
 

 

Parte III 

CÓMODO, UM CONTRA-MODELO 

 

 

Cómodo torna-se um contra-modelo de construção historiográfica seguindo as 

estruturas suetonianas, daí algumas parecenças óbvias com Calígula ou Nero. Os maus 

imperadores marcam muito mais uma progressão de vícios e comportamentos 

horrendos, onde o biógrafo tende a acentuar uma crescente misantropia do imperador. O 

déspota começa a crescer e o leitor tem perante si uma personagem quase 

fantasmagórica, pois diante de loucuras, sexualidade desenfreada e monstruosidades, 

cristaliza-se uma figura de incredulidade1. Apresentada em gradação, a imagem do 

tirano cruel e misantropo agrega um estado de ódio e terror generalizados, o que produz 

preocupações exageradas. Tal como Nero e Calígula, Cómodo mostra petulantia, libido, 

luxuria, auaritia, crudelitas, vistos como naturae uitia e não como algo próprio de uma 

respectiva fase vivencial2. 

Desta forma, a Vita Commodi é como um dejá vu das vidas de Calígula e Nero 

de Suetónio. Compreenda-se que, além dos aspectos estruturalistas, existe uma 

recuperação flagrante de motivos3. Não passam de claros reflexos da mentalidade 

senatorial, como um ataque forte armado com a moral tradicional. Estas comparações 

denunciam a ideologia subjacente, pois, se Calígula e Nero afrontaram o senado e foram 

alvos do seu ódio, também a figura de Cómodo esteve sujeita a um objectivo senatorial 

de destruição. As conjuras senatoriais têm a chancela de Mário Máximo, tornando-se 

mais cruel que Domiciano e mais corrompido que Nero, e até parricida e destruidor da 

patria ao estilo neroniano4. O método biográfico de Suetónio e o mesmo estereótipo de 

caracterização de mau governante são continuamente repetidos pelo autor da Historia 

Augusta no retracto deste Antonino, aproximando-o de Calígula e Nero5. Um 

conhecimento da obra de Suetónio contribui para o esclarecimento deste contra-modelo, 

pois a tipificação e a paródia ajudam a criar o retrato sombrio e muitas características 

                                                 
1 Dupont, F. & Éloi, T., L’erotisme masculin dans la Rome antique, Paris, 2001, 295; Giua, M. A., 
«Aspetti della biografia Latina del primo impero» RSI 12, 1990, 331. 
2  Bradley, K. R., «Imperial virtues in Suetonius’ “Caesares”» JIES 4, 1976, 235; Lounsbury, R. C., 
«“Inter quos et Sporus erat”: The making of Suetonius’ “Nero”» ANRW II, 33, 1991, 3752-3755. 
3 Porta, G., «Um Caligola dell’Historia Augusta, Commodo» A&R 20, 1975, 165-170. 
4 Suet., Nero, XXXIII, 1; XXXVIII, 1. 
5 Brandão, J. L., «Tirano ao Tibre! Estereótipos de Tirania nas “Vidas dos Césares” de Suetónio» 
Humanitas 60, 2008, 115-137. 
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são deduzidas por consonância de caracteres, sem grande preocupação com veracidade 

das mesmas6.   

É importante desdobrar as informações contidas numa fonte histórica tão impura 

como a Historia Augusta e numa vida tão negra como a de Cómodo. Pretende-se criar 

focos de luz num período completamente encoberto por acontecimentos sombrios em 

torno deste princeps. Os dados obscuros da conjuntura do principado de Cómodo 

formam um verdadeiro contra-modelo historiográfico, no qual uma análise mais 

fecunda pode providenciar uma paleta de tonalidades diferentes. A crueldade e a 

devassidão são expressas em espectáculos sangrentos, estendendo-se à vida íntima em 

requintes que proporcionam verdadeiras encenações. Cómodo funciona como um mote 

especial para os autores dos séculos III e IV satisfazerem o seu púlico-alvo com 

histórias burlescas7. 

 

 

1. Cómodo, contra-modelo historiográfico 

 

 Cómodo é um César nascido para a cor púrpura8. O 70º imperador de Roma 

quebrou a série de adopções iniciada por Nerva, marcando de imediato o seu contra-

modelo. Mesmo assim, tenta atenuar este estigma: intitula-se «filho do falecido Marco 

Aurélio»; e, pela virtude das sucessivas adopções da dinastia Antonina, preferiu ser 

visto como tetraneto (adnepos) de Nerva, a quem chamava «o mais nobre dos 

imperadores nascidos»9. Desde a subida ao poder deste imperador fundador em 54, não 

tinha havido nenhum governante tão novo. Cómodo tinha somente dezoito anos quando 

Aurélio morreu, sendo apenas dois anos mais velho do que Nero quando tomou o poder. 

A suspeita de que o imperador-filósofo tinha sido envenenado a mando de Cómodo 

(como Cláudio o foi por Nero) faz parte do contra-modelo historiográfico que o coloca 

na categoria suetoniana dos maus imperadores: «[…] aconselhou o seu filho à protecção 

                                                 
6 Brandão, J. L., «Cómodo: outro Calígula, outro Nero» Humanitas 59, 2007, 133-145. 
7 Momigliano, A., «An Unsolved Problem of Historical Forgery: The “Scriptores Historiae Augustae” in 
Journal of the Warbug and Courtauld Institutes, 17-112, Warburg, 1954, 22-46. 
8 SHA, Com., X, 2: Cómodo nasce no mesmo dia de Calígula, coincidência que na mentalidade romana 
era importante ao nível dos presságios. 
9 ILS 397: nobilissimus; Hdn, I, 5, 5-6; Harvey, B. K., «Two Bases of Marcus Aurelius and the Roman 
Imperial Succession» Historia 53-1, 2004, 46-60. 
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dos soldados (pois não desejava que a sua morte parecesse ter sido a mando de 

Cómodo) […]»10. 

