Conseqüentemente, o terreno das habilidades 

militares é, com muita freqüência, utilizado como meio de exaltação e comparação 

dentro dos discursos. Dentre essas habilidades, encontramos a inteligência tática e a 

coragem, componentes do perfil heróico. Expressões de uma índole heróica levantadas 

por Hughes – Hallet (2007:13) e Massaúde Moisés (200: 219), a coragem e a 

integridade distinguem o herói das pessoas comuns que optam pela inação. São esses 

atributos, inexistentes no Imperador Maxêncio na visão do panegirista, que 
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impulsionam o sujeito à manifestação heróica característica, ou seja, em prol do bem 

comum. 

 É o móvel ético pautado na justiça social, na busca pelo bem comum, que 

justifica e legitima as ações dos heróis panegíricos. São elementos que respaldam as 

declarações de guerra feitas por Constantino I, tanto contra os povos germânicos, quanto 

contra os governantes que lhe fazem oposição, como foi da guerra contra  Maxêncio, 

cujo governo é apresentado sob uma perspectiva extremamente negativa: 

 

As riquezas que durante mil e sessenta anos haviam afluído à 

Roma desde todas as partes do mundo, este monstro esbanjou 

para os bandidos que ele tinha contratado para a guerra civil (...) 

ele finalmente tinha que espiar o saque dos templos, o assassinato 

do Senado e este crime que é o de matar a plebe de Roma pela 

fome (Panegírico em Honra de Constantino,IV).   

 

 O Imperador Maxêncio agrega, desta forma, elementos que conformam a 

imagem do anti-herói panegírico. Este é com freqüência um desestabilizador da ordem, 

responsável pelo estado de caos que se estende tanto à esfera econômica quanto ao 

âmbito dos valores morais e da segurança do Império. Todavia, é essa realidade caótica 

que justifica a presença do herói, cuja finalidade é a de restaurar a ordem abalada, o que 

é freqüentemente conquistado através da guerra.  

 A guerra é o local do herói por excelência porque permite ampla exaltação de 

suas virtudes, tanto morais quanto guerreiras, tanto pela descrição de sua conduta 

quanto pelo confronto com a imagem descrita de seu oponente.  Nos capítulos nos quais 
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o autor narra o cerco à cidade de Verona, lemos textos que ilustram com clareza o 

exposto; tal é o caso que segue: 

 

 Antes de mais nada, segundo ouço dizer, tu havias disposto teu 

exército em duas linhas mas logo, vendo o número de 

adversários,fizeste dispor imediatamente tuas fileiras ante eles e 

dar a tua frente de batalha uma maior extensão (...)  estimando 

que desta maneira o choque de uma tropa inferior em número 

podia atingir uma massa mais considerável. (Panegírico em 

Honra de Constantino, VIII). 

 

 Percebemos na leitura dos panegíricos dedicados a Constantino I a recorrente 

evocação de episódios ocorridos em campo de batalha. Disso inferimos ser a habilidade 

tática, dentre as virtudes guerreiras, a que valida com maior autoridade o status heróico 

do Imperador, pois, dentro do discurso, ela dá vida ao bom general capaz de restaurar a 

ordem e manter a paz e a prosperidade conquistadas na guerra. Por outro lado, quando o 

orador se dedica à última batalha desta guerra, a Batalha da Ponte Mílvio, oferece aos 

súditos o paradoxo desse protótipo representado pelo Imperador Maxêncio. Assim 

escreve o autor:  

Mas, de que maneira dispôs teu exército para a batalha este 

escravo revestido desde há tantos anos com a púrpura? De 

maneira que ninguém, absolutamente, pôde escapar, que nem um 

só soldado , obrigado a retroceder como ocorre, pôde dar nem um 

só passo atrás e reiniciar o combate, posto que por detrás estava 
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em contato com teu exército e sua retaguarda estava tocando a 

corrente do Tibre (Panegírico em Honra de Constantino, XVI). 

 

 Desta forma, Maxêncio é o anti – herói deste panegírico e assim o definimos 

porque a imagem construída pelo orador em tudo se opõe à de Constantino I. 

Acrescenta-se uma perspectiva de uma inequívoca incompetência militar, cuja 

inabilidade tática o teria conduzido seu exército à derrota e ele mesmo à morte por 

afogamento no Rio Tibre (Panegírico em Honra de Constantino, XVII). Em todo este 

processo, outro dado se destaca e está relacionado ao vínculo que se estabelece entre os 

deuses e os dois governantes. 

 

Que deus, que majestade tão presente te exortou, em um momento 

em que quase todos os seus companheiros e seus chefes militares 

não somente murmuravam baixo, mas exclamavam seus temores, 

te exortou , digo, a crer contra os conselhos dos homens e contra a 

opinião dos adivinhos, que havia chegado a hora de devolver a 

liberdade a Roma por seus próprios meios? Sem dúvidas 

Constantino, tu tens alguma inteligência secreta junto com o 

espírito divino que delega a divindades menores o cuidado de 

nossas pessoas, e que se digna a se revelar somente a ti. 

(Panegírico em Honra de Constantino, II). 

 

 

Mas o espírito divino e a eterna majestade de cidade privaram de 

toda sensatez a este criminoso, empurrado-o  a sair bruscamente 
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de sua catividade  inveterada (...) (Panegírico em Honra de 

Constantino, XVI). 

 

A intervenção da esfera sagrada nas ações imperiais é evocado pelos panegiristas 

de forma recorrente e podendo pender tanto para o auxilio quanto para a desventura do 

governante e isso está diretamente associado aos objetivos do discurso e ao perfil de se 

busca conformar a imagem  de cada individuo. 

Neste panegírico, de forma específica, verificamos uma postura favorável dos 

deuses em relação a Constantino I, ele próprio descendente de uma divindade. As ações 

deste soberano, de acordo com o orador, partem sempre de uma inspiração divina e 

nisso também sua imagem se opõe à do anti-herói. 

Essa perspectiva permanece no Panegírico de Constantino Augusto escrito em 

321. Ele tem sua autoria e pronunciamento atribuídos a um orador de nome Nazário, 

que teria apresentado o discurso aos filhos de Constantino I na cidade de Roma por 

ocasião das quinquenálias, em meio a um cenário político melindroso para o que 

colaborou uma paz armada existente entre Oriente e Ocidente, desde cerca de 316 . Este 

texto reelabora todo o cenário político rememorado no Panegírico em Honra de 

Constantino, dele se distanciando pelas referências políticas que atendiam á um objetivo 

muito especifico que era o de associar os filhos de Constantino I ao poder. Em que 

pesem tais especificidades, o perfil deste soberano proposto pelo orador em muitos 

pontos se aproxima daquele construído no discurso de 313. 

   Também neste texto, a virtude guerreira, o altruísmo que caracteriza as ações e 

os vínculos que aproximam o Imperador e a dimensão extra-mundana constituem os 

principais argumentos através dos quais o autor busca distinguir o soberano em honra 

do qual se pronuncia o panegírico dos demais homens do Império. Em tempo, cumpre 
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lembrar serem essas características elementos bastante comuns na composição de um 

perfil heróico e reiteradamente evocadas quando se trata do herói panegírico.  

No tema central abordado por Nazário, que é a guerra entre Maxêncio e 

Constantino I pelo comando da parte Ocidental do Império, é que tais virtudes ganham 

relevo. Como em qualquer processo de construção de imagem, a constituição do perfil 

heróico não prescinde de uma operação de seleção e pertinentização dos eventos 

(CAPRETINI, 1994: 179). O orador reveste a decisão deste governante de um altruísmo 

inerente ao herói pensado por Hugo Bauzá (1998: 05) e característico dos textos 

panegíricos, como ilustram as citações abaixo: 

 

Para que, pois, haverei de recordar a indigna matança de umas 

vítimas desventuradas? Para que recordar a satisfação de umas 

paixões insaciáveis? Para que o infame saque das fortunas 

privadas? Melhor manter silêncio sobre todas essas coisas; não 

quero que minha palavra desperte a adormecida lembrança dos 

males (Panegírico de Constantino Augusto, VIII). 

 

 

Nunca, Roma, conheceste uma dor mais esmagadora, mais digna 

de compaixão (...) sua dor se manifestou mais livremente (...)  e 

os sinais de uma aflição mal dominada se manifestaram para se 

revelar os rostos. Tu queria, Roma, tantas vezes ferida, que este 

crime fosse castigado, quando apesar de tudo, o mais eminente 

dos príncipes , esquecendo suas próprias injurias, preferia vingar 

as tuas (Panegírico de Constantino Augusto,XIII). 
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Neste discurso, portanto, o herói somente existe em relação a seu oponente por 

dois motivos: em primeiro lugar porque sua existência está condicionada à necessidade 

de restauração da ordem desestabilizada pelo anti-herói; este, sujeito que exerce um 

papel ambíguo porque promove o caos do qual emerge o homem providencial. Em 

segundo lugar porque o confronto entre as imagens é confirmador do status heróico. 

Dentro de uma perspectiva salvacionista da figura heróica, essas asserções encontram 

respaldo tanto nas referências a um estado de desordem do qual o orador acusa 

Maxêncio, como nos exemplos postos nas citações acima, quanto no contexto da guerra. 

A idéia que aponta o espaço da guerra como lugar por excelência do processo de 

heroificação é reforçada neste texto. Assim como no Panegírico em Honra de 

Constantino, é no ambiente que envolve a guerra pelo controle do poder no Império 

Romano Ocidental que os elementos de identificação dos sujeitos recebem maior ênfase 

e suas imagens são mais claramente confrontadas. Desta forma, ao narrar a Batalha da 

Ponte Mílvio, ocorrida em 28 de outubro de 312, são atribuídas as virtudes que, aos 

olhos do escritor, caracterizariam o herói em confronto com seu paradoxo. Abaixo, 

selecionamos duas citações nas quais verificamos a exaltação dessas virtudes na 

conduta do Imperador Constantino I: 

 

neste ponto, Grande Constantino, guardarei silêncio sobre tua 

maravilhosa e incrível habilidade na disposição de suas tropas 

(...). Oh valor, que força é a tua para que com este  poder  bélico  

causas mais uma impressão de terror que de beleza! Imitando teu 

ardor, tua valentia os soldados deram fé de que eram dignos de 

seguir as ordens de um chefe assim (...) (Panegírico de 

Constantino Augusto, XXXIX). 
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A forma em que ele (Maxêncio)  dispôs suas tropas demonstrou 

que havia perdido o juízo e que não possuía já clareza nenhuma 

em suas resoluções já que escolheu para combater, um terreno que 

lhe impedia toda retirada e lhe impunha a necessidade de morrer 

(...). Assim, pois, alinhou seus soldados junto ao Tibre, e os 

colocou junto à margem de tal maneira que, como um verdadeiro 

presságio do iminente desastre, a fatal corrente banhava os passos 

dos soldados das últimas fileiras; sua multidão era tão grande que 

seu exército se estendia para além do que a vista podia abarcar. 

(Panegírico de Constantino Augusto, XXVIII). 

 

Em Maxêncio estão ausentes todas as virtudes das quais o orador imbui 

Constantino I e que constituem a imagem dos heróis panegíricos. Estas virtudes, 

contudo, não se restringem às habilidades táticas que, de acordo com o autor, teriam 

levado Maxêncio à morte; neste panegírico, as imagens se distanciam também pela 

conduta diante do perigo, pois evidenciam a coragem ou a covardia do general. Os 

trechos que detalham ações durante a guerra são ilustrativos a este respeito. 

 

Não vou recordar que o próprio tirano pereceu não com uma 

morte valorosa, mas em uma fuga desonrosa e que em um final 

digno de sua covardia e sua crueldade, se afogou no rio 

ensangüentado (Panegírico de Constantino Augusto, XXX). 
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Tu atacas o primeiro da linha inimiga e só tu cais sobre ela (...). 

Imitando teu ardor, teus valentes soldados deram fé de que eram 

dignos de servir às ordens de um chefe assim e lutaram 

individualmente como se cada um deles tivesse em suas mãos a 

decisão do combate. (Panegírico de Constantino Augusto, 

XXIX). 

 

 O texto permite repensar as idéias de Lutz Müller em um dos aspectos que 

compõem o conjunto de características que, a seu ver, define a imagem de um herói. 

Para Müller (1987:08), o herói não raramente é apresentado como modelo de conduta, 

de virtudes a serem seguidas, como, por exemplo, a coragem civil e o desinteressado 

engajamento social. Representado por Constantino I, nos panegíricos latinos, a figura do 

herói exerce suas virtudes com excelência, assim como o herói pensado por Hugo Bauzá 

(1998: O5). Estas não estão limitadas, contudo, às habilidades bélicas pois abrangem 

valores morais que norteiam as ações do Imperador e que também o diferenciam do 

anti-herói. Como vemos no capítulo XI:  

 

Mas nenhuma força pode unir uns elementos que estão 

confrontados por um divórcio natural, nem há vinculo 

suficientemente fiel e seguro como para reter em seu abraço aos 

corpos que tendem a direções opostas. Sem dúvida que sua visão 

admirável e sempre ligada a ela, tua bondade, superaram todas as 

vantagens da concordia 20. Ela é o fundamento e a base do ócio o 

berço do bem estar dos cidadãos, o germe da tranqüilidade 

                                                 
20 Trata-se de uma das virtudes que o Imperador deveria idealmente possuir. O panegirista, Nazário, 
traduz o termo na forma como definido por Maria Helena da Rocha Pereira (1988: 365).  



 105 

pública (...). Tu o convidas a uma aliança, ele reacusa teu convite, 

o menospreza, o aparta com  horror, considera que não tem nada 

de comum contigo porque não há entre vós nada de semelhante. 

(Panegírico de Constantino Augusto, X). 

 

A parte final da citação ilustra com clareza um princípio sobre o anti-herói 

colocado por Victor Brombert (2002: 14) de que essa personagem nada mais representa 

do que o paradoxo do herói, inclusive no que diz respeito ao tipo de vínculo ou de 

relação existente entre esses dois sujeito e a dimensão extra mundana. A este respeito, 

quando Nazário se refere a Maxêncio apenas evoca um ato de desaprovação das 

divindades acerca de suas ações (Panegírico de Constantino Augusto, XII); ao 

contrário, o vinculo que estabelece entre Constantino I e o sagrado sugere laços estreitos 

entre este Imperador e os deuses: 

 

Finalmente, corre a boca miúda em toda a Gália que se deixaram 

ver uns exércitos que afirmaram haver sido enviado por deuses 

(...) e estas eram suas palavras e as coisas que diziam a quem os 

escutava: ‘Buscamos Constantino, viemos ajudar a Constantino 

(...). À frente deles marchava ao que creio teu pai, Constâncio (...) 

(Panegírico de Constantino Augusto, VIX). 

 

 O extraordinário é uma característica comum entre os heróis trágicos e 

mitológicos, com freqüência evidenciado de duas formas: pela intervenção divina junto 

às ações do herói ou pelo status que o localiza entre o humano e o divino, o que 

pressupõe uma ligação familiar. Esses elementos foram assimilados pela historiografia 
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laudatória pró- constantiniana e foram aplicados de diferentes formas. Destarte, neste 

documento, a intervenção acontece em forma de auxilio em campos de batalhas por 

parte das divindades, que não lutam por, mas ao lado do soberano, pois o herói em 

destaque é ativo, inspirado, intuído, auxiliado, mas  sempre protagonista da ação. Ainda, 

sua ascendência divina reforça uma condição heróica que, ao fim, o torna tributário das 

virtudes dos deuses. 

Por conseguinte, é a partir da rememoração das  ações e do perfil de  Maxêncio 

que o autor delineia o perfil heróico de Constantino I. Este enfrentamento de memórias 

é lugar comum nos panegíricos dedicados ao Imperador Constantino I;  a exceção se faz 

ao Discurso de Ação de Graças Dirigido a Constantino Augusto de um Orador 

Anônimo21 que, ao fim, guarda outras diferenças em relação às demais produções 

analisadas do mesmo gênero, dentre elas, um processo diferenciado de heroificação do 

soberano. 

 De acordo com Vitor Jose Herrero Llorente (1969: 1232), Gratiarivm Actio 

Constantino teria sido pronunciada em março de 312, portanto poucos meses antes da 

Batalha da Ponte Mílvio. Todavia, a contextualização deste discurso remonta ao ano 

310, quando teria ocorrido o pronunciamento do Panegírico de Constantino (Herrero-

Llorente,1969:1213) em Tréveris, por ocasião do aniversário desta cidade. No 

penúltimo capítulo deste texto, podemos ler:  

 

 vejo nela um grande Circo que me parece competir com o de 

Roma, vejo nela basílicas, um Foro, obras realmente regias, e 

ainda um Palácio de justiça, tudo isso levantado a uma altura tão 

                                                 
21 Na tradução bilíngüe de Edouard Galletier (1952: 89), este panegírico é transcrito em sua língua 
original  com o título Gratiarvm Actio Constantino AVG, forma que adotamos passando a usar nas 
citações Gratiarvm Actio Constantino, dado que não incorre em perda de sentido e facilita tanto a escrita 
quanto a leitura do texto. 
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prodigiosa que chega a proximidade dos astros e do céu de que és 

digno. Tudo isso são, sem dúvidas  favores que se devem à sua 

presença, pois as regiões que sua divindade visita com maior 

freqüência vêem em todas as partes aumentar sua população, as 

cidades, os favores (...). Por isso me basta desejar que, guiado por 

tua bondade, vá visitar minha pátria e quando a tiver visitado 

reencontrará sua grandeza (...) (Panegírico de Constantino, 

XXII). 

 

 Ao término de um discurso que busca redefinir uma linhagem que legitime o 

poder de Constantino I, o orador, cidadão de Autum, investe o Imperador de uma aura 

restauradora e solicita que visite sua cidade a fim de conceder a esta todos os benefícios 

que teria visto na cidade de Tréveris, de onde pronuncia o discurso. Em março de 312, 

um panegirista agradece a visita recebida e expõe os benefícios concedidos pelo 

Imperador, ao pronunciar o panegírico Ação de Graças a Constantino. Não há, desta 

forma, oponentes cujas imperfeições morais ou físicas possam ser utilizados em um 

jogo de espelhos comum nos demais panegíricos, não há cenário de guerra que 

evidencie as virtudes morais e guerreiras do Imperador homenageado, o que não torna a 

figura do herói menos perceptível, pois o conceito de herói não é domínio exclusivo dos 

bons generais, não se concebe somente a partir das vitórias bélicas, estas, postas como 

retratos de uma habilidade militar e inequívoca capacidade de recuperar ou manter a 

ordem. À multiplicidade de tipos heróicos existentes corresponde, na mesma medida, 

uma diversidade de características capazes de defini-los. A ausência de qualquer delas 

não altera sua condição como acontece, por exemplo, com os Basileus. 
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 O herói dos panegíricos apresenta uma existência relacional e está por isso 

condicionada à existência do outro ou à de uma realidade adversa que o torne 

responsável pelo destino dos homens, fazendo de sua intervenção algo imprescindível. 

no Gratiarvm Actio Constantino  essa realidade é narrada pelo autor na forma como 

segue:  

 

Nós temos, em efeito, como já foi dito, o número de homens e a 

extensão da terra que se tem declarado, mas tudo isso está 

desvalorizado por causa da inércia dos homens e a infidelidade da 

terra (...). Um campo que nunca indeniza nossos vossos gastos 

fica necessariamente abandonado quando, ademais, vem unir-se a 

isso a indigência dos camponeses que cambaleando sob o peso de 

suas dívidas não têm podido drenar nem demarcar suas terras. 

Desta maneira tudo o que em outro tempo havia sido um solo 

razoável ficou sepultado sob os pântanos ou foram invadidos por 

ervas daninhas. Mais ainda: o famoso cantão Arebrignus é em vão 

invejado, já que não se cultiva nele a vinha mais que em um ponto 

do solo; mais além dele, em efeito, não há mais que bosques se 

rochas inacessíveis, guarida segura das feras (Ação de Graças a 

Constantino, VI). 

 

O orador narra acerca de uma aflição coletiva em torno de uma realidade 

desfavorável somente passível de ser revertida com a intervenção do Imperador 

Constantino I que, desta forma, se torna responsável pelo destino de todos e pelo bem 

comum, este, elemento motor de suas ações, como indica a citação abaixo:  
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Na verdade, estas mostras de compaixão teriam bastado 

para merecer nossa maior gratidão. Ainda que tivesses 

diferido a concessão dos remédios que esperávamos e 

tivesse deixado na dúvida os remédios com que pensavas 

aliviar-nos. Mas é característico de tua bondade ter tão 

grande prontidão em na obra que o espírito benévolo se 

manifesta, em seguida na palavra (Ação de Graças a 

Constantino,X). 

 

Neste texto, a perspectiva a partir da qual se constitui a imagem de Constantino I 

remete o leitor moderno às palavras de Müller (1987: 21), para quem as ações heróicas 

são caracterizadas por serem suprapessoais, isentas de interesses políticos, pois o herói, 

ainda segundo este autor, jamais age em interesse próprio. Hugo Bauzá (1998:04) parte 

deste mesmo princípio e enxerga na ação fundamentada no bem comum uma 

característica inequívoca do herói, seja ele moderno ou antigo. É nessa perspectiva que 

o orador rememora as ações de Constantino I, como ilustrou o extrato do capítulo X.  

O herói dos textos laudatórios pró-constantinianos é, antes de tudo, restaurador 

da ordem, por isso emerge do caos, neste caso provocado por um rigor fiscal que 

desconsidera a produtividade de terra e torna a cidade devedora do fisco. As ações de 

Constantino I a este respeito são postas desta forma:  

 

para aliviar nossas cargas fiscais, reduziu o números de nossos 

impostos, para perdoar o atraso de nossas dividas, nos perguntou 

quanto era o que devíamos (...) tu perdoaste sete mil unidades de 



 110 

contribuintes, quer dizer, mais que a quinta parte de nossas 

contribuições (...) (Ação de Graças a Constantino, X-XI ). 

 

 O enfrentamento e a vitória sobre esta realidade desfavorável, sempre em nome 

do bem comum, constituem elementos legitimadores do status heróico ao conseguir 

restaurar a ordem e restabelecer a paz, como lemos nos capítulos finais do discurso. 

 

E certamente, agora, os filhos sentem mais afeto por seus pais, os 

maridos provêm a suas mulheres sem dificuldades, os pais e a 

mães não se arrependem de ter tido filhos, pois se vêem 

agradavelmente aliviados de suas cargas familiares. Desta 

maneira, o afeto de todos, antes cansado, se anima e todo o 

mundo, livre da inquietude (...). Nossa alma se sente fortalecida 

pela segurança do passado e, posto que os atrasos pendentes de 

nossas dívidas nos foram perdoados, não há nada que nos obrigue 

a olhar para trás e a temer, nada que paralise nossos esforços de 

enfrentar os impostos futuros (Ação de Graças a Constantino 

Constantino, XII). 

 

 Todavia, concordamos com Hugo Bauzá (1998:37) quando defende a 

inexistência de um único elemento, ou conjunto predeterminado deles, que consiga 

abarcar o conceito de Herói em sua totalidade, ainda porque há grande diversidade de 

tipos heróicos constituídos de acordo com os valores e/ou interesses das sociedades que 

os abrigam.  

Para Massaúde Moisés (2004:219), há uma associação entre o herói e os deuses 

que o situam entre o humano e o sagrado. Uma idéia presente também no livro de Hugo 
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Bauzá (1998: 124), o que se constata pelas personagens heróicas selecionadas para 

análise, como por exemplo, Aquiles, filho do mortal Peleo com a deusa Tétis. Essa 

perspectiva divina do herói é perceptível também na Gratiarvm Actio Constantino. As 

referências feitas pelo orador à ascendência de Constantino I, bem como à influência 

dos deuses sobre suas decisões, dão evidencias dessas asserções.  

