
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O propósito desta dissertação é analisar a construção historiográfica da Dinastia 

Antonina, com foco no seu final, nomeadamente nas figuras dos imperadores Marco 

Aurélio e Cómodo (161-192 d.C.). O conhecimento deste período está continuadamente 

a crescer e nos últimos anos produziram-se avanços extraordinários. Falta, contudo, 

realizar um estudo, centrado na construção historiográfica, que justifique o final desta 

dinastia. A linha central de análise vai ao encontro do entendimento da figura ideal de 

Marco Aurélio e da individualidade negra de Cómodo, a partir do que as fontes 

historiográficas (Historia Augusta, Díon Cássio e Herodiano) relatam1.  

A matéria histórica pode ser formulada a partir das acções provocadas, ou não, 

pelos homens, e pode deduzir-se as tendências das aspirações e dos inconscientes de 

cada um. Pode parecer uma tentativa aleatória e perigosa, podendo deparar-se com 

divergências e contradições. Surgirão definições que sobreviveram até aos dias de hoje, 

ficando presentes no espírito comum. Algumas ideias fortes prevalecem: o século dos 

Antoninos, apogeu do Império Romano, idade de ouro da civilização antiga. Sem 

dúvida que é uma época bem justificada por esta admiração unânime, e, se assim é, deve 

repousar sobre alguns fundamentos que lhe asseguram a oportunidade de ser única nos 

anais da história da humanidade? Este é um dos temas de fundo e é sempre profícuo 

tentar perceber quais foram as forças ideológicas produzidas por um êxito assim 

universalmente reconhecido2. 

A historiografia é o género literário que surge como fonte elementar a quem 

investiga a História da Antiguidade Clássica. É necessário ir além da História da 

Literatura ou do Autor que escreveu a obra, pois a validade histórica deste tipo de 

documentos não se simplifica na ideia da ficção como construção poética do sujeito. A 

História das Mentalidades pode recorrer a textos desta natureza, pois o indivíduo é fruto 

do seu passado e da sua época, e, desta forma, toda a criação é consequente da sua 

vivência3. 

                                                 
1 Stanton, G. R., «Marcus Aurelius, Lucius Verus, and Commodus, 1962-75» ANRW  II, 1975, 478-481. 
2 Pflaum, H.-G., «Tendances Politiques et Administratives au IIe Siècle de Notre Ère» REL 43, 1965, 
112-121. 
3 Rodrigues, N. S., «História, Filologia e Problemáticas da Antiguidade Clássica» in Rumos e Escrita da 

História – Estudos em Homenagem a A. A. Marques de Almeida, Lisboa, 2007, 643-660. 
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A base interpretativa será a Historia Augusta, fazendo depois a justificação 

coerente com outras duas fontes, designadamente Díon Cássio e Herodiano. Tenha-se 

sempre em consciência, contudo, que a própria Historia Augusta não está isenta de 

grandes problemas. O presente trabalho não tem o objectivo de entrar nas questões mais 

problemáticas desta fonte4. Pode focar-se, contudo, alguns pontos que causam grande 

discussão, em função das Vitae aqui tratadas, que se englobam nas nove principais e 

iniciais: Adriano, Antonino Pio, Marco Aurélio, Lúcio Vero, Cómodo, Pertinaz, Dido 

Juliano, Septímio Severo e Caracala5. É confusa a sua condição geral, daí o desafio 

essencial de análise. História e biografia têm vindo a ser menosprezadas, a última a um 

nível bem mais grave6. E talvez a Vita Commodi seja um bom exemplo para verificar-se 

a diferença entre historiador e biógrafo. Note-se que a fonte base para estas nove vidas 

não foi certamente Mário Máximo. Deve designar-se tal autor-fonte como Ignotus
7.  

 O biógrafo que continuasse o trabalho de Suetónio tinha que ser capaz de 

satisfazer o apetite pela curiosidade. Há dois tipos de pesquisa historiográfica para este 

período. O primeiro método baseia-se na recolha das biografias e informações históricas 

como um todo, sendo um acto de investigação importante porque, apesar de não haver 

consenso na fiabilidade das várias partes historiográficas, aceita-se todo o tipo de 

acontecimentos, positivos ou negativos, que fundamentem a criação de imagens ou 

retratos governativos. Nesta dissertação, compreende-se todas as informações 

disponíveis, sendo estas rentáveis ou não para a actual investigação. O segundo tipo de 

pesquisa, que vai ser efectivamente o modelo de abordagem aqui utilizado, é um estudo 

pormenorizado de excertos particulares, nomeadamente entre o período de 161 a 192 

d.C., acabando por referir Marco Aurélio e Cómodo com maior protagonismo,8. 