 O contra-modelo historiográfico de Cómodo é criado desde logo a partir da sua 

dinastia, sobretudo por ser um caso atípico dentro da «dinastia adoptiva». Neste sentido, 

é constantemente comparado a Tito ou Domiciano, sendo o último odiado durante todo 

o século II, uma imagem criada através da sua comparação justificável com Trajano. O 

paralelismo entre estes dois imperadores negros surge devido à consideração do carácter 

tradicional, e não factual, de Domiciano – «Cómodo viria a tornar-se o que realmente 

era, e expressou o desejo que o seu filho morresse, pelo menos, como o próprio disse, 

tornar-se-ia outro Nero, Calígula ou Domiciano. […] Este homem [Cómodo] não era 

naturalmente fraco, foi conduzido a hábitos luxuosos e cruéis, tornando-se logo de 

seguida a sua natureza.»11 –, que acaba por ser revertido para um tradicionalismo 

inerente ao contra-modelo historiográfico de Cómodo12.  

A Vita Commodi inicia-se com a sua genealogia, o que é regra, mas esta 

apresentação é reduzida remetendo o seu desenvolvimento para a Vita Marci13. Na sua 

juventude, Cómodo começou desde cedo a ter atitudes fora do normal, como «Ao filho 

de Sálvio Juliano, e comandante dos exércitos, tentou conduzi-lo ao deboche, mas em 

vão, e assim iniciou uma conspiração contra Juliano.»14. O seu modelo historiográfico 

passa logo para os mestres e os primeiros títulos que prematuramente recebe: a toga 

uirlis, após a rebelião de Avídio Cássio – «Vestiu a toga […] quando Cássio se revoltou 

contra Marco.»15 –, e Caesar, depois do triunfo sobre os Partos em 166: «Depois do seu 

irmão ter regressado vitorioso […] Marco triunfou com ele, e ordenou que o nome de 

César fosse dado aos seus filhos.»16. O seu pai foi o responsável por estes elementos de 

prestígio para que fosse aceite nos meios influentes, nomeadamente o senatorial e o 

militar, prevenindo contra-reacções17. É normal que Aurélio tenha distinguido o seu 

filho com honras logo desde muito cedo porque o mesmo tinha acontecido consigo, 

                                                 
10 Dion Cass., LXXI, 33, 42; Birley, A. R. Septimius Severus: the African Emperor, London, 1971, 57-61. 
11 SHA, Marc., XXVIII, 10; Dion Cass., LXXII, 1, 1-2; respectivamente.  
12 Stanton, G. R., «Marcus Aurelius, Emperor and Philosopher» Historia 18-5, 1969, 570-587. 
13 Vide Apêndice 3. 
14 SHA, Com., III. 
15 SHA, Com., II, 2. 
16 SHA, Marc., XII, 8-10. 
17 Birley, A., Marcus Aurelius, a Biography, New York, 1999, 247. 
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primeiro com Adriano e depois com Antonino18, sendo possível que quisesse que 

Cómodo seguisse o seu modelo19.  

O contra-modelo historiográfico de Cómodo recebe influências directas de 

Marco Aurélio, mas, quando Lúcio Vero morre sem filhos, a individualidade de César 

de Vero passa para o filho de Aurélio, o futuro imperador, transmitindo-lhe o seu 

próprio cognomen: Commodus. Desde cedo, nas entrelinhas historiográficas, pode ler-se 

que Lúcio Vero poderá ter-lhe transmitido mais do que o seu cognomen, já que algumas 

das suas características nefastas vão acabar por se verificar em Cómodo20. É o sucessor 

do famoso imperador-filósofo sem ter sido posta em causa esta sucessão. 

Não existem informações de fundo para explicar a escolha de Aurélio. Cómodo 

é eleito por indulgência repreensível in benignitas suos. Percebe-se que o próprio 

imperador vai tomando consciência do erro que cometeu, pois tentou conduzir o 

controlo dos órgãos oficiais o mais possível e proporcionou-lhe os melhores 

conselheiros. Note-se que a base do juízo negativo de Cómodo é muito semelhante à de 

Lúcio Vero, ou seja, não se tornava naturalmente mau por seguir as qualidades positivas 

de auto-controlo e de sentido de dever, mas sim por já estar infectado com as sementes 

da cobardia e da luxúria21. Um elemento da dinastia de Ouro Antonina não podia ser 

genuinamente mau, mas podia ser corrompido pelo fim dessa mesma Era Dourada. O 

próprio Cómodo acaba por estabelecer ele mesmo um estereótipo: o modelo de filhos 

malignos que sucedem os seus pais misericordiosos no poder22.   