Em Gratiarvm Actio Constantino, a genealogia do soberano aponta para uma 

ascendência divina em razão dos laços de parentesco que o orador estabelece entre o 

governante, Cláudio, o Gótico e Constâncio Cloro, como descrito no capítulo IV: 

 

Tem em conta, Imperador, te rogo, a importância desta gestão dos 

eduos que foram os primeiros a convidar o divino Cláudio, teu 

avô ou antepassado, a reconquistar as Gálias (...). Em atenção a 

estes méritos passados e a nossos méritos recentes, teu divino pai 

quis voltar a levantar a capital dos eduos tão abatida e devolver a 

vida a uma cidade moribunda (...) (Graitarvm Actio Constantino, 

IV). 

 

 Quando o panegirista estabelece um vínculo consangüíneo tão próximo entre 

Constantino I e os deuses, dado por laços de filiação, situa o Imperador a meio caminho 

entre o divino e o humano. Igualmente, o soberano passa a ser ponto de confluência de 

todas as virtudes divinas, figurando como modelo de conduta a ser seguido.  

As relações com o universo sagrado não se restringem, contudo, a uma condição 

semi-divina. Todas as ações tomadas frente a seus domínios são mediadas pelos deuses, 

como indica o relato que descreve a visita de Constantino I a Autum:  
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deuses imortais, que dia brilhou então para nós – e meu discurso 

me leva com isso já a elogiar os remédios que encontrou sua 

divindade- quando, dando-nos com ele a primeira promessa de 

nossa salvação franqueaste as portas desta cidade (...) (Ação de 

Graças a Constantino,VII). 

 

 Muito embora não haja uma concepção ou conjunto de características capaz de 

definir o herói pagão do quarto século, é possível sublinhar algumas tendências comuns 

nas fontes textuais, dentre elas, apontamentos que remetem ao âmbito do sagrado. A 

passagem que transcrevemos acima ilustram essa tendência ao mostrar a dimensão da 

influência dos deuses junto às ações imperiais, ocorrida majoritariamente sob a forma 

de inspiração. Destarte, é pela inspiração divina que Constantino I, respondendo a uma 

solicitação anterior, visita a cidade de Autm e concede favores, percebidos pelo orador 

como medidas salvacionistas. 

 O compartilhamento de valores e de uma mesma formação retórica fez com que 

os princípios aplicados para a constituição das imagens imperiais de Constantino I nos 

textos pagãos se repetissem nas abordagens cristãs, contudo, como vemos, em 

dimensões distintas. 
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CAPÍTULO III  

O Herói Cristão nas Obras de Lactâncio e Eusébio de Cesaréia. 

 

 Arnaldo Momigliano (1989: 98) argumenta que a construção narrativa cristã no 

quarto século apresentava os mesmos elementos presentes na produção escrita pagã do 

mesmo período. Ainda segundo o autor, os textos cristãos eram marcantemente 

triunfalistas por causa da recente mudança de posição do Estado em relação à fé cristã e 

seus seguidores. A tese de Momigliano encontrou eco na historiadora Averil Cameron 

(1994: 123), para quem o suporte institucional teria concedido aos escritores cristãos 

uma plataforma mais ampla de discurso. 

A presença de elementos da cultura pagã de que tratam Momigliano e Averil 

Cameron é fruto de um duplo compartilhamento: o cultural e o de linguagem. 

Considera-se, antes de tudo, que o homem romano estava igualmente exposto à 

influência de princípios culturais há muito cultivados dentro do Império abarcados pela 

concepção de mos maiorum22·. Ainda, cumpre lembrar que os centros que formavam 

retóricos e oradores não faziam distinção de pertencimento ideológico, além do mais, 

mesmo os cristãos com recursos suficientes queriam que seus filhos recebessem uma 

educação clássica. Consideram-se ainda os retores conversos, tal foi o caso de 

Lactâncio, autor do tratado cristão intitulado Sobre a Morte dos Perseguidores. Essa 

base educacional clássica conferia aos oradores e escritores uma linguagem comum. 

Cameron (1994: 122) apresenta uma leitura um pouco diferente. Esta historiadora 

                                                 
22 O mos maiorum ou moral dos antigos é entendido por Paul Veyne (1992) como conjunto de valores 
morais e éticos de cunho normativo, que orientavam as ações dos homens e estabeleciam padrões de 
comportamento ideal traduzido por um comportamento virtuoso na forma de lidar com os conflitos e com 
o cotidiano. Essas virtudes eram características divinas e sua prática aproximava o homem do extra 
mundano, por isso os súditos enxergavam no Imperador, seu máximo representante, estes códigos de 
comportamento que se tornaram lugar comum na retórica oficial. 
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compartilha do princípio segundo o qual não há escrita isenta de intencionalidade e 

entende que a utilização de áreas ambíguas na historiografia cristã  tenha acontecido de 

forma premeditada. Segundo Cameron, a diferença entre as narrativas cristãs dos 

primeiros séculos e os trabalhos datados do período tardio residia naquilo que tinham 

como objetivo principal. As produções que datam da época do Principado estariam 

voltadas para o proselitismo, para a difusão de uma fé que em tudo se distinguiria da 

cultura pagã. Já no século quarto, o discurso político teria se tornado proeminente em 

virtude do suporte institucional recebido a partir da ascensão do Imperador Constantino 

I.  

Seja como for, conseqüência de um espaço comum ou estratégia de persuasão 

premeditada, a presença de uma cultura comum compartilhada pode ser verificada na 

seleção de elementos propostos pelos autores cristãos para comporem as imagens 

imperiais, como vemos no tratado escrito por Lactâncio, sob o título Sobre a Morte dos 

Perseguidores. 

 

3.1 Lactâncio e a Imagem do Protetor dos Cristãos 

 

Cerca de dois anos depois da vitória de Constantino I sobre Maxêncio na Batalha 

da Ponte Mílvio, o cristão africano de nome Lactâncio escreveu Sobre a Morte dos 

Perseguidores. O cenário político era particularmente interessante, pois com o fim da 

guerra veio o reordenamento da geografia do poder e a redefinição das relações entre 

Estado e Igreja. Era a primeira vez em séculos que os cristãos se encontravam diante de 

um Imperador com efetivas propostas de favorecimento aos adeptos desta fé oriental. A 

produção de Sobre a Morte dos Perseguidores reflete este momento.  
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A dramatização a que se presta a memória coletiva (BALANDIER, 1994: 42) 

age como instrumento desta narrativa protagonizada por um segmento alegadamente 

perseguido pela tirania de governantes com inequívocos desvios de caráter. Dessas 

características decorrem a desordem e o dolo moral voluntário que se opunha  à conduta 

idealmente concebida e heroificada do Imperador Constantino I. Destarte, De Mortibus 

Persecutorum  é um livro de anti-heróis 

Moisés designa anti-herói como o protagonista que apresenta características 

opostas ao herói do teatro clássico ou da poesia épica, não necessariamente carregado de 

delitos e taras, apenas um paradoxo (2004: 28). Nesta mesma perspectiva, Brombert 

(2002: 13) acenou para o herói como protagonista de invariável dos romances no qual 

todos os traços do anti-herói estariam expressamente reunidos. Ainda de acordo com 

este autor, definido como contra-modelo de um conceito absolutamente flexível dada a 

diversidade de tipos existentes; o anti-herói é a personagem  cuja existência se encontra 

atrelada à suas relações com o outro.Outra vez, o paradoxo. 

Com freqüência, as imagens elaboradas de heróis e anti-heróis partem de uma 

rememoração de eventos e condutas que respeitam a lógica da conveniência do orador 

comportando implicações éticas e políticas (BROMBERT, 2002:15). É o que 

percebemos, por exemplo, na saga de  anti-heróis contada por Lactâncio em Sobre a 

Morte dos Perseguidores. 

Conquanto abranja um  amplo espaço temporal de cerca de duzentos e cinqüenta 

anos, abarcando os governos de Nero a Maximino Daia, Lactâncio se verte de forma 

particular sobre os governos do Oriente entre os anos 301 e 311, reunindo os 

Augustados dos Imperadores Diocleciano e Galério. O grau de conhecimento acerca das 

políticas orientais deste período conferido pelo tempo em que viveu nesta região e, de 

forma particular, no pertencimento Aula Caesaris do Imperador Diocleciano, sem 
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dúvidas pesou na seleção destes governos. Aliado a esses elementos havia a relevância 

de suas decisões tanto na promulgação quanto na execução do Edito de 303 e a 

possibilidade de associar o sofrimento e mortes degradantes destes governantes a uma 

punição divina. Neste contexto, Lactâncio procede, também, à reconstrução dos 

governos de mais quatro outros Imperadores, são eles: Maxêncio, Maximiano Hércules 

e Maximino Daia. 

Há tendências comuns entre as representações de anti-heróis propostas por 

Lactâncio. Em todos eles são destacadas a desestabilização da ordem, a motivação 

pessoal de suas ações, a promulgação ou execução de medidas restritivas anti-cristãs e 

uma morte violente, esta, invariavelmente relacionada à punição divina do deus cristão. 

 Assim, a promulgação do Edito de perseguição em 303 fez do Imperador 

Diocleciano alvo freqüente de ácidos discursos cristãos. Em Sobre a Morte dos 

Perseguidores, Lactâncio recria seu governo a partir especialmente de elementos laicos 

e desta forma sugere ao leitor um comportamento hostil por parte deste soberano, não 

somente em relação à comunidade cristã, mas em relação a todo o Império. Das ações 

levantadas uma se destaca pela abrangência de seu alcance; é o Edito Maximo 

promulgado em 301: 

 

Depois de ter provocado uma enorme carestia com todas as 

maldades, tentou fixar por lei os preços dos produtos do mercado. 

Em conseqüência, se derramou muito sangue por causa de 

produtos depreciáveis e de escasso valor, ele mesmo fez 

desaparecer os produtos do mercado e a carestia aumentou muito 

mais, pelo que a lei, pela força mesma dos fatos, terminou por cair 

em desuso, mas não sem antes ter provocado previamente a 
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perdição de muitos (Lactâncio. Sobre a Morte dos 

Perseguidores,II). 

 

 De acordo com Gianpaollo Capretini (1994:179), a construção de imagens, feita 

a partir da reelaboração do passado, obedece às regras da conveniência política. A 

maleabilidade da memória, então coletiva, permite esse processo que tende ao exagero, 

de forma especial em textos eminentemente políticos. Assim também atestam François 

Laplantine e Liana Trindade (1997: 07), segundo os quais o exagero seria um traço 

característico na constituição de imagens políticas.  

 Assim, a leitura de Lactâncio sobre o Edito de 301, que fixava preços máximos 

para serviços, produtos e salários, tende à seleção conveniente característica de um 

discurso político. Sem referências às questões econômicas que envolveram a reforma de 

Diocleciano, o autor evoca a desordem social provocada pela falência de uma medida, 

ao fim, fadada ao fracasso dada à falta de estrutura para sua execução. (Lactâncio. De 

Mortibus Persecutorum, II).  

Nesta perspectiva sua ação é anti-heróica, não somente porque desestabiliza a 

ordem, mas também por ser ato voluntário e sem vistas ao bem comum, como sugere a 

menção às maldades, móvel de suas decisões, desta forma se opondo ao que Hugo 

Bauzá (1998: 05) considerou ser o inequívoco sinal de heroísmo: a ação fundamentada 

no bem comum. Essa conduta revela ainda uma outra característica da imagem anti-

heróica verificada em Sobre a Morte dos Perseguidores, trata-se da ausência completa 

de virtudes refletida em outro elemento componente do anti-herói presente neste 

documento, a imposição de medidas oficiais restritivas à  prática cristã, como o Edito de 

303, sobre o que lemos na obra de Lactâncio: 
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Aquele dia foi a causa primeira da morte, a causa primeira dos 

males que se abateram sobre toda a orbe da terra. Ao amanhecer o 

dia (...) arrancam as portas e buscam a imagem de Deus; 

descobrem e queimam as Escrituras; se permite a todos saquear; 

há pilhagens, agitação, correria. (Lactâncio. Sobre a Morte dos 

Perseguidores, II). 

 

Foi, em um primeiro momento, dirigida mais aos símbolos que às pessoas. 

Contudo, tornou-se gradualmente mais voltada para os homens, dos quais Donato é 

posto como representante mais ilustre:  

 

Assim, pois, toda a terra era submetida a vexações e, a exceção 

das Gálias, desde o Oriente até o Ocidente três bestas ferocíssimas 

exerciam sua ferocidade. Não, nem que tivesse uma centena de 

línguas, uma centena de bocas e férrea voz, não poderia expressar 

todas as formas da maldade nem apontar todos os nomes das 

penas (...). Mas, para que narrar essas coisas, sobretudo a ti, 

Donato caríssimo, que experimentou pessoalmente melhor que 

ninguém a tormenta da turbulenta perseguição (...). Submetido 

nove vezes a torturas e suplícios de todo o tipo (...) (Lactâncio. 

Sobre a Morte dos Perseguidores, II). 

 

Determinações desta política persecutória foram efetivamente seguidas por mais 

de oito anos. À época, Diocleciano comandava o Império, tendo por colegas os 

Imperadores Maximiano Hércules, Constâncio Cloro e Galério. Lactâncio atribuiu aos 
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governantes do Oriente a responsabilidade pelo início dos males que atingiram toda a 

terra (Lactâncio. Sobre a Morte dos Perseguidores, II); ao César a responsabilidade 

moral, ao Augusto a efetiva pela promulgação do Edito, ambos impulsionados pelo 

apego à tradição pagã.Assim, lado a lado com o relato dos sacrifícios mal sucedidos na 

Aula Caesaris de Diocleciano (Lactâncio. Sobre a Morte dos Perseguidores, II), 

encontramos a descrição de um homem que, incapaz de dominar suas paixões religiosas 

teria incitado o velho Augusto a agir de forma mais incisiva contra aqueles que, pela 

abstenção a práticas tradicionais, estaria afrontando os deuses e , desta forma 

ameaçando a paz no Império. A transcrição dos momentos que antecederam a 

promulgação do Edito enfatiza os princípios que motivaram a ação. 

 

Mas nem assim se persuadiu o Imperador a dar seu 

consentimento, pois preferiu consultar os deuses e, a tal fim, 

enviou um arúspice a Apolo Milesio. Este respondeu como 

inimigo da religião divina. Assim, pois, mudou de idéia e, dado 

que não podia já opor-se nem a seus amigos nem ao César, nem a 

Apolo, se esforçou, ao menos, em que se observasse a limitação 

de que tudo se fizesse sem derramamento de sangue, no entanto, o 

outro César desejava que fossem queimados vivos os que se 

negassem a oferecer sacrifícios (Lactâncio. Sobre a Morte dos 

Perseguidores, II). 

 

 Diocleciano propôs uma missão restauradora da autoridade imperial quando 

assumiu o poder em 284. Revestiu de sacralidade a função imperial e tudo o que 

cercasse o soberano. Como Pontifex Maximus zelava pelas tradições religiosas; como 
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romano pagão, cultivava essas tradições e enxergava na benevolência dos deuses a 

garantia da ordem e da prosperidade para o Império (BROWN, 1999:40). Esse zelo pela 

tradição é facilmente constatado na leitura proposta por Lactâncio no extrato que 

transcrevemos acima.   

 A política de retaliação à prática cristã, então instaurada, se manteve por mais de 

oito anos; sobreviveu à primeira formação tetrárquica.  Dentre todos os governantes do 

período Tardio acusados de executar o Edito, somente Constâncio Cloro teve a imagem 

poupada dada as relações de parentesco que o uniam a Constantino I. Exceção à parte, 

todos os demais governantes acusados de tal ato sofreram o enfrentamento do herói e 

encontraram, em Sobre a Morte dos Perseguidores, seu fim em uma morte trágica. Na 

história de Diocleciano, lemos o primeiro exemplo:  

 

por ordem de Constantino, são derrubadas as estátuas e apagadas 

as pinturas que levavam a efígie do velho Maximiano onde quer 

que estivessem. Agora bem, dado que os anciãos haviam sido 

representados o mais das vezes conjuntamente, eram destruídas ao 

mesmo tempo a efígie de ambos. Assim, pois, Diocleciano ao 

observar o que nunca havia acontecido em vida a Imperador 

algum (...) decidiu que devia por fim a sua vida. Ia de um lugar a 

outro com um espírito perturbado por uma dor que lhe impedia de 

dormir e de comer (...). Foi assim como este Imperador, agraciado 

pela fortuna durante vinte anos, relegado por Deus à vida obscura, 

humilhado pelos ultrajes, chegou a odiar a vida e morreu, 

finalmente, consumido pela fome e pelas penas (Lactâncio. Sobre 

a Morte dos Perseguidores, II). 
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 O desfecho da vida de Diocleciano passou, desta forma, pelas mãos de 

Constantino I quando este permitiu que o Senado decretasse a damnatio memoriae de 

Maximiano Hércules. Todavia, não foi o agente principal das ações, mas instrumento de 

uma divindade que buscava sua justiça e salvar o Império castigando o perseguidor, 

com uma punição que servisse de modelo aos demais governantes. Este enredo compõe 

a vida de todos os anti-heróis de Lactâncio que, assimilando características de heróis 

trágicos, são arrastados pelas circunstâncias ou por seus atos a uma morte trágica  

(MOISÉS, 2004:219), assim definida pela exemplaridade que a caracteriza e pelo 

sofrimento que a antecedia. Em Sobre a Morte dos Perseguidores, essas mesmas 

circunstâncias nortearam a história de Maximiano Hércules. 

 

Se haviam enviado, também, cartas a Maximiano e a Constâncio 

para que atuassem do mesmo modo (...). Certamente, o ancião 

Maximiano, pessoa que não se caracterizava por sua clemência, 

obedeceu de bom grado na Península Itálica (...). Assim, pois, 

toda a terra era submetida a vexações, a exceção das Gálias, desde 

o Oriente até o Ocidente três bestas ferocíssimas exerciam sua 

selvageria (Lactâncio. Sobre a Morte dos Perseguidores, II). 

 

 Tal como ocorreu ao descrever a história do Imperador Diocleciano, ao se verter 

sobre o governo de Maximiano Hércules, Lactâncio posta as palavras de forma a 

denunciar um comportamento hostil não somente em relação aos cristãos, mas a todos 

os romanos. Os argumentos nascem de relatos sobre uma política fiscal rigorosa, que 

não objetivaria outra coisa que satisfazer todos os desejos do Imperador (Lactâncio. 

Sobre a Morte dos Perseguidores, II), mas também de relatos que giram em torno das 

tentativas retomar o poder político do qual havia abdicado em maio de 305. 
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Retornou à Gállia com sua mente repleta de maquinações 

criminosas, a saber, acabar mediante uma conjuração com o 

Imperador Constantino (...). Maximiano se vê pego de surpresa 

sem ter terminado seus preparativos, e os soldados se passam de 

novo a seu legítimo Imperador. Entretanto, aquele havia 

conseguido tomar Marselha e havia fechado as portas da muralha 

(...). Então de repente se abrem as portas da cidade às suas costas 

(...). É levado ante o Imperador (...) se lhe despoja da púrpura (...) 

se lhe perdoa a vida (Lactâncio. Sobre a Morte dos 

Perseguidores, II). 

 

 As imagens se contrapõem. São narradas ações que, por suas motivações, se 

distanciam sobremaneira dos ideais éticos caros ao homem antigo, que enxergava no 

bem comum e na busca por justiça motivações valorosas das empresas heróicas 

(BAUZÁ, 1998: O5). Maximiano Hércules representa o paradoxo. Desestabilizador da 

ordem instaura o caos no intuído de satisfazer interesses pessoais, para o que instaura a 

guerra, ameaçando a ordem e a paz. De forma recorrente, pontua-se o uso do poder em 

beneficio próprio: 

(...) encorajado porque depois da primeira tentativa havia ficado 

impune, começou a maquinar de novo outras insídias (...). 

Maximiano se levanta à meia noite, e vê que tudo está preparado 

para seu atentado. Os guardas que havia eram poucos, ademais 

estavam longe. (...) Entra com as armas na mão e, depois de matar 

com a espada, começa a dar saltos de alegria vangloriando-se do 

que havia feito. De repente aparece Constantino na parte oposta 
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do quarto com um pelotão de gente armada (...) se lhe concede a 

faculdade de eleger o tipo de morte e de uma alta viga joga o laço 

de sua feia morte (...) cortado e quebrado seu pescoço altivo 

terminou sua detestável vida com uma morte vergonhosa e 

ignomiosa23. (Lactâncio. Sobre a Morte dos Perseguidores,II). 

 

 Na função de ‘meio’, através do qual a divindade faz executar sua vontade, a 

heroicidade de Constantino I se dá na medida em que destitui o tirano, restaurando a 

ordem e a paz anteriormente ameaçada. Assim como nos heróis pensados por Müller 

(1987: 64), suas ações ganham um aspecto suprapessoal, não havendo, portanto, 

indícios que remetam a objetivos políticos. Caso semelhante encontramos no confronto 

estabelecido entre Constantino I e Maxêncio no ano 312. 

Lactâncio faz anteceder ao evento uma aliança política firmada entre Maxêncio e 

Maximino Daia, estabelecida com o propósito de fazer oposição política à Constantino 

I. Os interesses políticos são  postos de forma unilateral, atribuídos somente aos 

opositores de Constantino I. De todos os heróis negativos (BROMBERT, 2004: 14) 

Maxêncio é o único sobre o qual não encontramos indícios de haver adotado ou 

promulgado medidas persecutórias anti-cristãs, não recebendo referências sequer do 

próprio autor. Sua seleção por Lactâncio se deve, desta forma, à relevância política do 

confronto armado ocorrido entre os dois Imperadores expressa na reordenação do poder 

político e das relações entre estado e Igreja a partir de então. 

                                                 
23 A escrita deste texto, produzido apenas cerca de quatro anos após a condenação de Maximiano 
Hércules, a descrição de sua imagem ainda exigia uma crítica cautelosa, como no Panegírico de 
Constantino, dado que inferimos da prolongada argumentação com o fim de justificar sua morte, o que 
não acontece com os demais Imperadores acusados de promover medidas persecutórias. 
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Esse contexto coloca, de forma mais incisiva, que os documentos pagãos pró-

constantinianos, a estreita relação entre o inimigo dos romanos (Lactâncio. Sobre a 

Morte dos Perseguidores, II) e Constantino I: 

 

Constantino foi advertido em sonho que gravasse nos escudos o 

símbolo celeste de Deus e que começasse deste modo a batalha. 

Põe em prática o que se havia ordenado, fazendo girar a letra X 

com sua extremidade superior em círculo, grava o nome de Cristo 

nos escudos. O exército protegido com este emblema toma as 

armas. (Lactâncio. Sobre a Morte dos Perseguidores, II). 

 

 Assim como nos elogiosos discursos panegíricos, as ações heróicas 

constantinianas estão diretamente associadas à  influência divina, o que ocorre sobre a 

forma de inspiração, como no relato de um alegado sonho, ou sob a forma de efetiva 

intervenção, como no relato sobre a Batalha da Ponte Milvio. Sobre isso, a citação 

abaixo é elucidativa : 

 

Reanimado na esperança da vitória com esta resposta se põe em 

marcha e chega ao campo de batalha. A ponte se rompe à suas 

costas com o que, ao vê-lo se recrudesce a batalha e a mão de 

Deus se estende sobre as linhas de combate. O exército de 

Maxêncio é presa do pânico, ele mesmo inicia a fuga e corre em 

direção à ponte , que estava cortada, pelo que , arrastado pela 

massa dos que fugiam , se precipita no Tibre. (Lactâncio. Sobre a 

Morte dos Perseguidores, II). 