 Algum trabalho pode ser igualmente feito a partir dos Pensamentos de Marco 

Aurélio, mas esta outra via de investigação está muito mais relacionada com o próprio 

                                                 
4 A questão primordial é literária: estrutura, linguagem e fontes. E de seguida, a autoria e datação 
supostas, que podem ser colocadas com alguma proeminência. 
5 O compilador destas nove vidas (de Adriano a Caracala) confrontou-se com um texto muito mais longo 
do que podia esperar, abreviando drasticamente vários excertos. 
6 Momigliano, A., «The Historians of the Classical World and their Audiences: some suggestions» in 

Sesto Contributo Alla Storia degli Studi Classici e del Mondo Anitico, Roma, 1980, 368-376; «Problems 
of Ancient Biography» in Quarto Contributo Alla Storia degli Studi Classici e del Mondo Anitico, Roma, 
1969, 77-79 - Os historiadores antigos conheciam os seus leitores específicos, havendo viabilidades para 
escreverem e serem lidos. E souberam sempre por o seu trabalho ao serviço dos imperadores, havendo 
uma boa relação generalizada entre historiadores e imperadores. Assim, a biografia surge como um 
género próprio, tanto na Antiguidade como nos nossos dias. Questões sobre a sua génese e 
desenvolvimento implicam inevitavelmente problemáticas sobre o seu propósito, leitores e barreiras 
sociais.  
7 Syme, R., «Not Marius Maximus» in Roman Papers II, Oxford, 1979, 650-658. 
8 Stanton, G. R., «Marcus Aurelius, Lucius Verus, and Commodus, 1962-75» ANRW, II, 1975, 481-490. 
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pensamento e visão filosófica daquele imperador. Ainda assim, muitos historiadores 

tentam relacionar as suas meditações directamente com a política do seu tempo. Este 

tipo de relação pode levantar muitas críticas, mas entenda-se um caminho com pontos 

de união ao nível da temática da vida do imperador e da sua obra9.   

Certamente qualquer geração precisa de saber ou apreciar os feitos e êxitos dos 

seus antepassados. O mundo actual é o resultado de um longo do passado. De facto, ao 

ter-se uma imagem ideal de uma época, pode esta ser realmente honesta e verdadeira? 

Nem todas as personalidades históricas foram nobres e qualquer período teve tanto os 

seus fracassos como os seus sucessos. O mundo em que se vive está longe de ser 

perfeito, o que, em consequência parcial, pode ser herança do próprio passado através 

das suas linhas de força. Um historiador consciencioso não pode ser um optimista cego 

nem um pessimista inconformado. Apesar de ter a função de iluminar todos os aspectos 

de um período histórico, tem sempre em atenção os seus leitores mais directos e as vias 

explicativas em que prefere desenvolver a história. Mesmo nas épocas históricas mais 

prósperas existem problemas fecundos sob a capa da felicidade, e essas mesmas falhas 

escondidas podem eventualmente ser motivos para o seu colapso. De igual forma pode 

acontecer com os períodos que parecem ser de decadência, pois no fundo não passam 

momentos de aspectos positivos em forma de resistência10.  

A presente dissertação tem como intuito o estudo do modelo e contra-modelo 

que as figuras de Marco Aurélio e Cómodo podem ser, analisando essencialmente a 

historiografia, onde o escândalo e os rumores de todo o tipo ganham notoriedade até aos 

dias de hoje, em filmes como o Gladiator de Ridley Scott (2000)11. O modelo filosófico 

de Aurélio emerge porque seu pensamento estóico pode desenvolver-se através da 

tensão entre a ânsia pela tranquilidade filosófica e a noção de servir a sociedade, uma 

pressão bem presente devido às suas responsabilidades como imperador. A junção da 

historiografia e da filosofia podem criar também um modelo político em torno da 

imagem de «imperador-filósofo». Será propício, então, comparar Marco Aurélio e 

Cómodo, pai e filho, modelo e contra-modelo, em diferenças directas e distintas formas 

de governação. Todas estas linhas de investigação poderão ser aferidas na desconstrução 

do modelo e contra-modelo como estereótipos de luz e sombra. 

                                                 
9 Meckler, M., «The Beginning of  the “Historia Augusta”» Historia 45-3, 1996, 364-375. 
10 Starr, C. G., The Ancient Romans, New York, 1980, 143-144. 
11 Brandão, J. L., «O Gladiador: um filme com possibilidades didácticas» BEC 33, 2000, 147-150. 