Cómodo surge como um contra-modelo de imperador solitário, já que o seu 

irmão gémeo faleceu quando só tinha quatro anos, a sua mãe aos seus catorze anos, e 

quatro anos depois o outro irmão mais novo. Não seguiu o modelo educacional de 

Aurélio, por ter estado inserido num tempo contínuo de guerra, tendo assim uma 

educação militar em primeira instância. Talvez o seu pai desejasse uma instrução mais 

filosófica, mas morreu antes de ter a oportunidade de lhe administrar a «alta educação»: 

«[…] ter em abundância mestres competentes para os meus filhos […] Marco tentou 

educar Cómodo pelos seus próprios ensinamentos e pelos maiores e melhores 

                                                 
18 Barnes, T. D., «Hadrian and Lucius Verus» JRS 57, 1967, 65-79. 
19 Como Calígula e Nero, chegou ao poder muito jovem, manifestou logo comportamentos levianos 
(SHA, Com., III, 7) e deixou influenciar-se por terceiros (SHA, Com., II, 6; IV, 5; V, 1-3, 6; VI, 3). À 
semelhança e Calígula, sempre em comparação com o seu pai. 
20 Carcopino, J., «L’Hérédité Dinastique chez les Antonins» REA 51, 1949, 303-312. 
21 Garzetti, A., From Tiberio to the Antonines – A History of the Roman Empire, London, 1974, 506-527. 
22 Syme, R., «Propaganda in the Historia Augusta» REL 37, 1978, 173-192. 
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homens.»23. Marco Aurélio revela um problema muito discutido na psicologia infantil 

actual: foi efectivamente um pai ausente, todavia, um conceito anacrónico. Cómodo viu 

o seu pai todo-o-poderoso por breves instantes dos oito aos treze anos, pois estava quase 

sempre em campanhas, ficando absorto pelas qualidades más do meio imperial. A 

Historia Augusta, com influência de Mário Máximo, é mais agressiva que Díon Cássio 

no que toca ao contra-modelo historiográfico inicial de Cómodo, ao mencionar que 

rapidamente se mostrou cobarde, desonroso, cruel, despeitado e devasso. Denota-se um 

tom sarcástico quando se refere que tinha talento para a música, poesia e dança24: «[…] 

odiava qualquer esforço físico e mergulhou a cidade numa vida confortável. […] Logo 

nos seus primeiros anos mostrou-se […] adepto de algumas artes pouco próprias para 

um futuro imperador, como dançar, cantar […]»25.  

Por sua vez, Herodiano evita a especulação sobre o carácter de Cómodo, 

preferindo retratar a sua aparência física. Apresentava-se como um imperador no primor 

da sua juventude, de aparência muito atractiva devido ao seu corpo bem proporcionado 

e face especialmente bela. Possuía um olhar penetrante, iluminado como fogo. O seu 

cabelo era naturalmente loiro e encaracolado, parecendo que polvilhava pó de ouro 

enquanto andava ao Sol, e considerava-se que a luz que brilhava por cima de si era 

como um sinal de divindade26. 

Cómodo não é congenitamente fraco, a simplicidade e a cobardia são as 

características que o tornam vulnerável a más influências27. O acordo que o imperador 

faz com os bárbaros não acontece por sua mestria, os Marcomanos, por exemplo, já se 

encontravam muito enfraquecidos28. Ainda assim, o novo imperador entrou em Roma 

vitorioso, tendo Cláudio Pompeiano e outros amici de Aurélio influência sobre 

Cómodo29. É este imperador Antonino que, apesar de tudo, traz a paz ao Império após 

quase vinte anos de guerra contínua, promovendo generosidade, benevolência e felizes 

dias futuros através do brilho da sua juventude e beleza física.  

                                                 
23 Birley, A., Marcus Aurelius, a Biography, New York, 1999, 92; M. Aur., I, 17, 19; SHA, Com., I, 6; 
respectivamente.   
24 O menosprezo das disciplinas consideradas nobres em proveito da música, dança e artes circenses faz 
lembrar as propensões de Calígula (Suet., Cal., LIII, 1; LIV, 1) e, sobretudo, de Nero (Suet., Nero, LII) 
em tom de presságio.  
25 Dion Cass., LXXII, 1, 1; SHA, Com., I, 7; respectivamente. 
26 Hdn., I, 7, 5: esta descrição física e fortemente visual é dada por Herodiano neste excerto. 
27 Descrição comum a Díon Cássio e à Historia Augusta, tendo Mário Máximo como elo de ligação. 
28 Os Marcomanos tiveram que entregar todos os desertores e prisioneiros, pagar um tributo de trigo 
anualmente e assegurar suplementos de soldados e armamentos (em menor número que os Quados). 
29 Birley, A. R. Septimius Severus: the African Emperor, London, 1971, 57-61. 
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Os casos político-militares não são importantes. O contra-modelo historiográfico 

passa totalmente por uma extensa enumeração de extravagâncias, devaneios, discursos 

vulgares no Senado, loucuras sexuais no Palácio do Palatino30 ou saídas nocturnas a 

bordeis e tabernas; ou ainda por uma longa lista de conspirações contra Cómodo e as 

suas execuções de pessoas proeminentes31. É uma parte analítica da história 

francamente confusa, mas pode ser que esta secção historiográfica represente uma 

colecção de incidentes retirados do seu lugar cronológico para ilustrar o carácter e 

método de governação tipicamente negros de Cómodo: «Muitas conspirações foram 

feitas por várias pessoas contra Cómodo, e matou um grande número tanto de homens 

como de mulheres.»32.   

Logo que Cómodo assume o poder diante do Senado, a 21 de Outubro de 180, 

surge um número exacerbado de conspirações – «Cómodo foi culpado de muitos 

acontecimentos sem sentido, e matou um grande número de pessoas.» –, movendo-se 

imediatamente para tentar assassinar Cláudio Pompeiano33. Deve acreditar-se, todavia, 

que Cómodo respeitou a memória de seu pai e a importância dos seus amigos. No 

entanto, quando esta lembrança se desvaneceu, tomou lugar o tempo de conspirações: 

«[…] matou um grande número tanto de homens como de mulheres. […] quase todos 

aqueles que tinham tido alguma eminência durante o principado de seu pai […]»34. 

