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Apêndice 3: Tabela de 
opostos  

Marco Aurélio Cómodo 

Ancestralidade e Educação Genealogia muito desenvolvida associada à sua educação 

e tutores. 

Remete-se para a vida do seu pai, apesar dos autores 
serem diferentes. 

Primeiros títulos e 

Preparação-Chegada ao 

poder 

Protecção de Adriano e preparação gradual, passando por 

vários cargos de governo, enquanto Antonino Pio estava 

no poder. Quando chega a imperador, ainda divide o cargo 

com Lúcio Vero, seu irmão adoptivo. 

Preparação quase nula, rapidez na atribuição de títulos. 
O poder consome o Humano. Há uma certa 
desresponsabilização de Marco Aurélio. 

Imperador e outras 

individualidades de poder 

Rodeia-se de algumas figuras de excesso e 

desestabilização como Lúcio Vero e Avídio Cássio, mas 

estas individualidades são também motivo para 

demonstrar o seu carácter benevolente e filosófico. 

É o excesso em pessoa, rodeando-se de pessoas 
dissimuladas (Perene, Cleandro, etc.) e protagonizando 
autênticos banhos de sangue (Lucila, Crispina, etc.). 

Postura Social Criação de um «Senado de Honra» e de um «Estado 

Perfeito», acabando por ganhar os títulos de «Pai do País» 

e a «Coroa Cívica». Todas as medidas são criadas com 

base na sua begnitate, construindo-se um principado 

exímio.  

Medidas muito coercivas, «limpeza» de pessoas. Paixão 
desmedida pelos diferentes tipos de Jogos Públicos, 
querendo ser visto como o «Hércules Romano», com a 
conjugação de títulos Piux et Felix. Denominação do 
povo Romano, como o «Povo de Cómodo». 

Postura Bélica Preocupação com a guerra contra os povos Germânicos. 

Tenta resolver os problemas externos, a «Guerra das 

Muitas Nações», com medidas militares internas e de 

reorganização, juntando também medidas financeiras. 

Conspirações em vez de guerras. Os assuntos militares 
não lhe despertam grande interesse e, quando ganham 
algum protagonismo, têm conspirações e intrigas 
inerentes a si.  

Medidas políticas do 

Principado 

Preparação do principado do seu filho herdeiro, 

concedendo-lhe titulatura, responsabilidades e pessoas 

para o auxiliarem convenientemente. Além das pertinentes 

mudanças financeiras e administrativas, toma medidas ao 

nível judicial. 

Despreocupação com as medidas políticas, passando a 
vida em actos de deboche e excesso. As decisões políticas 
estavam, sobretudo, ao cargo dos seus prefeitos do 
pretório sedentos de poder. 

Morte Mesmo antes da sua morte (um pouco obscura) e após 

viagens pelo Império, o seu principado impõe-se como um 

modelo, apercebendo-se da crueldade do seu filho. 

Viagens em procura de luxo e ostentação, sem um fim 
diplomático, procurando mais e diferentes cultos e 
influências orientalizantes. É morto por pessoas em 
quem confiava 

 