 125 

 

  Vemos, todavia, que não há atribuição de uma ascendência sagrada entre o 

governante e os deuses, comumente aludida na documentação pagã do IV século. Em 

Sobre a Morte dos Perseguidores, a efetiva interferência da divindade cristã é posta 

como elemento decisivo nos confrontos de qualquer ordem, como o momento final  da 

batalha entre os dois Imperadores do Ocidente sobre o rio Tibre. As ações heróicas de 

Constantino I configuram-se como extensão das ações divinas, tornando-se um herói 

ativo que tem nas mãos o destino dos homens, em especial, dos homens cristãos. Essa 

condição é reforçada no relato sobre o acordo de Milão. 

 

Tendo-nos reunido felizmente em Milão, tanto eu, Constantino 

Augusto, quanto eu, Licínio Augusto, e havendo tratado 

sobretudo o relativo ao bem estar e à segurança pública, julgamos 

oportuno regulamentar (...) o relativo à reverência devida à 

divindade, a saber: conceder aos cristãos e a todos os demais a 

faculdade de poder praticar livremente, a religião que cada um 

desejasse (...) nos pareceu bem que sejam reprimidas todas as 

restrições contidas em circulares anteriormente dirigidas a seus 

negociados (...) (Lactâncio. Sobre a Morte dos Perseguidores, II). 

 

 Assim como Hugo Bauzá (1998:05), para Lactâncio o móvel das ações humanas 

constitui elemento determinante no processo que define os papeis sociais dos sujeitos. 

Ao fim, o acordo firmado entre os Imperadores Licínio e Constantino I pode ser visto 

como uma versão estendida do Edito de Tolerância, promulgado por Galério em 311 

que suprimia as medidas persecutórias anti-cristãs promulgadas desde 303 e conseguia 

liberdade de culto aos seguidores do cristianismo. 
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 Temos constatado que nem prestam aos deuses o culto e a 

veneração devidas, nem podem honrar tampouco ao Deus dos 

cristãos, em virtude de nossa benevolente clemência de nosso 

habitual costume de conceder a todos o perdão, acreditamos 

oportuno estender-lhes também a eles nossa manifesta 

indulgência de modo que possam novamente ser cristãos e 

possam reconstruir seus lugares de culto, com a condição de que 

não façam nada contrário à ordem estabelecida (...) Assim pois, 

em correspondência com nossa indulgência deverão orar a seu 

Deus por nossa saúde , pela do Estado e pela sua própria, a fim de 

que o Estado permaneça incólume em todo seu território e eles 

possam viver seguros em seus lugares (LACTÂNCIO. De 

Mortibus Persecutorum, II). 

 

 Toda proposta que pretende defender ou conceber uma imagem, seja ela 

negativa ou positiva, recorre a um jogo de luzes que possa realçar em maior ou menor 

medidas as características ou elementos determinantes de uma ação ou personalidade. 

Esse recurso é comumente utilizado em discursos políticos, como consideramos ser 

Sobre a Morte dos Perseguidores. A perseguição anti-cristã havia sido suspensa e o 

direito de culto dos cristãos restabelecido pelas mãos daquele que o autor considera o 

idealizador da Grande Perseguição, iniciada em 303. Todavia, se as medidas se 

aproximam pela semelhança dos objetivos, se distanciam pelas motivações que as 

concretizaram; ao caráter messiânico conferido à ação de Constantino I opõe-se uma 

motivação bem menos altruísta atribuída ao Imperador Galério.  
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 Se de um lado o herói toma suas medidas respaldado no bem comum, seu 

reverso parte de interesses pessoais. Destarte, Lactâncio enxerga na publicação do Edito 

uma ação motivada pelo medo da dor irremediável e da morte eminente. Essa situação 

que  refletia  a vingança divina sobre um perseguidor, é assim descrita pelo autor:  

 

 Deus lhe feriu com uma enfermidade incurável. Se lhe produz 

uma úlcera na parte inferior dos genitais que vai se estendendo 

(...). Essa situação se prolongou sem interrupção durante um ano, 

até que, finalmente, dobrado pelo mal, se viu forçado a fazer 

confissão a Deus. Nos intervalos entre um e outro ataque de dor 

declara sua intenção de restituir o templo de Deus e reparar 

convenientemente seu crime. Já em transe de morte publicou um 

Edito (...) (Lactâncio. Sobre a Morte dos Perseguidores, II). 

 

 A decisão pela publicação do Edito de Tolerância é revestida de intenções 

pessoais, atribuídas a um Imperador que se encontrava diante da dor irremediável e da 

morte eminente. Isso porque o anti-herói não age senão visando beneficio próprio, como 

colocam claramente Müller (1987:64) e Bauzá (1998: 05). Essa característica é 

retomada de forma recorrente em todos os capítulos voltados para a história do governo 

de Galério; neles  todas as ações aparecem norteadas pela busca da  satisfação pessoal e 

de  interesses políticos próprios. É assim que, de acordo com Lactâncio, a ambição pelo 

poder forçou Galério à abdicação de Diocleciano e Maximiano Hércules (Lactâncio. 

Sobre a Morte dos Perseguidores, II) e “(...) uma vez alcançado o poder, colocou  toda 

sua vontade em atormentar o mundo inteiro que ele mesmo havia conseguido por em 

suas mãos.” (Lactâncio. Sobre a Morte dos Perseguidores,II).  
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 A desordem promovida pelo Imperador Galério não se dá, neste sentido, apenas 

entre as comunidades cristãs em virtude das medidas restritivas, mas se estende a todo o 

tecido social do Império. A seleção de eventos organizada por Lactâncio guia o leitor 

para esta perspectiva ao fazer apontamento, por exemplo, sobre a política fiscal deste 

governante: 

mas o que em verdade provocou uma autêntica catástrofe pública 

e uma aflição geral foi o censo que se impôs a todas as províncias 

e cidades. Enviou-se a todas as partes inspetores que a tudo 

removiam provocando uma espécie de estado de guerra e de 

cativeiro insuportáveis (...). O pranto e a tristeza eram notados em 

todo lugar (...) diminuía o numero de animais e os homens 

morriam, mas não se deixava de pagar impostos pelos mortos24: 

nem viver, nem morrer de graça era possível (Lactâncio. Sobre a 

Morte dos Perseguidores II). 

 

 Como nos panegíricos dedicados ao Imperador Constantino I, na obra Sobre a 

Morte dos Perseguidores o rompimento da ordem, o estabelecimento do caos compõe o 

cenário ideal, senão necessário, para a heroificação do indivíduo de quem se pretende 

construir uma imagem favorável, através de uma narrativa que confronta imagens 

apontando condutas que as distingam de forma inequívoca. 

Nesta produção de Lactâncio, Constantino I figura como uma alternativa divina 

ao governo caótico do Imperador Galério. De acordo com o texto do autor: “(...) se 

aproximava o juízo de Deus sobre ele, e o período seguinte significou o início de sua 

decadência e de sua ruína” (Lactâncio. Sobre a Morte dos Perseguidores, II). À 

                                                 
24 Os fatores que influenciavam na fixação da capitatio eram determinados pelo censo revisado a cada 
cinco anos, o que da margem para que Lactâncio atribuía  intenções pessoais à cobrança de impostos. 
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semelhança dos heróis clássicos, como Héracles, Constantino I é situado em um mundo 

sujeito à vontade do extra- mundando e constrangido às ações perigosas; no caso deste 

Imperador, o sagrado corre em seu auxílio porque ele figura como homem eleito para 

restaurar o Império: 

 

Constâncio, gravemente enfermo, lhe havia escrito para que lhe 

enviasse a seu filho Constantino, a quem já havia reclamado 

anteriormente sem êxito. Mas nada estava mais longe de suas 

intenções. Em efeito, em repetidas ocasiões, havia tentado acabar 

com o jovem mediante diferentes ardis (...). Sob pretexto de 

realizar exercícios e jogos o havia exposto a feras; mas em vão, 

pois a mão de Deus o protegia e o livrou de suas garras no 

momento crítico. Aconteceu que, não podendo negar-se por mais 

tempo às contínuas reclamações, ao fim do dia lhe deu permissão 

para partir, mas ordenou que não saísse até o dia seguinte pela 

manhã (...). Constantino (...) uma vez que o Imperador se havia 

retirado para descansar depois do jantar, fugiu às pressas ao 

tempo em que fazia matar os cavalos de muitos dos entrepostos 

postais (...). Constantino, com incrível rapidez chegou até seu pai, 

que já estava moribundo, quem, depois de recomendar-lhe aos 

soldados, lhe entregou o poder. (...) Uma vez Imperador, 

Constantino Augusto, a primeira coisa que fez foi devolver aos 

cristãos seus cultos e seu Deus. Esta foi sua primeira medida de 

restauração da santa religião (Lactâncio. Sobre a Morte dos 

Perseguidores, II). 
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 O extrato selecionado traz informações relevantes. Em primeiro lugar porque 

tráz evidências de uma natureza heróica; em segundo lugar, porque delineia o paradoxo 

da conduta descrita e atribuída ao Imperador Galério, este, o anti-herói mais acidamente 

criticado por Lactâncio. Nesta seqüência narrativa, Constantino I aparece imbuído da 

valentia, da coragem física e moral que, de acordo com Moisés (2004:219) caracterizam 

heróis clássicos como Odisseus.   

A descrição da vitória contra as armadilhas de Galério jogam luz sobre suas 

habilidades, ao mesmo tempo em que sobre sua extraordinariedade, não nas mesmas 

bases dos panegíricos, nos quais o soberano em honra do qual se discursa recebe 

aspectos de sacralidade pelos laços de parentesco estabelecidos entre ele e as 

divindades. Em Sobre a Morte dos Perseguidores, encontramos outra perspectiva 

segundo a qual esse vínculo é expresso na eleição do soberano por uma divindade, sem 

expectativas de divinização, seja em vida ou após a morte.  

É, ainda, este vínculo que possibilita a Constantino I vencer os perigos e alçar o 

poder, de acordo com a fonte, para cumprir a determinação divina dando início a um 

processo de restauração da ordem que se fez em vários âmbitos. Nisto reside um dos 

pontos de confronto entre as duas imagens, pois a ascensão de Constantino I remete à 

idéia de reestruturação, de reordenamento, de busca pelo bem comum. Isso porque o 

herói proposto em Sobre a Morte dos Perseguidores não lança mão do poder 

conquistado em beneficio próprio, ao contrário, tem suas ações fundamentadas na busca 

pela justiça, como entendida pelo autor. Essa foi a lente usada por Lactâncio ao 

mencionar o acordo de Milão, datado de 312, e o Edito de Tolerância, promulgado em 

311, que encerra sua narrativa sobre Galério da seguinte forma:  
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este Edito é feito público em Nicomédia em 30 de abril, sendo 

Cônsules ele pela oitava e Maximino Daia pela segunda vez. 

Então se abriram as portas das prisões, oh Donato caríssimo, e tu, 

com outros confessores, alcançaste a liberdade depois de ter 

constituído o cárcere sua morada por seis anos. Contudo, nem por 

isto alcançou de Deus o perdão de seus crimes, mas, uns poucos 

dias depois (...) morreu consumido pela horrenda putrefação. 

(LACTÃNCIO. Sobre a Morte dos Perseguidores, II). 

 

 Brombert (2002:15) afirmou, em sua obra Em Louvor de Anti-Heróis: Figuras e 

Temas da Moderna Literatura Européia, que a constituição das imagens heróicas e anti-

heróicas em muitas obras comporta implicações éticas e políticas, o que torna a linha 

divisória entre essas personagens muito tênue, pois a conformação de tais imagens 

responde fundamentalmente às exigências da realidade na qual estão inseridas. 

Compartilhamos desta idéia de Brombert e encontramos respaldo para essas asserções 

nesta fonte textual que ora analisamos. 

Sobre a Morte dos Perseguidores, de fato, oferece elementos para a constituição 

da imagem de dois heróis, são eles: Constantino I e Licínio. O documento abrange um 

espaço temporal de quase trezentos anos pois abarca os governos de Nero (54 - 68) a 

Maximino Daia (305-313) e quando foi concluído celebrava-se  a concórdia entre os 

Imperadores do Oriente , Licínio, e do Ocidente, Constantino I.  

Somente a partir de 316, com a invasão de Constantino I sobre as terras de 

Licínio, as relações políticas se fragilizaram. Em 321 os conflitos se intensificaram, 

chegando a um confronto armado decisivo que culminou com a vitória de Constantino I 
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e a reunificação do Império sob suas mãos. Seu oponente foi encaminhado para o exílio 

e lá assassinado.  

Quando Lactâncio encerra sua obra, o quadro político vigente é o de concórdia 

entre os soberanos. Atribui-se a Licínio a ação heróica de ter posto fim à vida de um 

perseguidor: Maximino Daia (LACTÃNCIO. Sobre a Morte dos Perseguidores, II: 

207).    

 Ainda que compartilhando a mesma ideologia religiosa, pertencendo ao mesmo 

lugar político, frente à outra realidade, papéis sociais são alterados, procede-se a outros 

critérios para seleção das memórias, como vemos na análise da obra de Eusébio de 

Cesaréia intitulada Vida de Constantino. 

 

3.2. Eusébio e a Construção da Imagem do Paladino Cristão 

 

Eusébio de Cesaréia, bispo da Igreja, escreveu Vida de Constantino em 337, 

logo após a morte do Imperador Constantino I. Trata-se de um encômio, uma biografia 

póstuma, pois tem como objeto parte da trajetória de vida do soberano, de quem 

pretende constituir uma imagem “(...) elaborado com palavras, à imitação da humana 

técnica pictográfica (...)” (Eusébio. Vida de Constantino, I), mediante um trabalho de 

seleção de memórias pertinentes ao objetivo do trabalho. Desta forma esclarecida pelo 

autor:  

considero oportuno deixar de lado a maior parte dos feitos 

imperiais deste três vezes bem aventurado: as contendas e os 

enfrentamentos armados, os atos de heroísmo, as vitórias (...) que 

estão na memória de todos; o objetivo de nossa presente obra é 

escrever e falar só do que diz respeito à vida de religiosa piedade. 
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Mas ao ser isto incomensurável, selecionei o mais apropriado de 

que temos noticia e que é digno que se recorde (...) (Eusébio. Vida 

de Constantino, II). 

 

 Não obstante as delimitações pontuadas pelo autor constata-se ao longo da obra, 

como destacou Martin Gurruchaga (1994: 151), que Eusébio de Cesaréia muito 

freqüentemente busca memórias que exaltam os feitos do soberano, tais como as guerras 

travadas contra outros governantes do Império e confrontos levados a termo contra os 

Francos, numa tentativa de proteger as fronteiras do Império.  

Na seleção de memórias, o autor exalta feitos de Constantino I, atribuindo-lhes 

sempre motivações que julga serem nobres em um processo que concorre para a 

heroificação da imagem deste Imperador, e neste sentido se aproxima do texto de 

Lactâncio, Sobre a Morte dos Perseguidores, do qual, todavia, se distancia pelo 

objetivo e elementos narrativos do trabalho. Os Príncipes que fizeram oposição ao 

Imperador Constantino I, e em que a ele tudo se opõem, somente são evocados na 

medida em que possam jogar luz sobre Constantino I, ressaltando as ações e condutas 

pertinentes à composição da obra. Destarte, Vida de Constantino  não é um livro de 

anti-heróis. 

Desta obra de Eusébio de Cesaréia ressalta-se o herói providencial, porque o é 

por uma decisão divina e porque emerge em momentos de turbulência para restabelecer 

a ordem (HUGHES-HALLET, 2007:14). De acordo com as palavras de Eusébio, “Deste 

modo, Deus que é o governante do universo inteiro, escolheu diretamente a 

Constantino, descendente de tal pai, como príncipe e condutor de todos (...)”. (Eusébio. 

Vida de Constantino, I). 
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Princípio comum dentre os heróis da Antiguidade, no exercício deste papel 

social, o herói de Eusébio de Cesaréia contará sempre com o extra mundano na 

execução de suas ações, sejam elas quais forem, o que podia ocorrer através da 

inspiração divina ou da efetiva, e ativa, intervenção da divindade. A descrição da fuga 

da Aula Caesaris de Galério dão exemplo do exposto:  

 

os Imperadores25 de então contemplavam com apreensão e inveja 

aquele jovem orgulhoso de suas qualidades, alto e cheio de 

sabedoria, e pensavam que seus contatos com ele não estavam 

isentos de sabedoria. Às escondidas iam tramando armadilhas 

contra ele (...). O jovem se percebeu disso, pois uma primeira e 

uma segunda tentativas da trama foram descobertas pelo auspício 

da inspiração divina. (Eusébio. Vida de Constantino, I). 

 

 Acima, o extrato selecionado alude à fase inicial de uma história de êxitos 

contada em forma de biografia sobre a vida de Constantino I. Segue, a partir deste 

ponto, uma seqüência de histórias que colocam em evidência a superioridade dos 

valores morais dos quais está imbuído o Imperador Constantino I, suas virtudes 

guerreiras e cooperativas (BAUZÁ, 1998:05). Dito de outra forma, no herói proposto 

por Eusébio convergem todas as virtudes em seu grau mais elevado, na forma como 

colocado, por exemplo, por  Müller (1987:08). 

A heroicidade do Imperador Constantino I ganha relevo, notadamente nos 

conflitos e confrontos político-ideológicos e bélicos. O segundo campo de análise é 

                                                 
25 Os Imperadores aos quais Eusébio de Cesaréia faz referência são três dos membros do colegiado 
imperial que formaram a segunda Tetrarquia. São eles: Galério, Maximino Daia e Severo. Pelos laços de 
parentesco que associam a imagem de Constantino I a Constâncio Cloro, o Augusto do Ocidente entre 
maio de 305 e julho de 306. 
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trazido à obra através das narrativas sobre a guerra contra Maxêncio, ocorrida em 312, e 

sobre a guerra contra Licínio, cuja batalha final teve lugar em 321. Esta seleção de 

guerras feita por Eusébio de Cesaréia não foi estéril. Ambas são emblemáticas, em 

primeiro lugar porque marcam, respectivamente, a ascensão de Constantino I como 

Imperador do Império Romano do Ocidente e, no segundo caso, a reunificação política 

do Império sob seu governo. Em segundo lugar, porque são momentos que permitem  

expor as virtudes desse governante , dar destaque ao móvel ético condutor de suas ações 

e situá-lo como detentor do destino de todos, não somente dos cristãos.  

Seguindo um modelo similar ao utilizado nos panegíricos latinos, Eusébio de 

Cesaréia coloca em evidência um ambiente de desordem social que torna necessária a 

intervenção do herói. Os antecedentes do primeiro conflito mencionado são descritos 

como indicado na transcrição abaixo: 

 

todos, governantes e governados, renomados ou anônimos, 

aterrorizados ante aquele que se atrevia a feitos semelhantes, 

viviam atribulados pela cruel tirania e nem sequer mantendo-se à 

margem e suportando em silêncio a amarga escravidão, 

espreitavam alguma via de escape da criminosa crueldade 

tirânica. Efetivamente, por qualquer minúcia26 ordenava à sua 

guarda pretoriana a matança do povo, e massas inteiras do povo 

romano foram assassinadas no mesmo coração da cidade, não por 

mãos de Citas ou bárbaros, mas sim pelas lanças e todo gênero de 
                                                 
26 O episódio ocorreu em meio a um ambiente de instabilidade política e insatisfação social devidos à 
suspensão do abastecimento de grãos em Roma, provocado pela usurpação do poder na África. A causa 
da revolta que teria culminado em uma intervenção efetiva de Maxêncio é desta forma descrita por 
Zózimo: “Em Roma sobreveio um incêndio, originado do ar ou da terra (pois isto é incerto), em resultado 
do qual ardeu o templo da Fortuna. Enquanto todos corriam para extinguir as chamas, um dos soldados 
proferiu palavras blasfemas contra a deusa, devido a isso, abatendo-se sobre ele a massa por respeito à 
deusa, foi morto, e isso levou os soldados a se rebelarem. Pouco faltou para que chegassem a destruir a 
cidade, o que impediu Maxêncio, apressando-se em acalmar sua ira.” (Zózimo. Nova história, II: 187). 
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armamentos dos próprios compatriotas. Em concreto, é 

impossível calcular que número de assassinatos se perpetrou entre 

os senadores com o deliberado objetivo de apropriar-se da 

fazenda de cada um, por que incontáveis foram liquidados sob os 

mais caprichosos subterfúgios (Eusébio. Vita Constantini, II). 

 

 O relato de Eusébio cumpre a função política de fundamentar a ação de 

Constantino I que “(...) afirmando que não teria podido viver se tivesse feito vista grossa 

sobre a prostrada cidade de Roma, começou a apressar tudo o que conduzia à 

aniquilação da tirania.” (Eusébio. Vida de Constantino, I). Evocando a necessidade de 

alterar a ordem em nome do bem comum, Eusébio reveste a deflagração da guerra de 

um móvel ético próprio dos heróis (BAUZÁ, 1989: 07). O discurso do bispo de 

Cesaréia não elenca elementos que possam concorrer para a interpretação de uma guerra 

deflagrada para defender interesses pessoais; não há alusão à defesa de território, à 

sustentação de poder ou às alianças políticas, como mostra a passagem abaixo:  

 

assim, pois, como sentira Constantino uma grande compaixão 

ante todos estes acontecimentos, começou a armar-se contra a 

tirania com toda sorte de preparativos. Propôs como seu Deus o 

salvador universal e invocou ao Cristo como seu validador, e 

colocando à cabeça dos hoplitas e doriforos de sua escolta pessoal 

o signo salvífico (...) se pôs à frente das tropas com o fim de 

restituir aos romanos as liberdades herdadas de seus maiores 

(Eusébio. Vida de Constantino I). 
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Neste ponto convergem os discursos entre os textos laudatórios pró-

constantinianos: no fundamento de suas ações e na intervenção divina como elemento 

decisório no enfretamento dos confrontos. Acerca do segundo ponto de convergência, 

constata-se durante a leitura da obra que as intervenções sagradas ultrapassam a barreira 

na inspiração, como segue:  

 

Como nos tempos de Moisés27 e do piedoso povo dos hebreus 

‘lançou ao mar os carros do Faraó juntamente com seu exército e 

afundou no mar vermelho a flor e nata de sua escolta de 

presunçosos cavaleiros’, não de oura maneira, Maxêncio e o 

cortejo de hoplitas e doríforos ‘se afundaram no mar como se 

fossem pedras (...) (Eusébio. Vida de Constantino̧I). 

 

A exemplo do que percebemos em Sobre a Morte dos Perseguidores, as ações 

do soberano, ainda que executadas na perspectiva do bem comum, se constituem 

extensão da vontade e das ações da divindade com a qual mantém uma relação estreita e 

se estabelecendo a meio caminho entre o humano e o sagrado. A este respeito é preciso 

ressaltar dois pontos: extraordinariedade evidenciada na estreita relação que se 

estabelece entre o Imperador e a divindade não se dá por laços de filiação, como 

encontramos com freqüência nos panegíricos latinos, mas pelo papel de executor da 

vontade divina e pela intima conexão que se estabelece entre este Imperador e o deus 

cristão que, efetivamente, conduz Constantino I à vitória.  

                                                 
27 Eusébio de Cesaréia apresenta uma perspectiva cíclica da história; entende a Bíblia como chave para 
compreensão da história da humanidade se remetendo a ela especialmente nas referências feitas a 
Constantino I cuja imagem é freqüentemente associada à personagem bíblica Moisés a quem se remete 
para fazer analogias. 
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Todavia, isso não altera seu status ou o torna o que Bauzá (1998:02) denominou 

herói passivo, e nisso reside o segundo ponto a ser ressaltado. A imagem proposta por 

Eusébio é a de um herói atuante, descrito como aquele que “(...) se pôs à frente de suas 

tropas com o fim de restituir aos romanos as liberdades herdadas de seus maiores. 