Saotero é a primeira figura negra que influencia o imperador. Sabe-se que era 

um liberto oriundo da Nicomédia, colocado no posto de a cubiculo de Cómodo. Por sua 

intervenção, os Nicomedianos instituíram concursos e constuiram um templo em honra 

do imperador. É difícil perceber como o Senado deixou admitir que um vulgar liberto 

tivesse este tipo de ingerências, mas o imperador rapidamente tomou medidas para 

distinguir os cultos e as funções oficiais das associações de carácter privado. É estranho 

que um historiador-senador como Díon Cássio não mostre hostilidade contra este 

homem, mencionando-o somente en passant, e que Herodiano o ignore por completo. 

Sabe-se através da Historia Augusta que Saotero estava no carro do imperador quando 

                                                 
30 Também Calígula e Nero transformaram o Palácio em casa de jogo (Suet., Cal., XLI, 2) ou lupanar 
palaciano (Suet., Cal., XLI, 1), local propenso a uma vida desmesurada e sumptuosa (Suet., Cal., 
XXXVI, 1), com claros ecos suetonianos (Suet., Nero, XXIX, 2). 
31 Garzetti, A., From Tiberio to the Antonines – A History of the Roman Empire, London, 1974, 528 e ssq. 
32 Dion Cass, LXXII, 4-7: percebe-se esta intenção na narrativa de Díon Cássio. 
33 Dion Cass, LXXII, 4, 1-5. 
34 Millar, F., A Study of Cassius Dio, New York, 1963, 123-134; Dion Cass., LXXII, 4, 1-5. 



Cómodo, um contra-modelo 

124 

entrou vitorioso em Roma, e Cómodo ter-se-ia mesmo virado para trás a fim de o beijar 

publicamente 35. 

O escândalo provocado por Cómodo e o ódio que expressava ao perseguir 

figuras eminentes do panorama político imperial Romano são a marca mais forte que 

constitui o seu contra-modelo historiográfico36. Do Senado provinham muitas pessoas 

influentes que conspiravam contra o imperador, estabelecendo-se a principal 

conspiração com origem na sua própria irmã, Lucila.  

 A conduta lasciva de Cómodo pode ter sido o motivo para Lucila ter conspirado 

contra o irmão mais novo: «Por fim, as atitudes de Cómodo levaram Quadrado e Lucila 

a planear o assassinato [...]» (SHA, Com., IV, 1); «Foi a razão porque ela [Lucila] o 

persuadiu [Pompeiano] a atacar Cómodo.» (Dio Cass., LXXII, 1-5); «Então, um golpe 

de má sorte alterou por completo a sua postura leve, mas moderada» (Hdn., I., 8, 3). 

Pela Historia Augusta, Quadrado (possivelmente neto da irmã de Marco Aurélio) e 

Lucila, com o apoio de Tarruténio Paterno, o perfeito da guarda imperial, formam um 

plano para assassinar Cómodo. A tarefa de assassínio foi entregue a Cláudio Pompeiano 

(aparentemente Cláudio Pompeiano Quinciano), filho do segundo marido de Lucila. 

Este, próximo de ter a oportunidade de cumprir a sua missão, dirigiu-se com grandes 

passadas a Cómodo com uma espada, e, quando estava prestes a acertar em cheio, disse: 

«O senado envia-te este punhal.»37. Pompeiano denunciou a conspiração, falhando a 

realização do plano, no qual muitos outros estavam implicados consigo mesmo. Após 

este fiasco, Pompeiano e Quadrado foram executados, de seguida Norbano e Parálio, e 

Lucila foi enviada para o exílio em Cápreas, onde acabou por morrer38.  

Herodiano propõe outro motivo e relata os acontecimentos desta conjura de 

forma diferente. Cómodo permitiu primeiramente que a sua irmã mantivesse as honras 

imperiais como Augusta, continuando a ocupar o lugar imperial nos teatros e que o fogo 

sagrado fosse carregado antes de si. Entretanto, quando Cómodo se casa com Crispina39, 

o costume mandava que o lugar principal nos teatros fosse entregue à imperatriz 

efectivamente em vigor. Lucila deve certamente ter encontrado dificuldade em tolerar 

                                                 
35 Birley, A. R. Septimius Severus: the African Emperor, Londron, 1971, 57-61. 
36 Pflaum, H.-G., «La Valeur de l’information historique de “Vita Commodi” à la lumière des 
personnages nommément cites par le biographe» in Bonner Historia-Augusta-Colloquium, Bonn, 1972, 
199-247. 
37 SHA, Com., IV, 3. 
38 SHA, Com., I-V. 
39 Note-se que, embora Herodiano sugira que Cómodo e Crispina casaram depois da sua subida ao poder 
em 180, o casamento deu-se em 178. Uma discrepância temporal que abala a veracidade das informações 
do retórico sírio. 



Cómodo, um contra-modelo 

125 

este tipo de situações e sentiu que nenhuma honra era prestada ao seu cariz de 

imperatriz, tomando-o como um insulto. E, desde que se apercebeu que o seu marido 

Pompeiano era devoto de Cómodo, não lhe contou nada sobre os seus planos de tomar o 

controlo do império. Lucila testou, então, os sentimentos de um jovem vigoroso e nobre, 

nomeadamente Quadrado, com quem havia rumores de ser seu amante em segredo, 

argumentando determinadamente em torno do facto da sua imperial precedência. Ao 

conseguir persuadir o jovem rapaz a pôr em prática a conspiração, acabou por provocar 

a sua destruição e a de todo o Senado.  