(Eusébio. Vida de Constantino, I), e providencial, na forma colocada por Hughes – 

Hallet (2007: 14). As conseqüências positivas de suas ações recebem destaque porque 

ratificam o status heróico do soberano, como podemos ler na seguinte transcrição:  

 

todos os habitantes da capital, de comum acordo, tanto o Senado 

como as massas populares, como se recobrassem a respiração 

depois de uma amarga e tirânica dinastia, pareciam desfrutar de 

uma luz de raios mais puros e tomar parte em um renascimento de 

uma luz nova e sem precedentes. E todas as províncias abarcadas 

pelo oceano ocidental, liberadas dos males que antes as afligiam , 

viviam agora felizes exaltando sem interrupção entre brilhantes 

festejos ao benfeitor comum, vencedor, pio e estupendo; e todos, 

com uma só voz e uma só boca, reconheciam que Constantino 

resplandecia como um favor outorgado para o comum proveito 

dos homens pela graça divina28. (EUSÉBIO. Vita Constantini, I). 

 

Nesta passagem, a ratificação de um perfil heróico serve também às 

conveniências políticas, reforçando as teses de Hugo Bauzá (1989: 04) e Hughes – 

Hallett (2007: 21), cujos discursos convergem no entendimento do mito heróico como 

                                                 
28  Eusébio de Cesaréia não põe em relevo os benefícios concedidos aos seguidores do cristianismo no 
acordo de Milão. Faz-se uma única referência aos tratados assinados em janeiro de 313, na cidade de 
Milão no intuito de legitimar o conflito armado entre Constantino I e Licínio (Eusébio. Vida de 
Constantino, I). 
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instrumento de validação política, de justificação ideológica. Dentro do espaço da 

guerra, esse papel é novamente reiterado na descrição dos confrontos este Constantino I 

e Licínio. 

 De forma geral, os textos laudatórios tendem a justificar esses embates como 

atos motivados pelo interesse no bem comum. No âmbito do corpus documental 

utilizado neste trabalho a exceção é feita ao texto de Sobre a Morte dos Perseguidores, 

que antepõe claramente a necessidade de sustentação do poder a qualquer outra 

finalidade. Na obra Vida de Constantino, os argumentos seguem o princípio dos demais 

textos elogiosos, evocando um cenário de caos social provocado por um tirano. Um 

estatuto definido, mais que por uma alegada ilegitimidade política, pelo uso do poder 

em beneficio dos próprios interesses e em detrimento do bem estar dos súditos. Sobre 

isso, as informações acerca de Licínio e seu governo são vastas, se comparadas às 

dispostas sobre a administração de Maxêncio, ao que atribuímos o fato de Eusébio de 

Cesaréia residir na Parte Oriental do Império. 

 De acordo com Eusébio, as relações políticas entre Constantino I e Licínio 

haviam estremecido “(...) á raiz das noticias que lhe informavam sobre os sofridos 

povos do Oriente” (Eusébio. Vida de Constantino, I). A assertiva do autor faz alusão a 

um público muito mais amplo que o colocado por ocasião do conflito de 312, como é 

indicado em vários momentos. Sobre isso, o autor relata, por exemplo, que: 

“Efetivamente, se anunciava que uma besta horrível ali também havia se instalado, 

espreitando sobre Igreja de Deus e sobre os demais provinciais (...)” (Eusébio. Vida de 

Constantino, I). 

 Para a composição de um cenário político e social que impusesse a necessidade 

de alteração da ordem, elencou-se um conjunto de medidas de natureza político 

administrativas e de ordem moral. Destarte, o discurso elegeu considerações sobre o 
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rigor fiscal imposto aos súditos e sobre as medidas restritivas à prática de cultos 

cristãos. Acerca do primeiro exemplo, temos o que segue:  

 

para que será preciso enumerar suas ações em matéria 

matrimonial ou novidades concernentes aos moribundos, com as 

que se atreveu a cancelar as velhas leis dos romanos, sólida e 

sabiamente assentadas, substituindo-as por outras bárbaras e 

impiedosas, alegando mil pretextos contra os súditos ? Daí que 

em sua sede insaciável de exações abundantes projetara novas 

medidas de maneira que o menor dos campos fosse calculado em 

sua dimensão como maior. Daí que seguira registrando a homens 

que já não estavam no campo por já estarem, já há tempo, mortos 

(...) (Eusébio. Vida de Constantino, I). 

 

Assim como acontece em Sobre a Morte dos Perseguidores, no livro de Eusébio 

do qual ora nos ocupamos, delineia-se, sobre a imagem de Constantino I, a perspectiva 

de um herói de todos. Destarte, seu paradoxo é necessariamente inimigo também de 

todos, tendo suas medidas efeitos nocivo sobre todos os súditos do Império, como 

aponta a transcrição feita acima sobre a política fiscal de Licínio. Contudo, dentre os 

pontos que diferem as obras de Lactâncio e Eusébio de Cesaréia estão os eventos 

priorizados para seleção. 

Uma importante característica da imagem de Constantino I em Vida de 

Constantino é a de restaurador e protetor da Igreja. Na obra, afirma-se, a este respeito, 

que “(...) era a igreja de Deus a que dedicava uma preocupação especial” (Eusébio. Vida 
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de Constantino, I). Por conseguinte, as medidas de restrição às práticas cristãs ganham 

relevo entre os argumentos que justificam a intervenção de Constantino I. 

 

Ali, pela segunda vez depois das primeiras devastações, foram 

varridas algumas igrejas desde o cume até o chão, outras foram 

fechadas por ordem dos magistrados locais, como fim de que não 

se reunissem ali nenhum dos que eram acostumados a fazê-lo, 

nem se rendesse a Deus o culto devido (...). Se deu, depois, a 

pensar em promover a perseguição massiva, e teria sido capaz de 

levar a termo seu propósito, pois nada lhe teria impedido de 

passar à ação se o defensor de seus próprios servos, antecipando-

se ao porvir, não tivesse feito brilhar (...) uma 

gran3szhm312ww1de luz guiando a seu servidor Constantino em 

direção àquela parte do Império (Eusébio. Vida de Constantino, 

II). 

 

Ao selecionar memórias que antecedem a guerra, Eusébio de Cesaréia trabalha 

com a lembrança e o esquecimento; este serve aos interesses da narrativa que exclui 

dessa seleção lembranças que possam não condizer com o papel que se pretende criar 

para o Imperador. Rememorar eventos associados a disputas político – territoriais 

equivaleria a atribuir pessoalidade à declaração de guerra; a reordenação da memória 

dá-se, então, de forma a por em relevo o caos social promovido por Licínio como 

elemento disparador da ação e, desta forma, dispõe sobre a reação de Constantino I:  
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e ele, compreendendo que já não era tolerável seguir escutando o 

que se lhe referia, se concentra em uma reflexão prudente e, 

combinando a firmeza de caráter com sua inata clemência, se 

apressou na defesa dos aflitos, segundo o critério de que devia 

considerar piedoso e santo eliminar um para salvar o imenso 

gênero humano (...). Com estas considerações lançou-se o 

Imperador sem demora alguma a prestar sua mão salvadora em 

favor dos que haviam chegado ao extremo limite das desgraças 

(Eusébio. Vida de Constantino, II). 

 

 Dois outros elementos são destaques em Vida de Constantino: a pietas e a 

imagem de Imperador vitorioso (Felix). Acima, a primeira dessas características citadas 

respalda a decisão pela guerra que passa a ser vista como ação suprapessoal, o que 

marca todas as suas ações posteriores. Igualmente, Constantino I é o Imperador 

vitorioso; este elemento reforça os alegados vínculos existentes entre o soberano e a 

divindade, pois suas vitórias, amplamente descritas, são ,  na perspectiva de Eusébio, 

frutos da cooperação divina (Eusébio.Vida de Constantino, II) e resultam sempre na 

alteração da ordem:  

os raios de sol ficaram a partir de então purgados da dominação 

tirânica , e todas as regiões que à época estavam submetidas aos 

romanos viram-se reunidas  (...). Já não houve nenhuma 

lembrança das calamidades precedentes , ocupando todos em dar 

vivas em qualquer lugar ao triunfador (...) Excelso na prática de 

toda religiosa virtude, o vitorioso Imperador  (...) se apreendeu do 

Oriente e reconstituiu sob seu mando  (...). Se erradicou todo 
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medo das desgraças que antes oprimiam a coletividade, e as 

populações (...) exaltavam (...) ao glorioso triunfador e a seus 

filhos, os modestíssimos Césares (...) no gozo dos bens presentes 

e à espera dos que estavam ainda por vir (Eusébio.Vida de 

Constantino, II). 

 

 A supressão do caos através da reordenação da realidade é lugar comum na 

produção historiográfica favorável a Constantino I, com freqüência evocado em 

narrativas que se dedicam a histórias de guerras, como no caso do confronto de 312 e 

neste último embate, travado contra o último de seus aliados: Licínio. Restaurar a ordem 

é ato que heroifica, mas que não se dá exclusivamente através do conflito armado, haja 

visto os exemplos que pudemos verificar na Ação de Graças em Honra de Constantino 

Augusto e como vemos registrado na obra Vida de Constantino . 

 Neste texto de Eusébio, a representação de Constantino I como personagem 

providencial que detém nas mãos o destino de todos é ressaltada , também ,no espaço da 

Igreja no âmbito das disputas religiosas, dentre as quais destacamos  a questão ariana e 

os dois Concílios organizados pelos soberano em torno desta querela: o Concílio de 

Nicéia e o Concílio de Tiro. Aqui, a descrição dos eventos que precedem e justificam a 

intervenção do herói segue o mesmo padrão adotado para  outros episódios narrados nos 

documentos textuais, que já analisamos.   

 

Mas, em meio ao regozijo que tais atos produziam, chega uma 

notícia  sobre certa e não parva convulsão que se havia infiltrado 

na igreja; assim que chegou a seus ouvidos ,pôs-se a meditar um 

remédio para o mal.(...) a inveja se instalou (...) primeiro 
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introduzindo-se sub-repticiamente , depois, irrompendo em 

frenética dança no mesmo seio das santas assembléias (...) depois, 

como de uma faísca, estourou um grande incêndio, iniciando-se 

desde a Igreja de Alexandria, propagando-se por todo os Egito, a 

Líbia e Tebaida  (...) Assim, pois, na mesma Alexandria se 

confrontava com ousadia juvenil o mais sublime, enquanto por 

todo o Egito e a Tebaida  superior a dissidência era abundante 

(...).  (Eusébio. Vida de Constantino ,II). 

 

 Acima temos a leitura de Eusébio de Cesaréia sobre os reflexos da difusão do 

credo ariano. Sua abordagem está, muito provavelmente, associada à facção que apoiava 

e à qual pertencia. Não por acaso aponta o estalido ariano como motivo disparador do 

caos e da desordem dentro da Igreja; igualmente, põe em relevo o que anuncia como 

reação de Constantino I e afirma que “Quando se inteirou, o Imperador destes fatos, 

sentiu na alma um desgosto imenso e tomou o assunto como uma desgraça pessoal” 

(Eusébio.Vida de Constantino, II). Essa inquietação é posta de forma enfática em uma 

carta dirigida aos provinciais da Palestina, da qual selecionamos alguns trechos: 

 

Do Vencedor Constantino, Máximo, Augusto a Alexandre e 

Ário29 

Descobri, pois, onde reside a raiz da presente querela. Pois, 

quando tu, Alexandre, perguntavas aos presbíteros que pensava 

                                                 
29 Eusébio de Cesaréia lança mão de dois instrumentos para validação de seu discurso. O primeiro deles 
está embasado no visto e no ouvido, como o faziam os panegiristas latinos. O segundo método é 
sustentado por ampla documentação; cartas e editos atribuídos ao Imperador Constantino I. Em Vida de 
Constantino temos, ao todo, postados quinze documentos escritos. A carta da qual ora nos ocupamos 
compõe este corpus documental  De acordo com Friedhelm Winkelmann (2003:10) esses documentos são 
geralmente aceitos como genuínos. 
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cada um deles sobre certo lugar daquilo estabelecido na lei, ou 

melhor, sobre um aspecto fútil de certa questão, tu, Ário, 

contestaste (...) algo que não era conveniente em princípio 

conceber, ou que, concebido, tinha que ter relegado ao silêncio 

(...). Começada a controvérsia, se suspendeu a assembléia, e o 

sacro santo povo, dividido em posições faccionistas se distanciou 

da harmonia que tem um corpo comum (...). Não se deveria 

interrogar sobre tais temas, ou responder, uma vez levantados. 

Pois esses temas de discussão que nenhuma lei prescreve 

peremptoriamente, (...) os devemos, não obstante, encerrar muito 

dentro das mentes e não levá-los, na primeira ocasião, à 

assembléias públicas, nem confiá-los, temerariamente, aos 

ouvidos das pessoas.(...). Sabeis que os mesmos filósofos estão 

todos de acordo em um único sistema; mas muitas vezes, quando 

surge a dissonância em alguma parte de suas formulações, ainda 

que não estejam de acordo em todos e cada um dos pormenores 

da doutrina, um mesmo espírito, contudo, os anima mutuamente 

no postulado único do sistema. Observemos o que acabo de dizer 

com profunda reflexão (...) (Eusébio. Vida de Constantino, II). 

 

 O texto desta carta nos impele a duas observações. Em primeiro lugar atribui ao 

bispo Ário a responsabilidade pelo início do conflito teológico e, portando, da desordem 

dentro da Igreja. Em segundo lugar, sugere por parte do Imperador Constantino I mais 

que uma preocupação teológica, uma preocupação política com a manutenção da ordem 

em um território recém conquistado. 
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 Indicado o responsável pelo conflito e o posicionamento de Constantino I a 

respeito, Eusébio de Cesaréia passa à fase de efetiva intervenção a partir da seguinte 

asserção:  

só para Deus onipotente era fácil sanar inclusive este mal, e entre 

os mortais, só Constantino deu mostras de ser seu servidor na 

execução desses benefícios. Este (...) quando percebeu que a carta 

por ele enviada aos Alexandrinos não havia surtido o efeito 

esperado, recorrendo ao rigor de sua inteligência, proclamou 

solenemente a necessidade imperiosa de embarcar-se em um novo 

combate contra o inimigo invisível que estava transtornando a 

Igreja (...). Procedeu a convocar um concilio ecumênico e com 

carta expressiva de alta consideração (...) convidava aos bispos a 

acelerar sua vinda desde qualquer lugar (...) oferecendo a uns a 

possibilidade do serviço publico de mensagem e a outros a total 

disponibilidade de animais de carga. Elegeu-se também uma 

cidade apropriada para o Concílio (...), Nicéia, na província de 

Bitínia (Eusébio. Vida de Constantino, III). 

 

 Na leitura que faz sobre a imagem do Imperador Constantino I, Eusébio de 

Cesaréia o reconhece ampla e entusiasticamente como um herói, nos termos cristãos. 

Único homem capaz, por sua estreita relação com a divindade, de resolver o problema 

da desordem dentro da Igreja. Vê-se, ao longo do texto que, de acordo com o autor, o 

próprio soberano se auto avalia desta forma, como podemos ler no trecho abaixo: 
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Foi meu serviço o que Ele buscou e julgou adequado a seu 

desígnio. Veja-se. Começando naquele mar e região dos bretões 

(...), eu rechacei e dispersei toda forma de maldade prevalecente 

(...) e cheguei até regiões do Oriente, que oprimidas por 

calamidades mais graves, clamavam por uma atitude mais solicita 

e intensa de nossa parte30 (Eusébio. Vida de Constantino, II). 

 

Paul Johnson (2008: 12) coloca  em seu livro Os heróis: de Alexandre o  Grande 

e Júlio Cesar à Chruchill e João Paulo II  o reconhecimento do outro como condição 

sine qua non para o aferimento do status heróico a um indivíduo, ao afirmar o principal 

critério é o veredicto público. Constantino I não somente tem o reconhecimento de seu 

biógrafo como defende, ainda que não o indique literalmente, sua condição de herói do 

Império em todos os seus âmbitos. 

Por ocasião do Concílio de Nicéia, ocorrido em 325, à parte a exaltação da 

imagem religiosa de Constantino I e de indicações de superioridade em relação aos 

bispos presentes (Eusébio. Vida de Constantino, III), vemos posta em relevo a 

representação do Imperador Constantino I como restaurador da ordem:  

 

De Constantino Imperador às Igrejas 

Já então, quando se levou a cabo uma investigação em torno do 

dia santíssimo da Páscoa , foi comum decisão a conveniência de 

que todos por toda a parte guardassem a mesma data (...). Junto a 

isto, procede também considerar outra questão: é de todo ilícito 

                                                 
30 Essa seleção foi retirada de Edito, atribuído por Eusébio de Cesaréia ao Imperador Constantini I, que 
compõe o corpus documental elencado pelo autor para compor sua obra. Para Martin Gurruchaga 
(1994:225), este documento teria sido publicado no outono de 324, pouco depois da vitória de 
Constantino I sobre Licínio e a conseqüente reunificação política do Império. 
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que em uma matéria de tal transcendência, como é a festividade 

da religião, siga subsistindo a discrepância (...). Convém, pois, 

que não se dê nenhuma discordância em assunto de tanta 

santidade e é melhor seguir aquela opinião que não comporte 

ligação alguma com o desvario e erro alheios. 

Sendo isto, pois, assim, aceita de bom grado a graça celestial e o 

preceito verdadeiramente divino. Pois tudo o que se resolve nas 

santas assembléias dos bispos tem referência com a vontade 

divina. (...) e por tudo isso me congratularei com vocês de ver a 

diabólica fúria extirpada pelo poder divino através de nossas 

ações, enquanto cresce por todo lugar em todo seu vigor nossa fé, 

a paz e a concórdia (Eusébio. Vida de Constantino, III). 

 

Vale retomar, para este contexto, uma asserção feita por Müller sobre o herói e 

seus feitos, em sua obra O herói: todos nascemos para ser heróis: 

 

O adversário quase sempre é vencido pelo herói depois de uma 

luta lenta e difícil, ou a luta fica empatada. Nos conflitos com 

final desfavorável os dois não se reconciliam, embora 

permaneçam ligados pelo destino, tal como se vê na relação entre 

Jesus e Satanás, o anti-cristo (MÜLLER, 1987:78).  

 

Destarte, para Müller, a vitória pode ser uma constante, mas não uma invariável 

na vida do herói. No caso do Concílio de Nicéia, por exemplo, sob a perspectiva do 

próprio Eusébio de Cesaréia, o embate não apresentou vencedores, o que para o autor 
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não reduz os méritos de seu herói. Diluída nos vários parágrafos encontramos a 

intervenção e o engajamento desinteressados que, para Müller (1987:08) e Bauzá (1998: 

05), são características da conduta heróica. O texto dá vida a um Imperador intervindo 

para a sustentação de um frágil equilíbrio expresso não somente nos conflitos entre 

arianos e nicenianos, o que pode ser constatado ao longo da obra em diversas passagens 

que apontam as intervenções de Constantino I na Igreja como, por exemplo, em uma 

carta onde lemos sobre o processo de eleição para o episcopado de Antioquia. Abaixo 

seguem alguns trechos selecionados deste documento:  

 

Do Vencedor Constantino, Máximo, Augusto, ao povo de 

Antioquia 

Confesso ter lido os documentos nos quais pude comprovar que 

vocês, em meio a brilhantes e elogiosos testemunhos de estima 

em relação a Eusébio, atual bispo de Cesaréia, e ao qual 

certamente conheço bem há muito tempo por sua cultura e 

perspicuidade , insistem em o indicar (...) Meu reconhecimento 

desde logo para este homem a quem também vocês julgam digno 

de honra e afeto; não é necessário , contudo, invalidar o que de 

firmemente válido (...) e que na pesquisa para encontrar aspirantes 

que compitam com este homem brilhem por sua ausência não um 

somente, mas uma grande lista de candidatos. (Eusébio. Vida de 

Constantino, III). 

 

 Há, no documento, uma orientação para que não sejam eleitos bispos de outras 

sedes para ocupar o cargo em Antioquia.O Imperador pede, desta forma, que 
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desconsiderem o nome de Eusébio e indiquem outros candidatos. Uma outra carga, mais 

à frente, lemos agradecimentos do Imperador ao bispo por “(...) declinar o episcopado 

da Igreja de Antioquia” (Eusébio. Vida de Constantino,III). 

Este cenário se assemelha ao que encontramos quando Eusébio de Cesaréia se 

dedica ao ambiente no qual foi convocado o Concílio de Tiro. Para este contexto o autor 

segue a mesma seqüência justificadora da intervenção imperial: a desordem, a 

intervenção, a restauração.  

Ainda que se remeta de forma recorrente às constantes intervenções de 

Constantino I nas disputas eclesiásticas, não restritas a debates teológicos, há a clara 

intenção de caracterizar o período compreendido entre 325 e 335 como de prosperidade 

para a igreja e expansão da fé, ao que atribui as ações determinadas pelo Imperador. 

Destarte, feito o relato dos inúmeros benefícios concedidos à Igreja e ao clero anuncia-

se, na obra, a instalação do caos: 

 

mas a inveja, que aborrece o bem, também nestas circunstâncias 

tentava perturbar o esplendor do festejo, interpondo como uma 

obscura nuvem aos deslumbrantes raios de sol, com o prurido de 

conturbar uma vez mais com desavenças próprias dali as igrejas 

do Egito. No entanto, o Imperador, caro a Deus, proporcionando 

um sínodo plenário de bispos, qual se de um exército divino se 

tratasse, de novo, levantou-se contra o invejoso demônio e deu 

ordem de que urgentemente viessem de todas as partes do Egito e 

da Líbia, da Ásia e da Europa, em primeira instancia para por fim 

à controvérsia (...) (Eusébio. Vida de Constantino, IV). 
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 Neste caso, como no relato sobre o Concílio de Nicéia, não dispomos de 

informações acerca das deliberações da assembléia. O que se coloca em relevo, assim 

como em 325, é o posicionamento do Imperador e a sua disposição em intervir pela 

restauração da ordem dentro da Igreja e estes dados são postos em relevo em uma carta 

dirigida ao Sínodo e atribuída a Constantino I: 

 

Do Vencedor Constantino, Máximo, Augusto, ao Santo Sínodo de 

Tiro 

Mas como alguns instigados pelo agulhão da insana polêmica (...) 

tentam subverter tudo, coisa que em minha opinião vai além de 

toda a calamidade, por esse motivo exorto a que, como dizem à 

carreira os lanceis (...) a que se reúnam em um concilio plenário, a 

que presteis socorro aos que necessitam, a curar aos irmãos 

periclitantes, a recompor em concórdia os membros, a retificar os 

erros enquanto há tempo, a fim de que devolvais a necessária 

concórdia a tantas províncias (...). Nada os vai faltar do que cabe 

a meu religioso zelo (...) (Eusébio. Vida de Constantino, IV). 

 

 Constantino I não compareceu ao Concílio de Tiro; aos sessenta anos e com a 

saúde instável, enviou um representante. O autor não nos apresenta relatos sobre as 

discussões e deliberações no que diz respeito às controvérsias teológicas, ao contrário, 

elege o silêncio sobre tais polêmicas e passa a se dedicar à inauguração da Basílica, que 

indicou como segundo objetivo do Concílio (Eusébio.Vida de Constantino,IV), 
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 Aos silêncios de Eusébio atribuímos a proeminência do herdeiro Constâncio II 

em relação aos demais filhos de Constantino I, e que o autor faz questão de destacar ao 

descrever as exéquias do soberano: 

 

o segundo dos filhos,quando chegou à cidade, mandou levar os 

restos mortais de seu pai, encabeçando ele mesmo a condução. 

Abriam a marcha destacamentos de soldados em compacta 

formação; seguia uma incontável multidão, enquanto lanceiros e 

soldados de infantaria pesada rodeavam o corpo do Imperador. 

Quando chegaram ao templo dos Apóstolos, do Salvador 

depositaram ali o ataúde. E desta sorte o jovem Imperador 

Constâncio cumpriu o que a piedade filial demanda, ao tributar ao 

pai condigna homenagem, tanto pelo fato de tua presença como 

pelo cerimonial que em sua honra foi implementado (Eusébio. 