O retórico sírio avança também intervenientes diferentes. Quadrado, 

seleccionando alguns confederados entre o proeminente Senado, convenceu Quinciano, 

um jovem senador arrojado e temerário, a esconder um punhal entre a sua túnica, 

esperando por um determinado tempo e lugar, para apunhalar Cómodo. Assegurou, 

assim, que Quinciano manteria o assunto em segredo dentro do Senado através de 

subornos: «Quadrado, seleccionando entre os senadores de destaque, escolheu 

Quinciano, senador ousado e aventureiro […]»40.  

E Díon Cássio descreve estes acontecimentos de outra maneira, colocando 

Cláudio Pompeiano como o organizador/executante da conspiração. Quando estava 

numa estreita entrada do anfiteatro, impeliu uma espada dizendo: «Vê! Isto é o que o 

Senado te envia.»41. Pode, assim, inferir-se que, apesar de Díon estabelecer que assistiu 

aos acontecimentos, as outras duas fontes concordam que Quinciano é o assassino 

enviado, mas a circunstância e expressão retratadas são equivalentes nas três fontes 

antigas. Lucila é caracterizada como uma pessoa nada modesta ou casta, tal como o seu 

irmão Cómodo, detestando o seu segundo marido Pompeiano. Este foi o motivo pelo 

qual persuadiu o seu marido a fazer o ataque contra Cómodo (que se tornara muito 

próximo do Princeps), acabando não só por causar a destruição de Pompeiano, como 

também a sua, pois a fonte da conspiração foi detectada. 

Segundo o historiador-senador, Paterno não teve qualquer papel na conspiração, 

pois, se tivesse conspirado contra Cómodo, como foi acusado, podia facilmente tê-lo 

matado enquanto ainda estava no comando dos Pretorianos. É perceptível que todo este 

clima de conspiração proveniente do meio familiar imperial proporcionou mortes, por 

vezes, com base em simples rumores: «E Paterno, se tivesse conspirado contra Cómodo, 

                                                 
40 Hdn, I, 8, 5. 
41 Dion Cass., LXXII, 4, 4. 
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como foi acusado de fazer, podia facilmente tê-lo matado […] e Cómodo matou sim os 

dois Quintílios, Condiano e Máximo […]»42. 

Com o perigo iminente no palácio, Cómodo isola-se, matando os seus próprios 

agentes privados. Tudo o que envolveu esta conjura transtornou o imperador: «Depois 

disto nunca aparecia em público, e só recebia mensagens que passassem previamente 

pelas mãos de Perene.»43. Em relação a Paterno, o possível incitador do assassínio, 

continuou a pensar-se que teria sido um mero cúmplice da conspiração, e que, 

certamente, teria pensado em prevenir-se contra qualquer forma de o poderem acusar. 

Pode verificar-se, então, que toda esta acção incitada por Lucila potencia outros tipos de 

rumores e conjurações. Cómodo declara, sem misericórdia, a morte da sua própria irmã 

– «Cómodo, por sua vontade, matou a sua irmã Lucila, depois de a exilar em 

Cápreas.»44 –, de todos aqueles que estavam envolvidos na conspiração e de todos 

aqueles que estavam sob qualquer e mínima suspeita. Saliente-se que qualquer que 

tenha sido o motivo de Lucila, não podia de certo ser ultrajada publicamente pelo irmão. 

A solução para a morte da ex-imperatriz foi o exílio, onde mais tarde foi executada45. 

Tarruténio Paterno, como prefeito do pretório, contribui claramente para o 

contra-modelo historiográfico de Cómodo. Foi um homem que esteve à frente da 

chancelaria da língua latina durante as guerras do Danúbio, e, após a conspiração de 

Lucila, todas as execuções realizadas tiveram a sua autoridade. Este homem é afastado 

do poder e acaba por morrer, ironicamente, devido também a conspirações, neste caso 

impulsionada por Tigídio Perene, o perfeito do pretório seguinte. O falso pretexto 

prende-se com a acusação de ter prometido a sua filha ao filho de Sálvio Juliano, a fim 

de tentar usurpar o poder.  

De Sexto Tigídio Perene, pouco se sabe sobre a sua carreira, mas conhece-se a 

longa lista de vítimas que causou, além de Tarruténio Paterno e Sálvio Juliano, consta 

Vitrúvio Segundo, amigo intimo de Paterno e ab epistulis. Faz também parte a 

casa/família dos Quintílios46, nomeadamente Sexto Quintílio Máximo, Sexto Quintílio 

Condiano, cônsules ordinários dos anos de 172 e 180, respectivamente, e o filho do 

último: «[…] executou Paterno e Juliano e também Vitrúvio Segundo, um grande amigo 

de Paterno, que estava encarregado da correspondência imperial. Além deste, matou 

                                                 
42 Dio Cass., LXXII, 1-5. 
43 SHA, Com., V, 1. 
44 SHA, Com., V, 7-8. 
45 Hdn., I, 8, 8. 
46 Como é habitual no século II d.C., só conhecemos quatro gerações desta família senatorial. 
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toda a casa dos Quintílios […] E Sexto Condiano, o filho de Máximo, ouviu que a sua 

sentença de morte tinha sido pronunciada […]»47. Na Historia Augusta, a traição é tida 

como mote para a chacina de toda a família48, um claro erro historiográfico que 

contribui para a criação do lado sombrio de Cómodo. Junte-se também duas damas da 

corte imperial, Vitrásia Faustina, filha do cônsul, por duas vezes, Vitrásio Polião, e Ânia 

Fundânia Faustina, parente da família da mãe de Cómodo: «Vitrásia Faustina, Vélio 

Rufo e Egnácio Capitão, homem consular, foram todos mortos.»49. 