Vida de Constantino ,IV). 

 

 Não há, em toda a descrição do rito fúnebre, menção aos demais filhos de 

Constantino I. A proeminência de Constâncio II, cujo comparecimento parecia 

necessário  para prosseguimento do funeral e que o conduz a partir de então. Para 

Martin Gurruchaga (1994:393), o cenário guarda uma inequívoca significação pelo 

caráter estritamente militar desta fase da cerimônia, que não passou despercebido a 

Eusébio de Cesaréia, consciente também da formação ariana de Constâncio II. Estes 

elementos foram, muito provavelmente, adotados como critérios por Eusébio no 

processo de rememoração dos eventos, indicando o que deveria ser lembrado e o que 

deveria ser esquecido. 
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 Todavia, dentro deste texto, mais importante que atestar a ação restauradora no 

contexto das disputas teológicas, é perceber que, para Eusébio de Cesaréia, Constantino 

I caracterizava-se pela extraordinariedade de sua condição, dada sua estreita relação 

com uma divindade que o favorecia de forma particular, e pelas bases nas quais suas 

ações eram fundamentadas. Neste ponto reside a subjetividade de sua constituição.  

 Com propriedade  Brombert (2002:15) atribui implicações éticas e políticas à 

conformação do anti-herói. Desta forma, sua concepção depende, em primeira instância, 

do conjunto de valores e dos interesses daquele que profere o discurso e, portanto, da 

leitura que este faz da realidade que se propõe analisar, no caso em questão, Constantino 

I e suas ações frente ao Império. 

 Destarte, na variedade de leituras que temos sobre a imagem de Constantino I, 

percebemos um lento processo de metamorfose que gradualmente redefine os contornos 

de sua imagem à medida em que a escrita se afasta da casa constantiniana, como o 

mostram os breviários do quarto século e a obra de Zózimo do VI século. 
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CAPÍTULO  IV  

Imagem e Anti –Imagem: Constantino I Segundo os Breviários Latinos 

e a Nova História 

 

Entre os breviários do quarto século e os textos laudatórios pró-constantinianos 

há diferenças iniciais importantes. Primeiro, porque os breviários não são produções 

laudatórias, o que em tese confere aos autores maior liberdade de escrita, ainda que 

sejam consideradas as limitações impostas pelo lugar político de onde o discurso é 

proferido. A este respeito, sabemos que dois dentre os breviaristas, Aurélio Vitor e 

Flávio Eutrópio, escreveram sob um cenário político marcado pela instabilidade, que 

pode ser explicada pelas lutas internas que buscavam a alteração ou a manutenção da 

ordem estabelecida, bem como pelo recrudecimento das invasões.  

Verifica-se, ainda, nessas obras que a conformação do herói não se configura 

como proposta nos breviários, ao contrário do que acontece com as obras Sobre a Morte 

dos Perseguidores, Vida de Constantino e com Panegíricos Latinos. Isso concorre para 

uma percepção diferenciada dos sujeitos que, nos textos elogiosos, são apresentados 

como seres humanos virtuosos em essência. Acerca do exposto, Aurélio Vitor fez a 

seguinte referência ao Imperador Trajano:  

(...) havia moderado por prudência sua excessiva fixação por 

vinho, vício do qual, como Nerva, adoecia, proibindo que se 

cumprissem suas ordens dadas depois de banquetes demasiados 

prolongados (Aurélio Vitor. Livro dos Césares, XIII). 

 

 Trata-se de uma das numerosas passagens da obra Livro dos Césares que deixa 

clara a concepção breviarista segundo a qual ter vício é uma característica humana, que 
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atinge inclusive os melhores Imperadores. A virtude do homem estaria em não se deixar 

dominar pelos vícios, portanto, no controle sobre suas paixões. 

Havia outras similitudes entre os breviários para além dos aspectos que os 

diferenciavam das obras laudatórias às quais nos referimos anteriormente. Giorgio 

Bonamente (2003:89) destaca neste sentido o público leitor ao qual os breviários eram 

endereçados e uma alegada neutralidade religiosa. Os breviaristas, cujas obras são 

analisadas neste trabalho, eram funcionários de carreira, homens que pertenciam à Aula 

Caesaris. A posição política alcançada por eles evidencia essa proximidade com o 

poder central, visto que ocuparam cargos de relevância na burocracia estatal por 

indicação do Imperador vigente. Era neste âmbito que se dava a leitura de suas obras, 

escritas com a finalidade de suprir minimamente uma lacuna de conhecimento tanto 

entre a elite emergente, em especial a de Constantinopla, quanto uma lacuna presente na 

formação do próprio soberano, pois acreditava-se que o conhecimento fosse  inerente ao 

bom governante. 

Qualquer forma de percepção da realidade é construída sob influência do meio e 

do lugar político/social ocupado por quem profere o discurso; a realidade à qual nos 

referimos impõe limitações à narrativa que trabalha com memórias coletivas, 

selecionando-as de forma pertinente. Os breviaristas do quarto século escreveram sob o 

governo de Imperadores cristãos, que apresentavam pouca tolerância em relação às 

crenças e às práticas tradicionais do paganismo, tais foram os casos dos dois 

Imperadores sob cujos governos foram compostos o Breviário Desde a Fundação de 

Roma e o Livro dos Césares. Constâncio II (337– 361), por exemplo, havia tomado 

medidas restritivas às práticas pagãs no conhecido reduto de resistência do paganismo. 

Em 357, este Imperador ordenou que fosse retirada a estátua da Vitória localizada no 

Senado, um lugar onde os Senadores ofereciam incenso desde a época do Imperador 



 156 

Otávio (JONES, 1986: 113). De outro lado, a opção aberta pelas práticas religiosas 

pagãs serviu como critério para que o Imperador Valente (364 - 378) implicasse homens 

da Aula Caesaris em uma suposta conspiração.  Juliano (355 – 363) foi apenas uma 

exceção de três anos entre os Imperadores cristãos sob os quais escreveram os 

breviaristas Aurélio Vitor e Flávio Eutrópio. 

Para Giorgio Bonamente (2003: 89), o ambiente político no qual os breviaristas 

viviam permitia aos escritores uma certa neutralidade no que diz respeito aos contrastes 

entre pagãos e cristãos. Contudo, isso não impedia uma manifestação que evidenciasse 

sua postura religiosa. Ao escrever sobre o Imperador Calígula, Aurélio Vitor dá mostras 

de sua religiosidade: 

 

andava vestido como os deuses, e mantinha relações com suas 

irmãs e desonrava matrimônios nobres assegurando que ele era 

Júpiter (...) por esta causa (...) aqueles que tinham valores próprio 

dos romanos liberaram o Estado de tanta calamidade 

apunhalando-o (.Aurélio Vitor.Livro dos Césares, II). 

 

 No imaginário romano pagão, a ascensão ao cargo imperial indicava o 

favorecimento e a anuência dos deuses em relação ao governante e por conseqüência em 

relação ao Império. Em casos de solicitação do sucessor e concordância do Senado, este 

soberano poderia ser deificado após sua morte, mas nunca em vida. Uma leitura breve 

da obra Breviário Desde a Fundação de Roma evidencia essa tradição, ao mesmo tempo 

em que esclarece a alegada neutralidade de que fala Bonamente. Ao longo da obra 

lêem-se passagens que ilustram o costume da deificação, como quando Eutrópio escreve 

sobre Septímio Severo : 
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(...) além de sua fama militar, também se destacou por seus 

estudos, havia sido instruído nas letras e foi bom conhecedor da 

filosofia (...). Morreu já ancião, aos doze anos e três meses de seu 

governo. Foi deificado (Eutrópio. Breviário Desde a Fundação de 

Roma ,VIII). 

 

 A neutralidade defendida por Giorgio Bonamente no que tange á religião se 

limita à inexistência de uma oposição virulenta em relação à fé e à prática cristã, como 

acontece na obra Nova Historia de Zózimo. Os escritores, contudo, escreviam com 

tranqüilidade a respeito das práticas e de suas crenças pagãs. A esse respeito é preciso 

refletir sobre a relevância desse tema para esses escritores em um contexto no qual os 

cristãos, apesar do apoio institucional, eram ainda minoria. Por outro lado, é necessário 

considerar as questões laicas que exigiam a atenção do Imperador.  

As conspirações com vistas à usurpação do poder, comuns ao longo do quarto 

século, tornaram-se mais evidentes após a morte do Imperador Constantino. A exaltação 

da clementia e da moderação, percebida nos breviários, é um reflexo desse ambiente 

político, bem como as ações oriundas das denúncias vazias de conspiração política. 

Somadas aos problemas originados pela disputa de poder, as revoltas populares movidas 

pelo desabastecimento de proventos fornecidos pelo Estado não eram raras e exigiam 

uma ação rápida por parte do Imperador ou de seus representantes. Em nível externo, as 

questões fronteiriças mantinham o governante em constante peregrinação. Impunha-se a 

necessidade de manutenção da ordem que ao fim era uma das obrigações do Imperador, 

cujo papel não se limitava a assuntos eclesiásticos e a documentação textual, incluindo 

os breviários, mostra com riqueza esta situação. Destes documentos, os mais conhecidos 



 158 

são o Breviário Desde a Fundação de Roma,o Livro dos Césares e a Origem de 

Constantino As duas primeiras obras foram compostas, respectivamente, por Flávio 

Eutrópio de Aurélio Vitor; acerca do terceiro breviário, sua autoria é desconhecida, 

tendendo os pesquisadores a identificar o autor como Anonimus Valesyanus. Passamos 

a análise destas obras. 

 

4.1 Constantino I em Origem de Constantino 

 

A autoria da obra Origem de Constantino é incerta, há uma tendência em 

identificar seu autor como Anônimo de Valois (NAVARRO; HERNANDO, 2007:274) 

ou Anonymus Valesianus (MOMIGLIANO, 1989:104).  

Quanto ao pertencimento religioso, a maior parte dos pesquisadores consultados 

compartilha a idéia de que o autor fosse um crente pagão. Sam Lieu (2005:40) defende 

esta tese com base na predominância dos aspectos políticos e militares de Origem de 

Constantino e à ausência de referências religiosas cristãs; alegando serem as passagens 

que se devotam ao tema fruto de interpolações póstumas feitas por autores cristãos. Esta 

tese de Sam Lieu coaduna com a opinião de Arnaldo Momigliano (1989:104) para quem 

Origem de Constantino é uma obra pagã com interpolações cristãs feitas 

posteriormente.  

A estes argumentos, Winkelmann (2003:35) elencou a falta de referências a 

elementos cristãos que associem Constantino I à fé cristã, e que o colocam como um 

converso e a alusão ao excessivo custo da fundação de Constantinopla. De acordo com 

Anonymus Valesianus, para reestruturação física e política de Constantinopla “Ele 

buscou cidadãos em todos os lugares, e esbanjou tanta riqueza nesta cidade que quase 

exauriu os recursos do tesouro imperial” (Origem de Constantino,XXX). 
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A exceção se faz a Lasala Navarro e M.P.López Hernando (2007:274), por 

levantarem a hipótese de que o autor de Origem de Constantino, fosse um cristão. Para 

isso, argumentam a possibilidade de utilização das obras de Eusébio de Cesaréia e 

Lactâncio e o compartilhamento ideológico religioso entre estes escritores.  

É, ainda, do artigo de Lasala Navarro e López Hernando (2005:274) que 

retiramos informações sobre a condição social e política de Anonimus Valesyanus que, 

de acordo com estes autores, seria um indivíduo próximo à corte e que graças à sua 

posição teria tido acesso a informações que subsidiassem sua obra. 

Em meio às incertezas que cercam a vida deste breviarista, as opiniões dos 

autores que, em maior ou menor medida, se dedicaram à sua obra convergem no que 

tange à datação do escrito. Conquanto não indiquem uma data precisa, apontam o século 

IV, situando a produção em um período posterior, porém próximo à data da morte do 

Imperador Constantino I.  

Dado seu eixo de análise estar concentrado nos aspectos político e militar, a 

imagem de Constantino I termina por receber destaque nestes campos. O espaço 

temporal abarcado pelo autor é amplo, contudo brevemente tratado, abrangendo do 

nascimento deste soberano, em cerca de 270 ou 274, à sua morte, em 337.  

Na composição do texto é possível verificar elementos de uma imagem heróica, 

sempre nos campos privilegiados pelo autor, o que se dá fundamentalmente porque 

Constantino I é posto como um restaurador da ordem, a partir do que se elencam outros 

elementos componentes desta imagem. 

Assim como o anti-herói, o herói somente existe, em primeiro lugar, a partir de 

sua relação com o outro (BROMBERT, 2002:13) e do reconhecimento público de sua 

condição (JOHNSON, 2007: 12). De forma geral, e colocamos assim porque, como 

informou Hugo Bauzá (1998:25) não um conceito ou conjunto de elementos fixos que 
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consiga definir objetivamente o termo, o homem antigo reconhece como herói aquele 

que age movido pelo interesse no bem comum, capaz de alterar o caos restaurando a 

ordem e que mantém com o extra mundano uma estreita relação, seja por estar a meio 

caminho entre uma esfera e outra, seja por uma ligação próxima que lhe garanta o 

particular favorecimento de uma ou mais divindades. 

Com muita freqüência, a capacidade de garantir a ordem é associada à 

competência bélica, amplamente ilustrada em dois momentos específicos: a guerra 

contra Maxêncio (312) e as batalhas travadas contra Licínio (321-324) 

Antes de mais nada, cabe informar que, para Anonimus Valesyanus, Maxêncio é 

um tirano, um conceito rapidamente associado pelo homem romano ao poder ilegítimo, 

e à manifestação de vícios que naturalmente influiriam na administração do Império, o 

que por si  justifica a intervenção de Constantino I . 

 

Contudo, uma vez vencidos os generais do tirano (Maxêncio) em 

Verona, se dirigiu a Roma. Quando Constantino estava chegando 

à cidade, Maxêncio saiu para fora da cidade e elegeu uma planície 

sobre o Tibre como lugar onde ele lutaria. Quando foi vencido, 

depois de ser posto em fuga com todos os seus homens, pereceu 

ao cair de seu cavalo em meio à multidão e ser lançado ao rio 

(Origem de Constantino, XII). 

 

Cada confronto enfrentado por Constantino I é amplamente justificado pela 

natureza do oponente e/ou pela busca do bem comum. Neste caso, além de executar 

uma ação tentada por muitos, Constantino I ainda destitui o tirano, e por conseqüência, 
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restaura a ordem; função primordial para os heróis propostos em nossas fontes e que se 

repete na segunda fase da guerra contra Licínio:  

 

Novamente, quando Constantino estava em Tessalonica, os Godos 

irromperam violentamente as fronteiras negligenciadas. 

Devastaram a Trácia e a Moésia e começaram a pegar os espólios. 

Contudo, com medo de Constantino, (...) eles devolveram os 

prisioneiros e a paz foi garantida. Mas Licinio se queixou de que 

o acordo tinha sido violado uma vez que tinham invadido seu 

território (...). (Origem de Constantino, XXI). 

 

A preocupação em desvincular as decisões imperiais dos interesses políticos que 

pudessem favorecer pessoalmente o Imperador Constantino I aparece em diversos 

momentos do texto. Procura-se atribuir às suas ações uma motivação ética valorizada 

pela cultura romana oficialmente difundida em textos oficiais, dando formas, assim, a 

um perfil heróico. Para este fim, o processo de seleção de eventos obedecendo ao 

principio da pertinentização (CAPRETINI, 1994:179) cumpre um papel relevante no 

sentido de desequilibrar as informações, obliterando tudo o que não concorrer para a 

finalidade do texto e jogando luz sobre aspectos que corroborem sua tese, desta forma 

concorrendo para que as ações de Constantino I sempre sejam percebidas como ações 

cuja proposição resida na restauração da ordem.  

Destarte, no contexto abordado pela transcrição acima, e em toda a narrativa que 

cerca a história de Licínio e Constantino I, a invasão de Constantino I sobre o território 

do Imperador do Oriente é justificado pela necessidade de proteger as fronteiras do 

Império e, portanto, garantir a paz e a estabilidade. Esses princípios, motivadores, 
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segundo o autor, das ações de Constantino I, são reiteradamente evocados, como no 

período que antecede o efetivo início da guerra:  

 

Durante o tempo em que a guerra civil ainda não tinha começado, 

mas já se preparava, Licínio dava prosseguimento a sua maldade, 

avareza e crueldade, matando a muitos homens por sua riqueza e 

violando suas esposas. (Origem de Constantino, XXII). 

 

 A obra em  muitos pontos se aproxima do laudatório texto de Lactâncio Sobre a 

Morte dos Perseguidores. Em primeiro lugar, assim como no tratado deste autor cristão, 

no breviário de Anonimus Valesyanus, Constantino I é apresentado como o homem 

certo que emerge em tempos de emergência, agregando elementos do herói providencial 

pensado por Hughes-Hallett (2007:15) e do herói altruísta presente nos discursos de 

Hugo Bauzá (1998:05) e Müller (1987:64), para os quais esse altruísmo constitui 

característica inequívoca do herói, especificamente do herói pensando pelo homem 

antigo.  

Outrossim, a imagem de Constantino I carrega elementos somente percebidos 

nos textos laudatórios como os panegíricos latino e nas obras de Lactâncio e de  Eusébio 

de Cesaréia já apresentadas nas quais o herói é essencialmente , e em todos os âmbitos, 

virtuoso; o que se,por exemplo, nos relatos de algumas batalhas, nos quais a 

competência militar de Constantino I ganha relevo. Abaixo, um extrato retirado da fonte 

ilustra o exposto:  

 

ambos os exércitos tomaram a planície (...) Licínio tinha trinta e 

cinco mil homens, infantaria e cavalaria; Constantino comandava 

vinte mil homens de infantaria e cavalaria.Depois de uma batalha 
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indecisiva , na qual vinte mil homens da infantaria de Licínio e 

parte de sua cavalaria foram mortos, Licinio fugiu para Sirmium 

com a maior parte de sua tropa de cavalos na calada da noite. 

(Origem de Constantino, XVI). 

 

 Os momentos em que as deficiências morais dos oponentes de Constantino I  são 

ressaltadas , são também indicadores de uma heroicidade; todavia, são postas de forma 

diluída ao longo do texto. A primazia dada aos aspectos de ordem militar é notável.Seu 

discurso, desta forma, se distancia das propostas de Aurélio Vitor e Flavio Eutrópio , 

que passaremos a analisar.  

  

4.2. Constantino em Livro dos Césares 

 

Sexto Aurélio Vitor escreveu o Livro dos Césares em meio a uma disputa pelo 

poder político. Juliano e Constâncio II estavam em franca campanha naquele período. A 

obra foi finalizada em 361. Embora não se possa definir o cargo, sabe-se que este autor 

trabalhava para Constâncio II. Contudo, caminhou em direção ao oponente do 

Imperador para mostrar-lhe antecipadamente o resultado de seu trabalho que, ao final, 

tecia críticas ao governo de Constâncio II, rompendo com uma tradição historiográfica 

pagã de não fazer referências ao governo vigente.  

É muito provável que seja a partir desses acontecimentos que Thomas Banchic 

(2007: 309) qualifica essa obra como veículo para avanço de carreira e seu autor como 

um carreirista. Mais do que um trabalho de erudição Livro dos Césares é entendido 

como um instrumento político. Não é impossível que tivesse sido feito a pedido do 

Imperador Constâncio II, mas não há confirmação do fato. A posição de Banchich 
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parece ser um eco de H.W.Bird (1984 : 03), para quem Aurélio Vitor teria escrito a 

coisa certa na hora certa. As colocações de Banchic e Bird encontram respaldo na 

emergência política de Aurélio Vitor com a ascensão de Juliano. O novo Imperador o 

nomeou  Governador da Panônia Secunda e dedicou ao retórico uma estátua de bronze. 

Para Emma Falque (1999: 164), esse benefício tanto quanto a homenagem prestada se 

deveram ao apoio dado pelo autor em 361.  

Um homem que fez a si mesmo. Desta forma BIRD (1983: 01) define Aurélio 

Vitor. Essa impressão pode ser retirada das colocações do próprio autor no início de sua 

obra: “(...) e eu em especial, que nasci no campo de um pai humilde e inculto, alcancei 

uma vida bastante honrosa até o momento graças a tão grandes estudos” (Aurélio 

Vitor.Livro dos Césares ,V).  

Durante o século IV, a educação foi meio, ainda que não isolado, facilitador de 

ascensão política e social. Em um mundo cada vez menos letrado e difundiu-se a cultura 

da admiração pela erudição. Homens recém ascendidos a uma posição política relevante 

buscavam conhecimento mínimo da história do Império nesses eruditos. Entre esses 

estavam os breviaristas que ofereciam aos novos magistrados e mesmo ao soberano um 

conhecimento rápido e de leitura fácil sobre a história do Império e seus valores 

tradicionais. Foi entre os retóricos que Aurélio Vitor conheceu o homem que o 

apresentou a Juliano. Ambos, Juliano e Vitor, compartilhavam de interesses comuns 

expressos no gosto pela erudição e no tradicionalismo cultural e religioso. Traços que 

estão presentes em Livro dos Césares e que permeiam toda a obra, na qual o autor 

lamenta o gradual abandono dos costumes e dos valores dos antigos. 

A obra é uma espécie de espelho para o governante, no qual se refletem padrões 

de comportamento dignos de imitação ou de serem evitados. As mensagens políticas 



 165 

pretendem conduzir, ou antes, orientar ações. Nas reflexões propostas sobre a ascensão 

do Imperador Diocleciano, pode-se perceber tais orientações inseridas: 

 

Foi concedido o perdão aos demais e manteve em seus postos a 

quase todos os inimigos, em especial a um homem insigne, 

chamado Aristóbulo, Prefeito do Pretório. Isto foi, na história dos 

homens, algo novo e impensável: que em uma guerra civil 

ninguém fosse despojado de suas posses, de sua honra ou cargo 

(...) nós nos alegramos que se atue de maneira piedosa e com 

clemência (Aurélio Vitor. Livro dos Césares, XXXIX). 

 

De acordo com os preceitos morais do quarto século, o exercício das virtudes 

que compõem o mos maiorum deve nortear o comportamento do Imperador. A 

clementia era uma dessas virtudes. Não consistia no perdão ou na clemência como 

entendida hoje. Ser clemente compreendia em saber punir com moderação, uma 

concessão feita pelo Imperador aos inimigos internos ou externos derrotados na disputa 

pelo poder político ou pela posse de territórios. Essa virtude é recorrente ao longo da 

obra e reflete em grande medida um cenário político no qual os agentes in rebus31 

agiam como informantes do Imperador, notificando-lhe acerca da existência de 

conspirações políticas. Aurélio Vitor pertencia a um meio especialmente atingido por 

tais acusações, de onde inferimos que tais considerações sobre a clementia representam 

                                                 
31 Dadas as especificidades de suas funções, os Agentes in rebus terminavam por cumprir o papel de 
informantes do Imperador detectando e relatando ao soberano sobre a existência de conspirações nas 
províncias. Adrian Goldsworthy assim relata as funções desta categoria de funcionário: “A partir do 
século IV, os ‘agentes em assuntos’ eram representantes do Imperador cuja tarefa oficial era transportar 
os despachos. Uma vez que isso envolvia viagens e contatos com muitas pessoas, faziam também 
relatórios sobre asa atividades dos outros membros do sistema imperial. Uma de suas principais 
preocupações era extirpar quem era desleal. Os seus relatórios eram uma das poucas formas que um 
imperador tinha de saber o que se passava nas províncias distantes. Uma vez que as suas acusações 
levavam freqüentemente ao desfavor ou à morte de funcionários e oficiais, eram tão pouco estimados 
quanto temidos” (GOLDSWORTHY, 2010:543). 
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os votos do autor, uma forma de tentar compelir o novo soberano a agir conforme os 

modelos propostos. A clementia confere à decisão imperial uma aura divina na medida 

em que confere ao governante a prerrogativa sobre o inimigo, cabendo, assim, ao 

Imperador, a decisão de dar ou retirar - lhe a vida. 