Perene parece ser o verdadeiro responsável pelo facto de Cómodo se ter rendido 

aos prazeres da vida, enquanto ele mesmo se ocupava das tarefas imperiais. O 

imperador contra-modelar passava a vida em deboche e não se importava de partilhar 

competências com Perene, que entretanto conseguiu enriquecer imensamente. Apesar de 

Cómodo ter estado absorto em luxo e loucuras, nunca renunciou à sua posição de 

imperador. Nestes momentos de desvario, violava mulheres e passava os dias com as 

suas concubinas. É por esta altura que acusa a sua mulher Crispina de adultério, 

divorciando-se, para assim poder casar com a sua concubina preferida, Márcia50: «A sua 

mulher, que apanhou em adultério, foi banida e mais tarde morta.»51. 

Perene conhece o seu fim num dos poucos episódios bélicos da Vita Commodi, 

designamente após o sucesso contra os Sármatas, bem reportado pelos chefes militares, 

que foi atribuído pelo prefeito do pretório ao seu próprio filho. Queria mostrar todo o 

seu poder, e ainda teve a penosa ideia de confiar, no decorrer da guerra na Bretanha, o 

comando das tropas aos oficiais equestres e de dispensar os generais provenientes da 

ordem senatorial. Quando os comandantes das legiões foram postos a corrente destas 

medidas – certamente num enquadramento acumulado de circunstâncias – «[…] Perene 

foi declarado inimigo público […] as vitórias contra os Sármatas, ganhas por outros 

generais, foram atribuídas por Perene ao seu próprio filho […]»52. Começa aqui a era de 

Cleandro um dos criados de quarto de Cómodo. 

É Díon Cássio quem fornece mais dados sobre os acontecimentos militares do 

principado de Cómodo. Após uma breve referência à guerra contra os bárbaros da 

                                                 
47 HA, Com., IV, 9; Dio Cass., LXXII, 6, 1-7 ; respectivamente. 
48 Pflaum, H.-G., «La Valeur de l’information historique de “Vita Commodi” à la lumière des 
personnages nommément cites par le biographe» in Bonner Historia-Augusta-Colloquium, Bonn, 1972, 
199-247 

49 SHA, Com., IV, 1, 7-10; as mesmas informações em Díon Cássio (LXXII, 5, 1-2; LXXIII, 11, 2). 
50 Parece soar o relato do repúdio e morte de Octávia, esposa de Nero, também sob a acusação falsa de 
adultério (Suet., Nero, XXXV, 2). 
51 SHA, Com., V. 
52 SHA, Com., VI, 1-2. 
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Dácia, descreve as guerras da Bretanha, mas, uma vez mais, não é o carácter de 

Cómodo que está em evidência, é Úlpio Marcelo enaltecido pela sua capacidade de 

comando e disciplina: «[…] Cómodo ficou alarmado e enviou Úlpio Marcelo […] era 

calmo, incorrigível, muito prestável, mais que qualquer outro general […]»53. Os 

bárbaros são derrotados, mas a descrição das campanhas está repleta de historietas e 

personalidades anedóticas. Até a data destas expedições militares não é certa, não era 

importante para construir o contra-modelo historiográfico de Cómodo. Sabe-se somente 

que o imperador ganhou o título de Britannicus em 184, podendo ser este o ano da 

vitória de Marcelo ou da vitória contra os Dácios54. 

A confusão segue com as diferentes versões da morte de Perene. Herodiano 

descreve que alguém vestido como um filósofo se aproximou de Cómodo e o avisou 

contra o prefeito do pretório. O aviso envolvia os seus filhos, que, a mando de Perene, 

subornavam o exército de Illyricum: «Perene, agora uma figura poderosa, começou a 

conspirar contra o Império. Persuadiu Cómodo a colocar os seus filhos no comando do 

exército de Ilíria.»55. Díon Cássio refere uma delegação deste mesmo exército como 

fonte informativa de que Perene e os seus filhos conspiravam contra o imperador. E a 

Historia Augusta tenta um género de reconciliação entre estas duas versões. Duvida-se, 

efectivamente, deste contra-modelo historiográfico na medida em que existem 

paradoxos alarmantes entre as fontes antigas, já que não só produzem interpretações 

diferentes, como também mencionam versões inteiramente distintas dos 

acontecimentos. Tanto Díon Cássio como Herodiano justificam uma presença in 

persona do sucedâneo que descrevem, e, historiograficamente, é um episódio obscuro: o 

primeiro serve-se de um incidente militar que conhecia e o segundo utiliza um episódio 

analítico56. 