 O discurso presente na obra Livro dos Césares  se verte com maior ênfase sobre 

o aspecto moral, associado ou não a questões de ordem política,  se comparado às fontes 

textuais já relacionadas. Sua leitura não aponta para uma perspectiva polarizada, a partir 

da qual se conforma a imagem de um arquétipo imperial, tanto assim, que, ainda acerca 

do Imperador Diocleciano, Aurélio Vítor escreve: 

 

(...) era um grande homem, embora tivesse os seguintes costumes: 

foi o primeiro que desejou vestidos cobertos de ouro e o brilho da 

seda, da púrpura e das pedras preciosas para seu calçado (...). Foi 

o primeiro de todos depois de Calígula e de Domiciano que 

permitiu ser chamado Dominus publicamente, ser adorado e ser 

invocado como um deus (...). Mas essas faltas em Valério foram 

apagadas por outras boas qualidades (...) (Aurélio Vitor.Livro dos 

Césares, XXXIX: 237) 

 

Não se trata, portanto, de ter um caráter absolutamente vicioso ou de encarnar 

todas as virtudes, mas de não se deixar dominar pelos vícios. Desta forma, evoca o 

optimus princeps Trajano para ressaltar a forma como este dominava seus vícios; (...) 

havia moderado sua excessiva fixação por vinho (...)” (Aurélio Vitor. Livro dos 

Césares, XIII).    
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 A moral defendida por Aurélio Vitor é política; não se espera que um governante 

não tenha vícios, mas que não se deixe dominar por eles e nisso estaria sua nobreza de 

caráter. Em uma das reflexões que insere na obra, o autor coloca: 

 

se o caráter não contribui para frear nossas paixões, os 

conhecimentos são inúteis posto que inclusive uma pessoa que 

ensinava a viver em retidão (...) chegou a cometer aquilo que 

havia declarado merecedor de ser castigado com um novo suplicio 

(Aurélio Vitor. Livro dos Césares, XIX). 

 

 Para Vítor, o Imperador é fonte de exemplos para os demais cidadãos do Império 

e coloca ao final da narrativa dedicada a Constantino a seguinte observação: 

 

em um governante de grandes talentos e de excelentes costumes 

para o Estado, seus defeitos, ainda que pequenos, ressaltam mais e 

por isso se notam mais facilmente; inclusive, a miúdo, causam 

mais dano, posto que por causa da glória do personagem são 

considerados  mais como virtudes e constituem um convite a 

imitá-los (Aurélio Vitor. Livro dos Césares, XLI). 

 

 Defensor de uma prática moral fundada no mos maiorum, Aurélio Vitor discorre 

sobre vários temas a partir dessa abordagem. Nesses pressupostos morais é que se 

encontram as bases para a avaliação dos governos e de seus Imperadores, 

proporcionando a apreensão do sujeito histórico em seus vários papeis sociais. Através 

deste método é que proporciona ao leitor uma apreensão mais complexa do Soberano.  
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Para Balandier (1999: 42), uma imagem pode ser constituída a partir do 

reordenamento da memória coletiva, propícia à empresa por ser programável.Ainda 

segundo Balandier, se este processo estiver sujeito à conveniência política muitas vezes 

se faz mais uso de sua obliteração do que de sua evocação; justamente esse contexto 

ainda segundo o autor, é que tornam a realidade em discussão visível. Tais perspectivas 

marcam o discurso de Aurélio Vitor quando se debruça sobre a história do Imperador 

Constantino I e apresenta sobre este governante traços de uma heroicidade evocada nos 

documentos laudatórios sobre os quais já nos vertemos. 

 

Mas em nossos tempos elevaram até as estrelas, com os votos de 

todos, a Constantino, apesar de estar inclinado às demais virtudes. 

Sem dúvida este, se tivesse imposto moderação a sua 

munificência, à sua ambição e a essas habilidades por meio das 

quais especialmente os grandes talentos, desejando ir muito longe 

por amor à glória, caem no contrário, não teria sido muito 

diferente de um deus. (Aurélio Vitor. Livro dos Césares¸X). 

 

 Não obstante as intervenções bélicas e as virtudes guerreiras deste Imperador 

não serem desconsideradas por Aurélio Vítor, a imagem deste soberano aparece 

imbuída de motivações humanas que o distanciam da forma heróica pensada por Hugo 

Bauzá (1998: 05), pois as paixões pessoais, na leitura de Vítor, passam a orientar as 

decisões de Constantino. De outro lado, para Hughes-Hallett (2007:14), não se espera 

que heróis sejam necessariamente bons, virtuosos e honestos. O restituidor da ordem 

emerge também no Livro dos Césares, como mostramos mais adiante, mas 
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apresentatado traços que distanciam a personagem dos idéias percebidos nos panegírico, 

por exemplo.Nesse ponto reside a importância do trecho que selecionamos.  

Somente nos textos laudatórios a atribuição de traços heróicos aparece 

invariavelmente associada a uma essência virtuosa. No caso de que ora nos ocupamos, e 

isso se apresenta como ponto recorrente nos demais breviários, não se gera esse tipo de 

expectativa, que gravita em torno de uma pretensa superioridade moral. Neste sentido, 

as referências à Constantino I fazem emergir um governante raras vezes notado na 

documentação laudatória do quarto século. É o que ocorre, por exemplo, ao discorrer 

sobre o contexto de sua aclamação pelo exército em 306. 

 

Assim, pois, posto que Constâncio e Armentário32 sucederam a 

este, Severo e Maximino, naturalmente do Ilírio, se destinaram 

Césares (...). Incapaz de suportar isto, Constantino, cujo espírito 

forte e poderoso, já desde menino estava dominado por esta 

paixão de governar, chegou à Britania em uma fuga (...). 

Precisamente nestes dias, e no mesmo lugar, se aproximava os 

últimos momentos da vida de Constâncio, seu pai. Depois de sua 

morte, com o consentimento de todos os que estavam presentes, 

toma o poder. (Aurélio Vitor. Livro dos Césares, XL). 

 

 Em que pese o fato de ter sido composto sob o governo de Constâncio II, filho 

de Constantino I, ao longo do texto, Aurélio Vitor insere criticas sutis à conduta moral 

deste soberano. Em outra passagem, por exemplo, informa ao leitor que o maior dos 

                                                 
32 Trata-se do Imperador Galério. 
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filhos de Constantino I “(...) não se sabe por que razão foi morto por ordem de seu pai.” 

(Aurélio Vitor. Livro dos Césares, XLI).  

Para o homem romano, a falta de controle sobre as próprias paixões é indício da 

inaptidão do soberano para comandar o Império. Isso porque há um padrão idealmente 

construído para identificar bons e maus Imperadores que está diretamente associado ao 

cumprimento ou não do conjunto dessas expectativas dos súditos (HIDALGO DE LA 

VEGA, 1995: 103). Não obstante as referências negativas sobre Constantino I no Livro 

dos Césares, nesta obra ele ainda emerge como restaurador da ordem evidenciando, 

assim, características de uma conduta heróica.   

 Acerca do exposto, em sua concepção sobre o herói, Lucy Hughes-Hallett 

(2007:15), não considera a virtude como característica intrínseca a esta personagem. 

Para a autora, não se exige dos heróis que sejam altruístas, honestos, ou necessariamente 

bons, mas que inspirem confiança. Ainda de acordo com Hughes-Hallett (2007:14), 

heróis são seres providenciais, homens que identificados em períodos de emergência 

quando aparecem para intervir e resolver uma dada situação. Assim, em Livro dos 

Césares vemos em relevo as pretensões estritamente políticas que teriam motivado a 

fuga da Aula Caesaris de Galério.  

 De outro lado, em algumas ações, destacam-se as virtudes guerreiras, a 

emergência providencia e o móvel ético de suas empresas. Neste sentido, dois eventos 

específicos são apontados: a guerra contra Maxêncio, ocorrida em 312, e a guerra contra 

Licínio, que abarcou os anos de 321 a 324. Sobre o primeiro destes conflitos o autor 

escreve33: 

 

                                                 
33 As considerações sobre a guerra entre Constantino I e Maxêncio são, certamente, influenciadas tanto 
pelo contexto político que abriga a escrita quanto pela origem do orador. Aurélio era africano; nascido em 
337, quando se mudou para Roma, os eventos que haviam envolvido Maxêncio e África ainda faziam 
parte da história recente. 
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quando soube que a cidade de Roma e Itália eram devastadas e 

que os exércitos e os dois Imperadores haviam sido vencidos ou 

comprados, depois de levar a cabo a paz nas Gálias, se dirigiu 

contra Maxêncio (...), um covarde, um inepto para a guerra, 

vergonhosamente inclinado à negligência, quando o conflito se 

estendeu pela Itália e os seus foram vencidos em Verona, se 

dedicou com paixão às coisas cotidianas (...) Maxêncio, cada dia 

mais impiedoso, avançou com grande dificuldade (...) e depois, 

quando em fuga, depois de ter suas tropas destruídas, se retirava a 

Roma, foi pego, ao atravessar o Rio Tibre, na emboscada que 

havia preparado para seu inimigo, frente à Ponto Milvio, no sexto 

ano de sua tirania (Aurélio Vitor. Livro dos Césares, XL). 

 

 Interessa notar o elenco de elementos padrão para o período que antecede ao 

conflito e para a justificativa da guerra. Assim como nos textos laudatórios de compõem 

o corpus documental de nosso trabalho, o autor oferece os contornos de um cenário 

marcado pela desordem, justificando assim a intervenção de Constantino I, que emerge 

como restaurador da ordem. Ainda, o confronto estabelecido entre as duas memórias 

permite  um paralelo no qual a virtude guerreira se opõe à inaptidão militar, a pietas se 

opõe à crudelitas, e a coragem à covardia.    

 De acordo com as fontes textuais consultadas, entre as características elencadas 

para o herói na Antiguidade estavam a capacidade de manter a ordem e a habilidade 

militar; por isso a guerra era o lugar, por excelência, da propaganda imperial nos 

panegíricos latinos. Tal competência militar é afirmada nas consecutivas assertivas 

sobre as derrotas sofridas pelo assim denominado ‘tirano’ durante o confronto; sobre ela 
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também se joga luz na desqualificação a Maxêncio, segundo Aurélio Vitor, “(...) 

ademais um covarde, um inepto para a guerra (...)” (Aurélio Vitor. Livro dos Césares, 

XL). Deste modo os breviários mantêm os paradigmas literários já estabelecidos. 

 Constantino I é representando no limiar entre o bem e o mal; em um paralelo 

estabelecido entre este soberano e Lícinio, Aurélio Vitor escreve:  

 

Assim, o domínio de toda a orbe romana passou à mãos de dois 

Imperadores, quem, ainda que estivessem unidos entre si pelo 

matrimônio de Licínio com a irmã de Flávio, contudo, por causa 

de suas maneiras diversas de ser, só puderam entender-se e com 

dificuldades durante três anos. Pois aquele possuía todas as 

qualidades exceto a moderação;este tão só contava com a 

sobriedade e certamente nenhuma elegância (Aurélio Vitor. Livro 

dos Césares, LXI). 

 

Brombert (2002: 56) condiciona a existência do anti-herói às relações 

estabelecidas com o outro. Entendemos que essa mesma fórmula se aplica à constituição 

de uma imagem heróica. Desta forma, assim como as ações de Maxêncio, julgadas 

negativamente por Aurélio Vitor, concorreram para a heroificação da imagem de 

Constantino I, os vícios de Licínio colocam em relevo as virtudes de seu oponente:   

Constantino protegeu e recebeu a todos os seus inimigos, 

mantendo sua dignidade e seus bens, tão piedoso que foi o 

primeiro a suprimir o antigo e horrível suplicio do patíbulo e da 
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ruptura das pernas. Por isso se lhe considerou como um fundador 

ou como um deus. Quanto a Licínio, as tortura próprias de 

escravos infligidas inclusive a inocentes e nobres filósofos não 

tiveram para ele limite algum (...). Assim (...) rompida a paz, 

Licínio, derrotado na Trácia, se retirou à Calcedônia. Ali foi 

vencido juntamente com Martiniano, a quem havia chamado para 

que lhe ajudasse a compartilhar o poder. (Aurélio Vitor. Livro dos 

Césares, LXI). 

 

 A partir da análise das fontes textuais do IV século, é possível constatar que, 

dentro da cultura  difundida pelos retóricos e oradores, não se apontam distinções entre 

o público e o privado. De acordo com este princípio, as ações à frente do Império 

refletirão, inequivocamente, a conduta pessoal do Imperador. Destarte, quando Aurélio 

Vitor ressalta elementos componentes de um perfil tirânico no trato com os súditos, 

mostra para o leitor o tipo de governante que está à frente do Império. Assim, passa-se a 

mensagem subliminar de que a morte de Licínio e a conseqüente reunificação do 

Império por Constantino I, concorreram para a promoção do bem comum. O que é posto 

em relevo, apesar das freqüentes, porém discretas, restrições feitas ao comportamento 

de Constantino I:  

(...) aos trinta e dois anos de seu governo, depois de ter governado 

o mundo durante treze, aos sessenta e dois de idade, marchando 

contra os persas, que haviam começado a guerra, morreu em um 

campo perto de Nicomédia, chamado Acirona, como havia 

pressagiado o astro funesto para os Impérios que chamam cometa. 
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Seu corpo foi enterrado na cidade que leva seu nome. O povo 

romano se afligiu certamente muito, pensando que por meio de 

suas armas, suas leis e seu clemente exercício do poder, a cidade 

de Roma havia sido, por assim dizer, renovada. (Aurélio Vitor. 

Livro dos Césares, LXI). 

 

   O breviário não é um instrumento de propaganda em seu sentido estrito ou lato; 

não pretende difundir grandes feitos de um personagem. Comum a toda produção 

historiográfica tardia traz em seu discurso argumentos que buscam persuadir os 

soberanos em suas ações. Todavia, sua leitura é destinada também aos membros da  

Aula Caesaris , Senadores e ao próprio Imperador e possuem elementos que a 

condicionam e limitam, haja vista as restrições veladas à Constantino I.Percebemos que 

à medida em que a escrita se afasta da casa Constantiniana, seu fundador gradualmente 

perde os elementos, ou características que compõem a imagem do herói, tal é o caso de 

Breviário Desde a Fundação de Roma , escrita por Flávio Eutrópio. 

 

4.3. Constantino no Breviário Desde a Fundação de Roma  

 

Quando o breviário de Flávio Eutrópio foi escrito, Juliano já não estava no 

poder, pois havia sucumbido em meio à campanha contra os partos, como descreve o 

próprio autor: 

 

 fez uma guerra contra os partos, expedição da qual eu também 

participei (...). Ao regressar vitorioso, lançando-se demasiado 



 175 

imprudentemente às batalhas, foi assassinado pelas mãos de um 

inimigo em vinte e seis de junho, no sétimo ano de seu governo, 

aos trinta e dois anos de idade, e foi deificado (Eutrópio. 

Breviário Desde a Fundação de Roma, X).  

 

 Passado o curto governo de Joviano, o Império passou a ser governado por dois 

irmãos, Valentianiano, na parte Ocidental, e Valente, na parte Oriental. Não há muitas 

informações sobre o Imperador Valente. De forma geral, é descrito pela historiografia 

moderna como homem intolerante e desconfiado. Sob o governo deste Imperador, o 

gaulês Flavio Eutrópio exerceu a função de Governador da Ásia. 

 Para Banchich (2007:309), o Breviário Desde a Fundação de Roma difere da 

obra de Aurélio Vitor por não ser movido por um interesse carreirista. Foi uma obra de 

erudição, o que não tira seu caráter político. Este breviário foi escrito, segundo o próprio 

autor indica, a pedido do Imperador Valente e o teria feito na forma ordenada pelo 

Príncipe: 

Como Vossa Bondade quis, reuni por ordem cronológica e com 

brevidade os feitos da história de Roma mais sobressalentes, tanto 

os referidos aos assuntos militares como aos civis, desde a 

fundação da cidade até nossos dias  (Eutrópio.Breviário Desde a 

Fundação de Roma, I). 

 

A obra de Eutrópio foi escrita em dez livros e pode ser dividida em três partes 

cronologicamente organizadas sobre a história de Roma: Monarquia, República e 

Império.  Comparadas, Breviário Desde a Fundação de Roma e Livro dos Césares 
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apresentam pontoa de congruência quanto aos recursos metodológicos, concepções e 

caráter das obras. 

Em ambos os trabalhos, o material do discurso emerge da invocação de 

memórias coletivas a partir das quais são constituídas imagens. Neste processo, segundo 

Gianpaolo Capretini (1994: 176), as memórias estão implicadas quer como repertório, 

quer como lugar de reordenamento ou lugar de seleção pertinente aos aspectos 

relevantes de um evento. O caráter político das obras, dado pelas circunstâncias e pelos 

objetivos de sua produção, impõe aos autores o desafio da seleção conveniente dos 

eventos, jogando luz sobre pontos estratégicos de forma a promover a construção de 

imagens que, ao fim, se adéquam também às concepções de mundo dos breviaristas. 

 O título, Breviário Desde a Fundação de Roma, indica o arco temporal abarcado 

pela obra que propõe relatar, de forma sucinta, os acontecimentos mais importantes da 

história de Roma desde a sua fundação. A abordagem de Flávio Eutrópio segue dois 

caminhos, quais sejam: o das atitudes éticas e seus reflexos sobre a figura do Imperador, 

como identificado por Bonamente (2003: 110), e a importância de uma força social de 

apoio·, em especial no segmento representado pelo exército, na sustentação do poder 

político. Em conjunto ou separadamente, estes aspectos aparecem como parte das 

narrativas sobre os Imperadores e seus governos e servem como base para os 

julgamentos estabelecidos pelo autor. Tal é o caso das referências feitas ao governo de 

Constante (337-350): 

 

o governo de Constante foi durante algum tempo valoroso e justo. 

Logo, quando foi presa da saúde ruim, e dos piores amigos, 

caindo em vícios graves, quando se fez intolerável aos provinciais 

e impopular entre os soldados, foi assassinado pela facção de 
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Magnêncio. Morreu não longe da Hispânia em uma fortaleza 

chamada Helena, aos dezesseis anos de seu governo e aos trinta 

de idade, depois de ter levado valorosamente muitas façanhas 

militares e ter sido temido pelo exército durante toda sua vida, 

sem recorrer a uma excessiva crueldade. (Eutrópio.Breviário 

Desde a Fundação de Roma , X). 

 

 O posicionamento de Flávio Eutrópio fundamenta as teses de historiadores 

modernos, entre eles, Silva (2003); MacCORMACK (1995) e Hidalgo de La Vega 

(1995), segundo os quais os pilares de sustentação do poder político ultrapassam o 

âmbito material e abrangem o campo do poder simbólico (BORDIEU, 2001: 14); poder 

que apela aos valores, que não impele pela coação legal ou pela força armada, mas que 

conduz o homem à ação pela necessidade de resposta ao meio ou por conferir 

capacidade de alcance no âmbito do extraordinário às manifestações. Estão estes 

elementos presentes no discurso do breviarista, para quem  a competência militar posta 

de forma isolada, é insuficiente para a sustentação do pode. Partindo desta perspectiva, 

o Imperador deve estar imbuído de virtudes manifestas em suas ações privadas ou 

decisões políticas sob pena de perder a sustentação oferecida por sua força social de 

apoio e, conseqüentemente, o poder político.  

São elucidativas a este respeito as referências feitas pelo autor acerca de 

governos liderados quer por Cônsules republicanos, quer por Imperadores  As alusões 

feitas sobre Júlio Cesar exemplificam a posição de Eutrópio:  

 

César (...) começou a atuar com insolência e contra a habitual 

liberdade romana. Por isso, posto que concedia a seu capricho 
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cargos que antes eram outorgados pelo povo, não se levantava na 

presença do Senado quando se apresentava ante ele e fazia outras 

coisas à maneira dos reis e quase dos tiranos , foi tramada uma 

conjuração contra ele por sessenta ou mais senadores e cavaleiros 

romanos (Eutrópio. Breviário Desde a Fundação de Roma ,VI). 

 

Escrevendo sobre as relações estabelecidas entre os súditos e os Imperadores, 

Hidalgo de La Vega (HIDALGO DE LA VEGA, 1995: 101) e Drake (DRAKE, 2000: 

16) colocam a utilização do poder para contemplação de interesses pessoais como 

comportamento avesso às expectativas geradas em relação ao soberano, que deveria 

pautar suas ações pela busca do bem comum. Esses mesmos princípios são levantados 

por Flávio Eutrópio como argumentos para justificar o desfecho da história política de 

Júlio César, que por tais atos passa a conformar o perfil de um tirano. 

 O governo e as ações dos Imperadores servem à finalidade epidítica do discurso. 

Assim acontece quando Eutrópio se volta para o Imperador Domiciano que governou o 

Império entre os anos 81 e 96: 

 

Logo recebeu o poder Domiciano, seu irmão menor, mais 

parecido a Nero, Calígula ou Tibério que a seu pai ou seu irmão. 

Contudo, em seus primeiros anos de governo atuou com 

moderação; logo progredindo nos grandes vícios da luxúria, da 

ira, da crueldade, da avareza e atraiu contra si tanto ódio que fez 

esquecer os méritos de seu pai e de seu irmão. Matou os 

senadores mais nobres. Foi o primeiro a mandar que lhe 

chamassem senhor e deus (...). Sua soberba também foi 
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abominável. Levou a cabo quatro campanhas, uma contra os 

sármatas, outra contra os catos, duas contras os dácios (...). Em 

Roma construiu também muitos edifícios (...). Mas como havia 

começado a ser odiado por todos por causa de seus crimes, foi 

morto em uma conspiração de seus próprios homens no Palácio 

aos quarenta e cinco anos, no décimo quinto de seu governo. Seu 

cadáver foi transportado de forma vergonhosa por coveiros e 

enterrado sem honras. (Eutrópio. Breviário Desde a Fundação de 

Roma, VII). 

 

 No documento, há três categorias de governantes: os que se corrompem pelo 

exercício do poder, de onde são apontados Imperadores cujo desenrolar da 

administração frustra as expectativas elementares dos súditos, neste caso a corrupção 

moral ou vícios são associados ao exercício do poder; há aqueles cujas fragilidades 

morais independem desta associação; e também  os governantes virtuosos, sem qualquer 

restrição ao comportamento por parte do autor. Também neste caso, as criticas ou 

elogios podem estar ou não diretamente associadas à forma de governar, tal é o caso do 

Imperador Tácito de quem se fala que teria sido “(...) homem de bons costumes e idôneo 

para administrar o Estado, ainda que não pode levar a cabo  nada insígne pois foi 

surpreendido pela morte no sexto mês de seu governo.” (Eutrópio. Breviário Desde a 

Fundação de Roma, IX). 

 Sob a ótica de Eutrópio, e de toda uma tradição historiográfica antiga, Trajano 

também figura entre os Imperadores virtuosos. À diferença de Tácito, suas virtudes se 

vinculam às ações executadas à frente do Império 
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Marco Ulpio Trajano (...) foi nomeado Imperador (...) e 

administrou o Estado de maneira que (...) ultrapassou a todos os 

Imperadores, sendo um homem de inusitada bondade e energia. 

Ampliou no comprimento e na largura as fronteiras do Império 

Romano (...). Reconstruiu cidades (...) Submeteu a Dácia (...) 

Reconquistou a Armênia  (...). Superou sua glória militar com sua 

afabilidade e moderação (...), atuando tão serena e placidamente 

que, em todo o seu governo só um senador foi condenado e este o 

foi pelo Senado, sem que Trajano o soubesse. Por isso, foi 

considerado como um deus em todo o mundo e mereceu toda 

classe de veneração tanto em vida como depois de morto (...) até 

em nossos tempos não se aclama aos Príncipes de outra maneira, 

senão dizendo: ‘Mais afortunado que Augusto, melhor que 

Trajano (Eutrópio. Breviário Desde a Fundação de Roma, VIII: 

113-115). 

 

 Dado sua condição de optimus princeps, atribuída pela historiografia antiga, a 

imagem de Trajano termina por refletir as expectativas que giravam em torno da figura 

do Imperador. De outro lado, também sugere o oposto e assim, através de histórias de 

governo, coloca no outro extremo exemplos de ações que contribuem para uma perda 

gradativa de apoio necessário para a manutenção, senão de seu governo, de sua 

memória. O Imperador Nero figura como exemplo por excelência, dado que ocupa o 

extremo oposto representado por Trajano: 

 

 sucedeu –lhe   Nero, muito semelhante a seu tio Calígula, que 

desonrou e empobreceu o Império Romano, com tão inusitada 
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luxúria e desperdício , que seguindo o exemplo de Gaio Calígula 

se lavava com perfumes quentes e frios, pescava com redes de 

ouro, que puxava com cordas de seda púrpura. Assassinou grande 

parte do Senado, foi inimigo de todos os homens bons (...), 

cometeu muitos parricídios, matando a seu irmão, a sua mulher e 

a sua mãe. Incendiou a cidade de Roma para poder contemplar 

este espetáculo tal como em outro tempo havia ardido Tróia 

quando foi tomada. Depois de ser considerado abominável no 

mundo romano por estes crimes, ao mesmo tempo foi abandonado 

por todos e declarado inimigo pelo Senado (Eutrópio. Breviário 

Desde a Fundação de Roma, VIII). 

 

 No imaginário do homem romano clássico, princípio usado também no período 

tardo imperial, não é capaz de governar um Império um homem que não governa a si 

mesmo, que se deixa dominar por suas paixões. Trata- se de uma cultura na qual o 

privado e o público se apresentam como dimensões inter-relacionadas, cujas 

características podem se manifestar no exercício do poder político. Dentre os 

Imperadores  com esse perfil, Flávio Eutrópio cita Maximiano Hércules, descrevendo-o 

como segue abaixo : 

 

quanto à Hércules, foi abertamente selvagem e de natureza 

violenta, mostrando sua dureza inclusive na expressão de sua 

face. Este, complacente com sua própria natureza, obedeceu a 

Diocleciano em todas as suas decisões mais cruéis (Eutrópio. 

Breviário Desde a Fundação de Roma, IX). 
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 Contudo, mais do que um lugar de emersão das características morais, sejam 

elas positivas ou negativas, o poder é colocado como espaço de possível degradação 

ética de grande parte dos soberanos apresentados. o Imperador Heliogábalo se enquadra 

neste grupo, como mostra o relato abaixo: 

 

Depois deles foi nomeado Marco Aurélio Antonino. Este era 

considerado filho de Antonino Caracala e era sacerdote do templo 

de Heliogábalo. Ainda que tenha chegado à Roma em meio à 

grande expectativa tanto do exército quanto do Senado, se 

corrompeu com toda classe de vícios. Viveu de maneira impudica 

e obscena e foi assassinado junto com sua mãe, Soêmia, em uma 

revolta militar aos dois anos e dois meses de governo (Eutrópio. 

Breviário Desde a Fundação de Roma , IX) . 

 

Nas páginas dedicadas ao Imperador Constantino I são agregados elementos 

semelhantes aos que compuseram a história e a imagem de homens como Heliogábalo, 

como vimos, ou mesmo de Constante (337-350) cuja corrupção moral o teria tornado 

“(...) intolerável entre os provinciais e impopular entre os soldados (...)” (Eutrópio. 

Breviário Desde a Fundação de Roma, X).  

Quando se dedica à trajetória política de Constantino I também o situa em um 

espaço de poder no qual ele se corrompe e passa a ser comparado aos mais medíocres 

dos governantes (Eutrópio. Breviário Desde a História de Roma, X). No breviário de 

Eutrópio, sua história política é polarizada em dois momentos distintos que colocam sua 

imagem em extremos opostos e foi estruturada pelo autor em três momentos: ascensão, 
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conquistas e corrupção moral. Desta forma, aspectos de uma heroicidade vão, 

gradualmente, se perdendo. 

 Ao contrário do que pode ser lido na obra Sobre a Morte dos Perseguidores, em 

Vida de Constantino ou nos Panegíricos Latinos, não há, no breviário de Eutrópio, 

registros de motivações éticas, fundamentadas em princípios valiosos para o homem 

antigo, nos quais Constantino I teria se baseado para fugir da Corte Oriental. Da mesma 

forma, não se lê qualquer menção às forças extraordinárias que pudessem ter interferido 

neste sentido com vistas a cumprir um plano divino de caráter messiânico. Neste ponto, 

o discurso de Flávio Eutrópio se aproxima do que pode ser lido no discurso de seu 

reconhecido desafeto, Zózimo, como vemos adiante:  

 

Ele permaneceu no Ilírico, mas, uma vez morto Constâncio, 

Constantino, filho seu, de um matrimônio mais que obscuro, foi 

nomeado Imperador na Britânia e sucedeu seu pai como 

governante mais desejado. (Eutrópio. Breviário Desde a 

Fundação de Roma, X). 

 

   Na brevidade das informações que caracteriza o gênero, Eutrópio privilegia 

uma análise a partir da história militar do governo em detrimento das questões de ordem 

puramente administrativas. Assim, em meio às narrativas de conflitos que 

gradativamente fomentaram seu poder político, Eutrópio ressalta as forças sociais de 

apoio que Constantino I conseguiu agregar em torno de si, enfatizando a habilidade 

militar e a lealdade dos soldados em relação a este soberano. O trecho transcrito em 

seguida ilustra o exposto: 



 184 

Maximiano Hércules (...) marchou para as Gálias (...) para unir-se 

a seu genro Constantino tentando, não obstante, quando tivesse 

ocasião, matar Constantino, que já governava com a total 

aprovação dos soldados e dos provinciais, depois de derrotar  

francos e alamanos e fazer prisioneiros a seus reis 

(Eutrópio.Breviário Desde a Fundação de Roma,  X). 

 

 Dos traços de heroicidade levantados ao longo deste trabalho, somente dois 

persistem em Breviário Desde a Fundação de Roma: a virtude guerreira e, mais 

raramente, a condição de restaurador da ordem. Assim como nos demais documentos 

textuais analisados, destaca-se em Constantino I sua excelência guerreira; partindo dos 

dois elementos a diferença entre as fontes característica involuntária do processo de 

restauração da ordem, como podemos perceber na descrição abaixo sobre o confronto 

armado ocorrido em 312 entre Constantino I e Maxêncio:  

 

Assim, o Estado era governado então por quatro Imperadores, 

Constantino e Maxêncio, filhos dos Augustos, e Licínio e 

Maximino, homens novos. Mas no quinto ano no quinto ano de 

seu mandato, Constantino iniciou uma guerra civil contra 

Maxêncio, derrotou as tropas deste em muitos combates e 

finalmente o venceu na Ponte Milvio, enquanto aquele perseguia 

aos homens nobres em Roma de todas as maneiras, e se apoderou 

da Itália (Eutrópio. Breviário Desde a Fundação de Roma, X). 
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 Não encontramos a este respeito qualquer motivação ética pautada nos valores 

que o homem antigo esperava compusesse o perfil do herói (BAUZÁ, 1998:05). Ainda, 

conquanto se apresente um cenário de desordem social, este não figura como elemento 

motivador da declaração de guerra contra Maxêncio, como ocorre também no relato do 

confronto entre Constantino I e Licínio:  

 

Constantino, contudo um grande homem, que se esforçava por 

levar a cabo tudo o que se havia proposto em seu espírito, 

aspirando ao governo de todo o Império, enfrentou Licínio (...). 

Primeiro o derrotou de maneira repentina na Panônia Secunda, 

logo enquanto Licínio fazia preparativos para a guerra em 

Cibalas, se apoderou de toda Dardânia, Mésia e Macedônia, e 

ocupou numerosas províncias. Houve depois entre eles várias 

guerras e a paz foram renovadas e rompidas. Licínio, vencido por 

terra e por mar, se rendeu em Nicomédia e, contra o juramento 

prestado, foi assassinado em Tessalônica, como um simples 

cidadão. (EUTRÓPIO. Breviário Desde a Fundação de Roma, 

X). 

 

  Eutrópio divide, na brevidade característica de seu gênero, a história de 

Constantino I em duas fases que têm seu marco divisor na guerra contra Licínio. Muito 

embora, para Hugues-Hallett (2007:15) não se exija do herói que ele seja 

essencialmente virtuoso, se espera, ainda de acordo com a própria autora, que inspirem 

confiança; características que se tornam cada vez menos presentes dado o rompimento 

com princípios morais prezados por Eutrópio: 
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 por causa da arrogância originada por seus êxitos, mudou sua 

anterior maneira de ser, agradável e dócil. Primeiro perseguiu a 

seus familiares e matou a seu filho, um homem insígne, e ao filho 

de sua irmã, um jovem de caráter bondoso, logo a sua esposa e 

depois a numerosos amigos (Eutrópio. Breviário Desde a 

Fundação de Roma, X). 

 

  Quando se trata do Imperador Constantino I, os eventos selecionados para 

rememoração são basicamente os mesmos por todos os autores. Este episódio, por 

exemplo, está presente em todos os textos pagãos analisados para esta Tese que abarcam 

a fase posterior à guerra entre Constantino I e Licínio, seja de forma mais discreta e 

superficial em razão do pertencimento político do autor, seja de forma mais explicita e 

detalhada, como podemos constatar nas leituras de Nova História e Breviário Desde a 

Fundação de Roma. 

Neste sentido, as referências superficiais feitas por Aurélio Vitor a eventos que 

trouxessem prejuízo à imagem de Constantino I devem ser lidas considerando as 

limitações impostas pelo lugar. À medida em que se alarga o arco temporal que separa o 

discursos dos eventos narrados, o Imperador é situado como agente direto da ação, caso 

que se aplica ao breviário de Eutrópio e à Nova História, de Zózimo. Pontos de 

convergência são identificados na análise destes dois últimos textos. Acerca de 

Constantino I, ambos os autores compreendem seu governo a partir de dois momentos 

distintos, apontando como marco divisor justamente o período  da guerra contra Licínio. 

Para Flávio Eutrópio, o governo medíocre veio substituir um período de êxitos em 

decorrência da corrupção moral do Imperador. De acordo com Breviário desde a 

Fundação de Roma, poucos Imperadores teriam conseguido não deixar se dominar 
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pelas paixões; Constantino I não estaria entre eles e o assassinato do filho Crispo 

aparece como evidência de sua corrupção moral.   

Na obra Nova História, as características que distanciam Constantino I de uma 

imagem heróica ganham ênfase, ou dito de outro forma, são mais livremente 

trabalhadas. Assim, por exemplo, Zózimo apresenta uma outra perspectiva quando trata 

do assassinato de Crispo. Conquanto componha a narrativa apontando as conseqüências 

desse ato sobre o Império Romano, apresenta uma leitura diferenciada sobre as 

motivações do Imperador:  

 

Quando todo o poder ficou nas mãos de Constantino, não ocultou 

este por mais temo sua natural vilania (...) quando cheio da maior 

arrogância chegou a Roma, acreditou que teria que fazer estréia 

de sua impiedade, começando pelos primeiros fundamentos. Em 

efeito, como seu filho Crispo quem, segundo se diz, tinha sido 

honrado como o título de César incorresse em suspeita de manter 

trato íntimo com Fausta, sua madrasta, pôs fim à sua vida sem 

atender em nada aos ditados da natureza (ZÓZIMO. Nova 

História, II). 

 

 Para o autor, a conduta de Constantino I não é fruto de uma corrupção moral 

oriunda da detenção absoluta do poder. Atribui-se ao governante um caráter vicioso por 

natureza que encontrou lugar propício para manifestação. É anti-herói por excelência, 

não somente se opõe a outrem, mas porque suas ações voluntariamente desestabilizam a 

ordem. Importante ressaltar, contudo, que as referências a este soberano estão inseridas 

dentro de um discurso maior desejoso de restaurar uma tradição cultural e política que, 
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aos olhos de Zózimo, garantiam a boa fortuna do Império. É dentro desta proposta que 

Nova História oferece uma leitura distinta e uma imagem alternativa do Imperador 

Constantino I. 

 

4.4. O Anti-Herói  na obra  Nova História 

 

 Sobre Zózimo são tão poucas as informações quanto as variantes que cercam a 

vida desse historiador. De acordo com José Maria Candau Morón (1992: 10) e Wolf 

Liebschuet (2007: 206) em Pagan Historiography and Decline of Empire, Zózimo teria 

sido um antigo advocatus fisci, a quem cabia a defesa, nos tribunais, dos bens do Estado 

e do Imperador e exercia também a essa função comes34. Esta última função não é 

mencionada por Walter Goffart (1971: 418) em seu artigo Zozimus, the First Historian 

of Rome’s fall, este atesta apenas o primeiro dentre os cargos citados. Outras 

informações são consenso entre estes historiadores e identificáveis à leitura mais 

superficial da obra, Zózimo era pagão.  

Ainda de acordo com Goffart (1971: 418) o autor de Nova História vivia em 

Constantinopla e se considerava imerso em uma realidade caótica que seria fruto 

inequívoco de inovações das instituições e das práticas culturais. Seu texto seria, 

portanto, uma resposta às próprias ansiedades e preocupações que não teriam sido 

divulgadas antes de sua morte, como defende CANDAU-MORÓN (1992:12). O 

objetivo da obra, explicitamente anunciado, expressa a perspectiva de Zózimo acerca de 

seu próprio tempo, a pretensão é dar continuidade à obra de Políbio, sobre isso o autor 

afirma: “Pois se Políbio narrou como os romanos ganharam em pouco tempo seu 

                                                 
34 Comes significa, literalmente, ‘companheiro’ do Imperador. Trata-se de um titulo honorifico concedido 
aos homens no exercício de várias carreiras, ou ao término delas, como recompensa.  
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Império, o que me proponho a contar é como em pouco tempo, e por sua própria 

insensatez, o perderam.” (ZÓZIMO. Nova História, I). 

 Para Goffart (1971:413), a história contada por Zózimo é a história da 

decadência e queda de um Império cujo processo teria iniciado com o fim da era 

republicana. Compartilhamos dessa assertiva que é facilmente constatada no corpo da 

obra; a transcrição acima é elucidativa a este respeito. As referências feitas pelo autor ao 

período republicano remetem a um ambiente de ordem e de estabilidade política que se 

opunha à desordem diagnosticada por Zózimo em todos os âmbitos de sua realidade.  

 De acordo com este autor, as causas do declínio do Império Romano estariam 

diretamente relacionadas às inovações implementadas nos âmbitos político, militar e 

cultural ocorridas a partir da era Imperial. Os argumentos levantados para evidenciar o 

caráter nocivo dessas mudanças jogam luz sobre duas perspectivas de Zózimo que 

interessam particularmente a este trabalho: a ineficiência do sistema imperial enquanto 

regime de governo e a anti - imagem do Imperador Flavius Valerius Constantinus. 

 Sobre o primeiro aspecto, cabe ressaltar seu papel de ‘tema guarda – chuva’ 

através do qual se torna possível avaliar os governos e os governantes a partir do que o 

autor de Nova História explica o processo que teria levado ao declínio do Império 

Romano. Outro instrumento utilizado para este fim é um breve comentário feito acerca 

do período republicano. O que se constata a este respeito é a identificação do período 

republicano como fase de ordem e de prosperidade por oposição ao cenário imperial 

descrito no curso da obra. Desta forma, destaca:  

 

 (...) enquanto prevaleceram os usos da aristocracia, o Império 

seguiu crescendo a cada ano (...). Mas quando o regime político 

que lhes era próprio foi arruinado pelas guerras civis de Sila e 
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Mário, primeiro, e mais adiante de Júlio Cesar e Pompeu, o 

Grande, deram as costas à aristocracia e elegeram monarca à 

Otaviano. Ao deixar em suas mãos o conjunto das tarefas do 

Estado não perceberam que apostavam em um jogo de dados as 

esperanças de toda humanidade (...) (ZÓZIMO. Nova História, I). 

 

 

 A escrita de Zózimo põe em evidência o que seria, para o autor, um sistema de 

governo ideal, pois consistiria no inverso de sua perspectiva acerca do regime imperial. 

Goffart (1971: 426) defende que havia por parte de Zózimo um sentimento de nostalgia 

em relação a toda uma tradição cultural pagã cunhada ainda durante a República. Desta 

forma, Zózimo compartilharia de um princípio, comum à Aurélio Vitor e Eutrópio, a 

partir do qual se afirma o poder imperial como cenário propício à corrupção do 

governante. Dessa forma indaga:  

 

E se transgredisse os limites da realeza para incidir nos hábitos de 

tirania, se levasse a confusão às instituições e fechasse os olhos 

aos abusos, trocasse a justiça pela ganância e considerasse servos 

a súditos, como além do mais tem acontecido, inclusive ao mais 

comum dos soberanos; se este fosse o caso, forçosamente haveria 

de ter por pública a calamidade do poder sem conta de quem 

ocupa o comando imperial (...). Que isto é assim claramente o 

demonstrou o curso mesmo dos acontecimentos (ZÓZIMO. Nova 

História, I). 
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 O autor apela à história, como gênero de narrativa, para montar seu repertório de 

argumentações. Neste processo elenca características de governo que, reordenadas, 

sustentam a tese levantada acerca do regime imperial. Dedicando-se ao Principado, 

Zózimo escreveu com destaque sobre os soberanos e as relações estabelecidas com os 

súditos. Destarte, Imperadores cujas imagens tinham sido estigmatizadas negativamente 

pela tradição historiográfica ganham espaço, ainda que citados brevemente. Tais são os 

casos dos Imperadores Calígula, Nero e Tibério (ZÓZIMO. Nova História, I) 

identificados como tiranos. 

 O exercício tirânico do poder é aspecto recorrente na análise deste período. A 

atribuição deste perfil ao governante implica em um complexo de comportamentos que 

interferem diretamente na vida do Império. Como colocou Jean Bérenger (1973: 56) o 

tirano se opõe ao rex pela transgressão às normas estabelecidas pelos mais antigos, o 

mos maiorum; governante incapaz de governar a si mesmo dado que sempre cede às 

suas paixões, portanto inadequado para assumir o Império, que governa pela opressão e 

que é caracterizado por um comportamento cruel. Maria Vitória Escribano (1998:312) 

acrescenta em seu trabalho sobre a tirania a questionável legitimidade do governante; 

neste caso o Imperador assume a púrpura por meio de usurpação. Ainda segundo 

Escribano, basta que o governante manifeste uma das características para que se 

enquadre nesse perfil, tal seria o caso do Imperador Maximo: 

 

uma vez que o Império caiu definitivamente nas mãos de 

Maximino (...) começou a exibir, amparado na liberdade que lhe 

outorgava o poder, as rudezas próprias de sua condição: a todos 

parecia insuportável, já que não só se comportava abusivamente 

com os dignitários como exercia o governo com a maior 
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crueldade, mostrando consideração só aos delatores (...). Em sua 

ânsia de riquezas chegava ao ponto de executar sem juízo prévio, 

e se apropriava de quanto era patrimônio das cidades, além de 

arrebatar as fazendas dos habitantes (Zózimo. Nova História, I). 

 

Trata-se de um conceito que, por ser aplicável em uma série de situações, se 

adequa à proposta de Zózimo: dentre as mazelas às quais o Estado se encontrava 

suscetível ao delegar poder irrestrito a um único homem estava o exercício tirânico do 

poder por parte daqueles que rompiam os limites da realeza. A designação predomina 

sobre outros aspectos no espaço temporal compreendido entre os governos de Nero e o 

ano 326, quando termina a primeira fase do governo do Imperador Constantino I. 

Para além dos âmbitos relacionados à forma de governo e às relações 

estabelecidas entre o Imperador e os súditos, Zózimo aponta suas perspectivas sobre 

outro nível da realidade: o nível do sagrado, ao qual atribuiu um peso determinante no 

destino do Império.  

 A análise do corpus documental35 utilizado nesta Tese indica que o homem tardo 

imperial apresenta a interferência do extra mundano de forma recorrente em seus textos. 

O livro I de sua Nova História tem início com uma referência à obra de Políbio, 

Referência esta que se encerra com uma alusão à interferência do sagrado nas 

conquistas romanas, como segue:  

Agora bem, semelhante empresa não pode ser atribuída à 

capacidade humana, sim à necessidade imposta pelas Moiras, às 

revoluções dos ciclos astrais ou a uma vontade divina que 

secunda nossos empenhos quando vão acompanhados da justiça. 

                                                 
35 Cabe, aqui, citar a exceção aos breviários Liber de Caesaribus e Breviarium ab vrb condita que, neste 
sentido, adotam uma postura de neutralidade religiosa. 
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Instâncias estas que (...) informam a quantos julgam retamente os 

fatos que o governo das coisas humanas está encomendado a uma 

Providência divina (Zózimo. Nova História, I). 

 

 Dentro da historiografia pagã da qual nos ocupamos neste capítulo, Zózimo é o 

autor que mais faz referências e atribuiu importância ao sagrado nas conquistas romanas 

as quais atrela mais às divindades que à habilidade militar dos Imperadores. Era 

necessário, portanto, manter a boa vontade dos deuses em relação ao Império, o que se 

daria através da execução de ritos religiosos.  Por ser o Pontifex Maximus, o Imperador 

cumpria, aos olhos do autor, um importante papel no objetivo de manter a benevolência 

divina, que teria sido garantida até o governo de Diocleciano. A assertiva que segue a 

esta colocação é expressão dos valores de onde são tirados elementos para a composição 

da imagem de Constantino I. Afirma Zózimo que, em razão do rompimento com essa 

tradição, “(...) deveram nossos assuntos chegar ao estado de infortúnio em que agora 

nos encontramos.” (Zózimo. Nova História, II). Para além disso, o autor relata:  

 

Tudo estava em ordem, em todas as partes, e por causa de 

anteriores logros, os bárbaros guardavam de bom grado a calma 

quando Constantino (tido do trato de Constâncio com uma mulher 

nem reputada, nem legalmente desposada36) que já albergava 

projetos de assumir o Império, mas cujos desejos se viram 

exacerbados desde que Severo e Maximino alcançaram o cargo de 

                                                 
36  Entendia-se que o homem fosse tributário das características morais de seus antepassados. Notamos 
que nas fontes analisadas para esta Tese os autores recorrem com freqüência à ascendência de um 
Imperador tanto para legitimar suas ações quanto como forma de argumento para respaldar a avaliação 
negativa sobre a conduta de um governante. O ato de denegrir a imagem de um Imperador através de 
referências a seus ancestrais, em especial à mãe, é recorrente, por exemplo, nos Panegíricos Latinos. 
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César, decidiu abandonar os lugares em que à ocasião se 

encontrava para marchar às províncias transalpinas, onde estava 

seu pai, Constâncio (...) (Zózimo. Nova História, II). 

 

 Identificamos na obra de Zózimo as mesmas expectativas geradas em torno de 

um governante encontradas nos demais documentos e das quais tratou  Drake (DRAKE, 

2000: 16).O que o texto de Zózimo aponta é a não correspondência dessas expectativas 

por parte do Imperador Constantino I, cuja imagem se distancia da figura heróica 

proposta nas obras Sobre a Morte dos Perseguidores  e Vida de Constantino  bem como 

nas imagens dispostas panegíricos latinos. Muito embora a história deste soberano 

contada por Zózimo não seja encerrada com a certificação de um bom governo, seu 

discurso encontra mais pontos de convergência quando comparado aos discursos de 

Aurélio Vitor e Eutrópio.  

Nova História nos apresenta uma imagem alternativa às propostas já analisadas. 