Cleandro não subiu a prefeito de pretório tão directamente como os seus 

predecessores, outros homens ocuparam o lugar durante poucos dias ou morreram 

misteriosamente. Cleandro é culpabilizado por estes factos diante da indignação do 

autor da biografia de Cómodo, mantendo-se o mesmo estado de espírito quanto à sua 

responsabilidade pela entrada de libertos no Senado, e, ainda pior, por estes serem 

também considerados patrícios: «Com o seu consentimento, até mesmo os libertos 

                                                 
53 Dion Cass, LXXII, 8, 3-5; excerto semelhante a Tucídides (II, 65, 8). 
54 Mattingly, H., Coins of the Roman Empire in the British Museum IV : Antoninus Pius to Commodus, 
London, 1940, clviii. 
55 Hdn, I, 9, 2-9. 
56 Heer, J. M., «Der histoische Wert der Vita Commodi in der Sammlung der Scriptores Historiae 
Augustae» Philologus 9, 1901, 66; Hohl, E., «Kaiser Commodus und Herodian» SDAW, 1954, 16-17. 
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estavam inscritos no Senado entre os patrícios.57». Em antítese de Cleandro, Cómodo 

teve um homem de bem em torno de si, nomeadamente Burro, cônsul ordinário em 181 

e, na qualidade de colegial de Cómodo, cônsul por três vezes. Cleandro fez tudo para 

distanciar Burro de Cómodo: matou os seus apoiantes e acusou-o injustamente de 

tentativa de afastar o imperador do poder – «[…] denunciava e relatava a Cómodo tudo 

o que supostamente estava a ser feito, sob a suspeita de querer tomar o poder, Burro foi 

condenado a morte e, ao mesmo tempo, todos os que o defendiam.»58 –; protegendo 

ainda o seu posto com dois outros prefeitos do pretório da sua escolha. Neste momento, 

Cómodo permitiu que três prefeitos do pretório estivessem em função simultaneamente 

e que um liberto tivesse o título de a pugnione. 

À semelhança de Burro, é mencionada outra personagem histórica, C. Árrio 

Antonino, homem de brilhante carreira militar e administrativa. Foi este o responsável 

pelo fim do tempo de terror de Perene, conseguindo demover a opinião pública e 

fazendo com que Cómodo não hesitasse em cortar a cabeça do prefeito do pretório. Para 

este cargo surgiram outros homens, mas a lista de vítimas do contra-modelo negro 

continua: «E ao mesmo tempo muitos libertos da corte foram mortos.»59.  

O contra-modelo historiográfico de Cómodo ganha mais força, pormenor e 

claridade em Díon Cássio a partir do relato respeitante ao ano de 189, pois foi quando 

teve a sua questura e entrou para o Senado. Se a queda de Cleandro pode ser colocada 

no ano 190, o historiador-senador assistiu a todos os acontecimentos, contrastando com 

Herodiano que é muito mais circunstancial e aparentemente concreto60. Díon refere 

também Papírio Dionísio, o praefectus annonae, como responsável pela morte de 

Cleandro: utilizou uma falta de cereais para incitar um móbil contra este homem do 

governo, incitando uma contestação contra o prefeito do pretório numa corrida de carros 

em pleno Circo Máximo: «Uma falta de cereal ocorreu, suficientemente grave em si, 

mas a sua gravidade foi exagerada por Papírio Dionísio […]»61. Ainda que tenha 

resistido com as suas tropas, Cómodo ordenou a execução de Cleandro e dos seus 

filhos, mesmo tendo sido previamente avisado contra este por Márcia. O móbil tomou 

corpo e a cabeça de Cleandro passeou por Roma: «[…] e os Romanos, carregando o 

                                                 
57 SHA, Com., VI, 9. 
58 SHA, Com., VI, 11. 
59 Pflaum, H.-G., «La Valeur de l’information historique de “Vita Commodi” à la lumière des 
personnages nommément cites par le biographe» in Bonner Historia-Augusta-Colloquium, 1972, Bonn, 
199-247; SHA, Com., VII, 2.  
60 Hohl, E., «Kaiser Commodus und Herodian» SDAW, 1954, 19 e ssq.; Hdn, I, 12, 5-13. 
61 Dion Cass., LXXII, 13, 1-2. 
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corpo de Cleandro, molestaram e abusaram, e carregaram a sua cabeça espetada num 

pau por toda a cidade […]»62. De seguida, Dionísio acaba também por morrer, ao lado 

de Júlio Alexandre e Juliano, prefeito da cidade. E a toda esta onda negra junte-se a 

peste que assombra o principado de Cómodo: «Dionísio também conheceu a sua morte 

às ordens de Cómodo […] O mesmo tinha acontecido antes no principado de 

Domiciano.»63. 

Díon Cássio descreve pormenorizadamente a figura de Cleandro, pois, para um 

historiador-senador, seria muito perturbante ver um homem que fora vendido para ser a 

cubiculo tornar-se prefeito do pretório do imperador – «[…] do lugar de prefeito da 

guarda, Cleandro tornou-se prefeito [do pretório]»64 –, mencionando ainda claramente o 

seu assassinato e atestando minuciosamente o seu período com acusações de mortes, 

escândalos, subornos e corrupções: «[…] Cleandro tinha sido vendido como parte de 

um grupo de escravos e trazido para Roma […] tornou-se depois criado de quarto de 

quarto de Cómodo […]65». Verifica-se a construção evidente do contra-modelo 

historiográfico com a descrição de um casamento entre uma concubina do imperador e 

um homem de baixa estirpe em pleno Senado, e com o escândalo de terem existido 

vinte e cinco cônsules em apenas um ano (entre eles, Septímio Severo): «Servia agora o 

seu primeiro consulado, tendo Apuleio Rufino como seu companheiro […] Além de 

tudo isto, Cleandro apontou vinte e cinco cônsules para um ano, algo que nunca tinha 

acontecido antes; um dos cônsules foi Severo, que depois se torna imperador.»66.   