À luz de uma tradição cultural pagã, Zózimo segue o processo já anunciado por 

Balandier (1999: 43) de releitura da memória coletiva, selecionada e rememorada de 

acordo com a pertinência do discurso. 

 Seguindo uma abordagem comum à tradição historiográfica pagã, Zózimo fez 

uso especialmente da história militar para escrever sobre o período constantiniano. O 

governo deste Soberano, assim como ocorre no Breviário Desde a Fundação de Roma, 

foi dividido em dois momentos que se distinguem pela mudança de conduta do 

Imperador, um aspecto que ao fim é percebido pelo autor como principal responsável 

pelo desfavor dos deuses em relação ao Império. 
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 O primeiro momento compreende os anos de 306 a 326, no qual o período 

imediatamente posterior à reunificação política do Império Romano é entendida como 

marco divisor para a história do Império Romano.  

Nesta primeira fase a história é contada por intermédio das guerras. Á luz de 

uma cultura romana tardo imperial proposta nos documentos analisados, através dos 

relatos desses eventos, é possível verificar, além da capacidade do Imperador em 

corresponder às expectativas dos súditos no que diz respeito à manutenção da ordem e 

prosperidade do Império, a boa vontade ou não dos deuses em relação ao governante, e, 

por conseguinte, em relação ao Império. A este respeito, dois eventos são 

particularmente trabalhados, muito provavelmente por sua relevância política. O 

primeiro deles é a guerra travada entre Maxêncio e Constantino I. O segundo evento diz 

respeito às batalhas entre Constantino I e Licínio. 

Conquanto o autor esclareça de início sobre as pretensões políticas de 

Constantino I, duas imagens se destacam nessa primeira fase: a do Imperador vitorioso, 

e a do soberano promotor da ordem, tal como é relatado abaixo:  

 

Maxêncio, que quando terminou tudo isso se entregou a uma 

conduta brutal de absoluta crueldade para a Itália e a mesma 

Roma. Constantino, que já antes albergava suspeitas a respeito 

dele, com mais razão se dedicou a preparar - se para fazer-lhe 

frente por meio das armas (...). Anunciada à vitória, a todos da 

cidade, ninguém ousava alegrar-se do ocorrido por temor à 

crença, que alguns tinham, de que a noticia fosse falsa. Mas 

quando a cabeça de Maxêncio foi colocada sobre a lança, 
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depuseram o temor e trocaram o desgosto pela satisfação 

(Zózimo. Nova História, II). 

 

O trecho diz respeito a um episódio da história de Roma que é lugar comum em 

documentos textuais do quarto século. Trata-se do embate travado entre Constantino I e 

Maxêncio do qual o primeiro sai vitorioso lançado mão, inclusive, das estratégias 

pensadas contra ele por seu oponente (Zózimo. Nova História, IV). Importa perceber 

que sua ação resultou na promoção do bem comum através da restauração da ordem em 

Roma e nas províncias (Zózimo. Nova História̧ II).  

A apreensão do homem tardo imperial acerca dos processos políticos e sociais 

em todos os seus níveis passava pela compreensão da existência de uma esfera extra 

mundana que, ao fim, definia o desfecho de cada ato. Os êxitos bem como as derrotas 

passavam aos retóricos como indicadores claros das boas ou más relações mantidas com 

as divindades. Parindo desta perspectiva, não obstante as incertezas acerca de uma 

alegada origem obscura (Zózimo. Nova História, II), as vitórias militares postas em 

relevo pelo autor indicam que o Imperador é, aos seus olhos, um Felix. 

A estruturação do discurso que cerca a imagem de Constantino I em duas fases, 

sendo sabidamente que a conversão ao cristianismo marcara, para Zózimo, o inicio da 

segunda, sugere que neste período, aos olhos de Zózimo, o Imperador em questão ainda 

executasse os ritos religiosos. De onde a anuência e boa vontade dos deuses e suas 

sucessivas vitórias. 

Os êxitos militares são mais amplamente narrados no relato do confronto que 

envolve Constantino I e Licínio. As motivações que deram início ao confronto não são, 

de forma alguma, relacionadas a qualquer pretensão altruísta; Constantino I não busca o 
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bem comum, para Zózimo, usa seu poder para satisfazer ambições pessoais, e assim 

coloca a respeito:  

 

Recaiu assim o Império em Constantino e Licínio, e muito pouco 

tempo transcorreu até que surgiram diferenças entre ambos, sem 

que Licínio fosse responsável, e sim Constantino, como era 

habitual, não mostrou lealdade em relação ao acordado e 

pretendeu se apossar de algumas províncias que haviam 

correspondido ao cetro de Licínio. (Zózimo. Nova História, II). 

 

O longo relato das estratégias militares de um e de outro lado, com clara 

indicação de superioridade de Constantino I, cumina na vitória deste último que 

reunifica politicamente o território imperial passando a ser o único governante do 

Império Romano. Ora, Zózimo enxerga no regime imperial um sistema falido, espaço 

propício para a corrupção moral, no caso de Constantino I, para a revelação de uma 

moral há muito corrompida, expressa na ordem para assassinar seu filho Crispo 

(ZÓZIMO. Nova História, II). A partir deste ponto, o autor detalha uma série de 

decisões que comprometeriam o bem estar do Império: 

 

Com tais feitos na consciência, (...) se dirige aos sacerdotes, a 

quem reclama purificação de suas faltas. E quando lhe dizem que 

não conhecem remédio algum que possa purificar de semelhantes 

atrocidades, um egípcio que, chegado a Roma de Ibéria, se havia 

convertido em pessoa familiar para as mulheres do Palácio, 

assegurou na presença de Constantino que a doutrina dos cristãos 
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suprimia qualquer erro (...). Constantino, recebendo com a maior 

complacência semelhantes palavra e abandonou as crenças 

ancestrais (...) (Zózimo. Nova História, II). 

 

 Ato voluntário, Constantino I teria abandonado os cultos prestados aos deuses 

tradicionais, o que, efetivamente, retirava a proteção das divindades sobre o Império. 

Passagens que fazem referência às decisões desta natureza voltam a se repetir mais 

adiante:  

Dizem que, em sua falta de consideração em relação aos deuses, 

chegou a mutilar a estátua, arrebatando-lhe os leões que havia de 

um e de outro lado e variando a posição das mãos: pois se antes 

parecia segurar os leões, agora mudou seu aspecto por o de um 

suplicante que olha solicitamente a cidade. (Zózimo. Nova 

História, II). 

 

 Para a cultura romana, cultivar as práticas religiosas dos antigos, cultuar os 

deuses tradicionais concorria para que se mantivesse a boa vontade dessas divindades 

em relação ao Império e seus habitantes (Pax Deorum). Ato garantidor da ordem e da 

prosperidade, era uma das principais funções do governante, e em nome do que com 

freqüência justificava as declarações de guerra, especialmente em nível interno, como 

nos mostram os diversos documentos37 que se verteram sobre as guerras levadas a termo 

por Constantino I.  

No imaginário romano, abandonar os cultos ou as divindades tradicionais 

equivalia a dispensar sua proteção, podendo levar à desordem em todos os âmbitos. 

                                                 
37 Basicamente os Panegíricos Latinos. 
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Neste sentido, Constantino I passa a exercer um papel diverso do que vinha ocupando 

na maior parte das fontes anteriores: o de anti-herói. 

De acordo com  Bromebert (2002:15), não há  um modelo único de anti-herói, 

visto que a menção ao termo deve ser mesmo feita no plural: anti-heróis (BROMBERT, 

2002:13). Não é necessariamente um criminoso, sequer uma alma carregada de vícios, 

apenas em tudo se opõe ao herói.  

 

Construiu casas para alguns dos Senadores que o haviam 

acompanhado, e continuou sem levar guerra alguma com êxito. 

Quando os Taifalos, povos de raça Cita, atacaram (...) não só não 

lhes fez frente, como, depois de perder a maior parte das forças 

(...) se contentou em fugir e salvar a própria vida (...) 

(Zózimo.Nova História, II). 

 

Imagens são representações e refletem muito mais a intenção de quem as 

formula  que a realidade pura e simples, especialmente quando dotadas de implicações 

políticas. Neste caso, sua constituição está condicionada a um processo de 

rememoração, no qual apenas são selecionados os eventos pertinentes aos objetivos do 

discurso. Zózimo pretende mostrar as conseqüências da falta de zelo religioso para o 

Império. Dados os favorecimentos políticos e econômicos concedidos por Constantino I 

aos cristãos e o envolvimento com a Igreja, Constantino I passou a servir como modelo 

nas argumentações de Zózimo nesta parte do relato. Neste sentido, foi cuidadoso na 

seleção feita. Vê-se, por exemplo, que somente agora são evocados os insucessos no 

campo militar. Na visão de Zózimo, Constantino I deixa de ser um Felix após sua 

adesão ao cristianismo, momento a partir do qual teria abandonado os cultos às 
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divindades tradicionais e assim perdido a proteção que era dispensada ao governante e 

ao Império. 

 Nossas fontes apontam que o heróis como percebido na Antiguidade Tardia, é 

fundamentalmente um restaurador da ordem, condição à qual Constantino I agora se 

opõe, seja pela incapacidade de exercer o papel, seja por ser ele mesmo o promotor do 

caos, como este autor busca mostrar 

 

Outra coisa levou a efeito Constantino, que facilitou aos bárbaros 

a penetração no território submetido aos romanos. Posto que, 

graças à previsão de Diocleciano, as fronteiras do Império 

estavam por toda parte (...) por cidades, fortalezas e recintos 

amuralhados nos quais tinham casa todos os componentes do 

exército, aos bárbaros era impossível penetrar (...). Pois bem, 

também com essa salvaguarda acabou Constantino quando tirou 

das fronteiras a maior parte das tropas para estabelecê-las na 

cidade, que não necessitavam de proteção. (ZÓZIMO. Nova 

História, II) 38. 

 

 Zózimo enxerga desordem também no âmbito administrativo e critica o aumento 

no número de Prefeitos do Pretório pro Constantino I: 

 

Constantino removeu uns fundamentos sabiamente estabelecidos 

ao dividir em quatro cargos o que era um (...). Quando dividiu 

desta maneira a Prefeitura do Pretório, se dedicou a menosprezá-

                                                 
38 Sobre a criação, por Constantino I, de exércitos móveis, ver capitulo 1 desta tese. 
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la por outros meios (...). Ao instituir o cargo de comandante da 

cavalaria e comandante da infantaria, e passar a dito cargo o 

poder de formar a tropa e de castigar as faltas, arrabatou também 

estas prerrogativas aos Prefeitos (...). Agora, ao ser um o que 

reparte os viveres e outro o encarregado de julgar as faltas, 

trabalham todos segundo sua vontade (ZÓZIMO. Nova História, 

II). 

 

 Não obstante a existência de uma reforma neste âmbito, a hostilidade em relação 

a Constantino I conduz Zózimo a erros e o impele a jogar luz sobre aspectos que julga 

negativos. Tal acontece nas referências feitas aos impostos:  

 

Recenseou as fazendas dos clarissimi  e as onerou com uma 

contribuição na qual ele mesmo colocou o nome de follis. Com 

tais impostos, deixou exaustas as cidades. Pois ao manter-se essa 

exigência, inclusive depois da morte de Constantino, durante 

muito tempo, esgotando em breve o dinheiro das cidades, ficaram 

a maioria desertas de habitantes. Depois de todos os danos que 

com estas disposições infligiu ao Estado, morreu de enfermidade 

(Zózimo. Nova História, II). 

 

 Uma frase retirada da própria obra é elucidativa acerca da opinião de Zózimo 

sobre Constantino I e seu governo: “(...) pôs os cimentos e plantou a semente da ruína 

que até hoje se prolonga nos assuntos públicos.” (Zózimo. Nova História, II). 
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Ao fim de seu relato, Zózimo pretende mostrar como as ações de Constantino I 

foram nocivas ao Império e desta forma confere ao Imperador contornos de uma 

imagem que se opõe às propostas de heroificação presente em textos anteriores. 

Destarte, Constantino I não só não consegue restaurar mais a ordem, como foi colocado, 

mas se constitui em um agente produtor do caos, tornando-se um anti – herói ativo. 

Quando dedica sua narrativa ao governo do Imperador Constantino I, Zózimo se 

remete a alguns eventos postos em relevo e rompe o silêncio de outros realizando um 

processo que Caprettini denominou de operação de seleção e de pertinentização 

(1994:179). Percebemos, desta forma que não raramente os mesmos elementos que 

conferem contornos de heroicidade à imagem de Constantino I, o representam de forma 

bem menos favorável na obra Nova História.   

Desta forma, Zózimo se aproxima dos demais autores não somente pelo 

processo de rememoração submetido às conveniência do discurso, mas também pelos 

elementos que compõem a narrativa distanciando-se deles nas leituras que faz dessa 

realidade que é Constantino I. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao tratar da imagem de Constantino I, as fontes tardo imperiais analisadas 

partem de elementos comuns para comporem suas narrativas. Os argumentos que 

sustentam suas teses são construídos por meio dos relatos sobre os diversos papéis 

sociais vividos pelo governante aos quais elementos ligados à restauração da ordem 

determinam, em última instância, seu status heróico ou bem o remete a seu paradoxo 

imediato conferindo-lhe contornos de um anti-herói ativo. Desta forma, são ressaltadas 

as funções do governante nos âmbitos administrativo, militar e religioso. 

A conformação de uma e de outra imagem nas fontes textuais que analisamos 

está diretamente associada a dois pontos fundamentais que são o espaço temporal que 

separa a escrita do período constantiniano e o gênero no qual se enquadra a produção. 

Assim, quando nos dedicamos a um conjunto de obras panegíricas atentamos para sua 

função laudatória e ao seu objetivo de divulgar uma versão dos eventos e uma imagem 

do Imperador que gerasse consenso. Nestes textos os espaços da guerra se destacam por 

colocar em evidência competências heróicas como, por exemplo, as motivações que 

impulsionam à declaração do confronto.  

 Nos panegíricos latinos, o herói é essencialmente virtuoso e suas ações são 

sempre motivadas em nome do bem comum. O herói presente nestes textos não usam o 

poder em beneficio próprio e mantém uma relação estreita com as divindades , mesmo 

um parentesco.Assim vemos que é atribuída a Constantino I uma ascendência divina 

que o torna um homem a meio caminho entre o sagrado e o humano. 

 Nas obras Sobre a Morte dos Perseguidores e Vida de Constantino essa 

configuração do herói é sutilmente transformada mas ainda permanecem motivações 

éticas caras ao homem tardo imperial.A diferença entre as representações  heróicas de 
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Constantino I propostas por estes textos laudatórios reside na sua relação com a esfera 

sagrada na qual não encontramos mais antepassados divinos cuja sacralidade possa ser 

apropriada pelo herói. Isso porque na perspectiva do monoteísmo cristão não há mais 

que um deus, o que veda qualquer possibilidade de divinização humana seja em vida 

depois da morte. Acrescente-se, o herói ainda é o homem para o qual convergem todas 

as virtudes 

Distante do período constantiniano e com propostas distintas daquelas 

apresentadas nos textos laudatórios, os breviarista fazem emergir uma imagem de um 

herói que embora capaz de matar o monstro pode tornar-se monstruoso (BROMBERT, 

2OO2:15). A perspectiva presente nos breviários de que mesmo entre os melhores 

Imperadores não podem ser encontrados homens isentos de vícios permite fluir 

representações bem distintas daquelas que foram apresentadas pelos textos laudatórios, 

o que se torna tão mais evidente quanto mais distante se encontra a produção do 

discurso em relação à casa de Constantino I. 

Notamos, por exemplo, que as passagens que sugerem restrições à conduta 

moral do Imperador timidamente expostas no Livro dos Césares  são expostas de forma 

mais detalhada no Breviário Desde a Fundação de Roma  como verificamos por 

exemplo no relato sobre a morte de Crispo. De igual forma, amplia-se o leque de 

motivações éticas que direcionam as ações do Imperador que poderiam ser 

fundamentadas tanto no bem comum quanto na defesa de interesses pessoais. 

Os relatos sobre as guerras travadas contra Licínio, que culminaram na 

reunificação política do território imperial romano, são elucidativos a este respeito. 

Percebemos a este respeito que para Flávio Eutrópio (Eutrópio. Breviário Desde a 

Fundação de Roma, X) a deflagração dos confrontos obedeceu às necessidades pessoais 
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do soberano. Escreve-se, desta forma, sobre um Imperador que usa o poder com vistas à 

satisfação de interesses e ambições pessoais. 

  Não obstante as observações feitas permanecem nos discursos do breviaristas 

duas características que compõem a representação do herói dos panegíricos. A primeira 

dessas características é a percepção de Constantino I como restituidor da ordem; a 

segunda diz respeito aos limites entre o divino e o humano que distingue do Imperador 

dos demais homens do Império. 

 A condição de Constantino I como restituidor ganha espaço em alguns 

momentos dos textos, de forma especial quando os oradores passam a relatar sobre a 

guerra entre este governante e o Imperador Maxêncio.Há nestes relatos dois elementos 

que constituidores do perfil heróico, tal como vemos, por exemplo, nos discursos dos 

panegiristas analisados: o caos, o móvel ético das ações de Constantino I e o anti-herói. 

A título de exemplo, citamos uma passagem da obra Livro dos Césares: 

 

Quando soube que a cidade de Roma e toda a Itália eram 

devastadas e que os exércitos e os dois Imperadores tinham sido 

vencidos ou comprados, depois de levar a cabo a paz na Gália, se 

dirigiu contra Maxêncio (Aurélio Vitor. Livro dos Césares, 

XXXIX). 

 

 Essa guerra teve lugar em 312, cerca de doze anos antes do final da guerra entre 

Constantino I e Licínio. Á diferença do que encontramos relatado sobre aquele episódio, 

neste confronto não são levantadas motivações que tenham sugiram o uso do poder em 

nome de interesses pessoais39. Neste evento, Constantino I aparece movido por valores 

                                                 
39 Essa diferença entre as motivações que guiaram Constantino I em cada um desses confrontos pode ser 
explicada pelo posicionamento dos breviaristas para os quais o poder favorecia a corrupção moral. De 
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caros ao homem romano tardo imperial; a decisão por intervir aparece fundamentada na 

necessidade de por fim ao caos provocado pelas ações de Maxêncio cujo papel atribuído 

pelos breviaristas é o de tirano, ou dito de outra forma, de anti-herói, como coloca 

textualmente Anonimus Valesyanus (Origem de Constantino, XII) e Flávio Eutrópio 

(Eutrópio.Breviário Desde a Fundação de Roma, X). 

 Outra permanência verifica diz respeito à proximidade que esses autores, 

panegiristas e breviaristas, estabelecem entre Constantino I e os deuses e situa o 

Príncipe acima dos demais homens do Império. No caso deste soberano isso é posto 

pelos braviaristas de duas formas: evocando a ascendência divina deste governante, e 

aludindo à consecratio deste soberano. 

 Para Flávio Eutrópio (Eutrópio.Breviário Desde a Fundação de Roma , X) da 

relevo a estas duas formas de percepção do Imperador Constantino I, primeiro se 

remetendo a divinização de Constâncio Cloro; em um segundo momento aludindo a 

consecratio do próprio Constantino I (Eutrópio.Breviário Desde a Fundação de Roma, 

X).Em consonância com esse discurso, Aurélio Vitor também ressalta essa característica 

(Aurélio Vitor.Livro dos Césares, XL) e, tal como Eutrópio, não dedica mais tempo à 

questão. 

 As leituras dos breviários nos informam, assim, acerca de um herói ambivalente, 

sobre o qual não convergem todas as virtudes e cujas motivações nem sempre se 

encontram pautadas por valores caros à sua época. Mas ainda sim um herói, dada 

especialmente, sua condição de restituidor da ordem. 

 Quando nos voltamos para a leitura da obra Nova História, escrita por Zózimo 

percebemos uma processo acelerado de perda desses elementos que nas demais fontes 

conferem características heróicas a Constantino I. Isso acontece, em grande medida, 

                                                                                                                                               
acordo com este raciocínio, à medida  em que Constantino I acumula poder através do gradativo aumento 
de controle sobre o território imperial romano, seus valores são corrompidos. 
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porque o texto de Zózimo é uma crítica aberta ao sistema imperial e ao que julga ser o 

abandono das práticas culturais pagãs e, para o autor, em Constantino I estão reunidas as 

duas situações. Ele ao é, ao mesmo tempo, o representante do sistema adepto de uma 

nova prática cultural que, por suas características, impede a manutenção das tradição 

pagã.  

 Zózimo oferece ao pesquisador uma leitura alternativa sobre a imagem de 

Constantino I. Notamos que na obra Nova História o autor procede a um processo de 

inversão feito nas fontes datadas do século IV analisadas neste trabalho, pois as 

referências feitas a Constantino I aparecem sempre carregadas de elementos que à luz 

da tradição cultural tardo imperial, denigrem a imagem do governante e, por 

conseqüência, do indivíduo, pois não há, para o homem romano, distinção entre o 

público e o privado. 

 Desta forma, conquanto características negativas sejam providencialmente 

elencadas em meio à narrativa, destaca-se uma situação de ordem e prosperidade dentro 

do Império atribuída à boa relação dos deuses em relação ao soberano e aos súditos, mas 

de formam alguma à virtudes pessoais.Ao contrário, as ações de Constantino I aparecem 

sempre imbuídas de uma ambição sobre a qual o soberano não tem controle, como fica 

claro quando Zózimo relata sua fuga da Aula Caesaris  do Imperador  Galério 

(Zózimo.Nova História, II). 

 Para Zózimo, o poder não teria corrompido a moral de Constantino I, apenas 

revelado sua “(...) natural vilania.” (Zózimo. Nova História, II) expressa inicialmente na 

ordem para que assassinassem seu filho mais velho, Crispo. I autor enxerga Constantino 

I como homem que se volta contra a família e, por conseqüência, contra o Império e seu 

habitantes. 
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 Assim, o restituidor da ordem presente nas fontes textuais analisadas 

anteriormente tem sua imagem transformada à medida em o autor associa as ações de 

Constantino I à situações de desordem, tanto na esfera familiar quanto no âmbito do 

Império.Assim, à medida em que atribui decisões de ordem fiscal , militar e 

administrativa nocivas ao Imperador Constantino I, conforma sua imagem dando a ela 

contornos muito distintos daqueles verificamos no conjunto de documentos que 

compõem nosso corpus documental. 

 Para corroborar sua tese de que sua realidade, que julga ser caótica, se deve 

fundamentalmente ao abandono das práticas culturais dos antigos, em especial as 

práticas religiosas, Zózimo estabeleceu um marco, que seria próximo ao ano 326. Para o 

autor esse foi da conversão de Constantino I ao cristianismo e por conseqüência 

abandono dos cultos religiosos pagãos. 

 As referências feitas à períodos posteriores ao que julga ter sido a conversão 

deste soberano expõe sobre insucessos nos campos de batalha. O Imperador é visto por 

Zózimo como homem incapaz de defender o Império, de restituir ou sustentar a ordem. 

Ao contrário, torna-se agende provocador do caos. É anti-herói ativo. 

 Com a seleção de todas essas representações muito provavelmente fosse possível 

montar uma galeria com distintas imagens de Constantino I, como alegou Piganiol 

(1973: 179), ou mesmo um mosaico. Todavia não há como definir a melhor imagem, ou 

uma imagem verdadeira, nem esta é a proposta deste trabalho. 

 Cumpre lembrar que representações são resultados de leituras feitas sobre uma 

dada realidade cuja reconstrução está associada às propostas do discurso e à carga de 

valores e interesses daqueles que o propõe. É por isso que, como mostramos, a 

heroificação de Constantino I se da na medida em que o Imperador corresponde às 
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expectativas e aos valores de sua época e do indivíduo que reconstrói sua história e 

sobre um processo inverso quando se distancia desses ideais.  
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