Como visto, os homens ao serviço de Marco Aurélio ajudam a 

desresponsabilizá-lo de algumas atitudes políticas, mas esta tendência historiográfica é 

invertida no caso de Cómodo, os homens ao seu serviço são o produto dos tempos 

descontrolados que protagonizou67. Nenhum dos imperadores Romanos, desde Nero, 

deixou favoritos deste tipo exercerem tão grande poder. Para os homens que tinham 

servido Antonino ou Aurélio e para os membros da família imperial, deve ter sido visto 

como algo doentio e enervante. Esta sucessão contínua de homens preferidos assegurava 

o poder imperial, enquanto o imperador se dedicava ao prazer68. 

                                                 
62 Dion Cass., LXXII, 13, 5-6.  
63 Dion Cass., LXXII, 14, 3-4. Este período é comparado a Domiciano (LXVII, 11, 6), Cómodo figura 
sempre entre os maus imperadores. 
64 SHA, Com., VI, 13: mais exactamente de a pugione a prefeito de pretório, confirmado por Morretti, L., 
«Due iscrizioni latine inedite di Roma» RFIC 38, 1960, 68. 
65 Dion Cass., LXXII, 12, 1; Millar, F., A Study of Cassius Dio, New York, 1963, 123-134. 
66 Dion Cass., LXXII, 12, 4; SHA, Sev., IV, 4; respectivamente. 
67 Syme, R., «Antonine Government and Governing Class» in Roman Papers V, Oxford, 1988, 685-688. 
68 Birley, A. R., Septimius Severus: the African Emperor, London, 1971, 57-1. 



Cómodo, um contra-modelo 

131 

O contra-modelo historiográfico de Cómodo passa inteiramente pela expressão 

do seu espírito sem qualquer sentimento de virtude ou humanidade. Enquanto 

abandonava as rédeas do Império a estes favoritos indignos, não estimava o poder que 

lhe tinha sido entregue, interessando-lhe somente a liberdade que possuía para saciar os 

seus apetites sexuais. Passava a vida entre muitas mulheres e outros tantos rapazes, de 

todos os grupos sociais e províncias, e, sempre que as artes de sedução eram ineficazes, 

recorria à violência. Os historiadores antigos conseguem desenhar cenas vergonhosas de 

prostituição que ultrapassavam quaisquer barreiras de pudor. A influência de um século 

esclarecido e o labor de uma educação atenta, jamais tinham sido capazes de inculcar o 

mais leve vestígio de saber na mente rude e brutal de Cómodo. A historiografia 

considera-o como o primeiro dos imperadores Romanos totalmente desprovido de 

gostos pelos prazeres do intelecto, superando em alguns pontos Nero ou Calígula69. 

A mania de Cómodo querer ser venerado como Romanus Hercules70 e de 

apelidar Roma com o nome de colonia Commodiana71 chocou profundamente os 

Romanos, que achavam estas ideias demasiado excêntricas: «[…] entregou ao senado a 

proposta de apelidar Roma como Comodiana […] e ao mesmo tempo ter o nome de 

Hércules, chamando-o de deus.»72. Não culpabilizaram somente o imperador, utilizaram 

também a sua concubina Márcia, um excelente bode expiatório para estes devaneios: 

«Esta ideia diabólica, diz-se, foi inspirada pelas loucuras de Márcia […]»73. Esta mulher 

conseguiu, de facto, um grande poder dentro do Palácio Imperial, sendo tratada como 

uma Augusta, mas não passava de uma liberta de Quadrado, que passara a ser 

propriedade de Cómodo após a conspiração de Lucila. Cómodo adorava vê-la vestida e 

armada como uma Amazona74, cognomen que acaba por ter. É o próprio imperador, 

porém, que manda matar esta sua amante preferida, tarefa que só foi executada 

posteriormente por Dido Juliano: «Deu ordens para que Márcia fosse condenada à 

                                                 
69 Gibbon, E., The Decline and Fall of Roman Empire, New York, 1932, 72-74. 
70 A Historia Augusta quer acentuar uma grande excentridicade, mas já Calígula tinha utilizado símbolos 
e roupas divinas em estilo orientalizante (Suet., Cal., LII), e também Nero se tinha preparado para entrar 
na arena vestido com os atributos de Hércules, dominando um leão preparado para o efeito. (Suet., Nero, 
LIII). 
71 Nero teve o mesmo propósito e a mesma caracterização de demência (Suet., Nero, LIII e LV), mas este 
tipo de rumor parece ter ligação com a prática de fundação de cidades por parte dos reis helenísticos. 
72 SHA, Com., VIII, 9. 
73 SHA, Com., VIII, 6-7. 
74 Esta ideia parece ser inspirada por Nero que também vestiu as suas concubinas segundo o costume 
destas guerreiras míticas (Suet., Nero., XLIV, 1). E Calígula fez Cesónia cavalgar a seu lado com adornos 
militares que sugeriam uma amazona (Suet., Cal., XXV, 3). 
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morte.»75. Sabe-se ainda que Cómodo se iniciou no culto de Ísis, e acabou por ser 

influenciado pelo culto de Mitra, visivelmente no título Inuictus: «Foi recebido em 

todos os colégios sagrados como um sacerdote Inuictus […]»76. 

Com estas excentricidades o contra-modelo historiográfico de Cómodo atinge o 

seu clímax. O desejo de denominar Roma como Commodiana e de se auto-nomear 

Hércules são enquadrados com os jogos públicos de 192. Assemelha-se a Calígula, visto 

que ambos lutaram como gladiadores pela ânsia de sangue e teatralidade. Organizou ele 

próprio os espectáculos e obrigou a aprovação de ritmos verbalizados de apoio para a 

arena. Entrava no palco dos espectáculos acompanhado de cavaleiros e senadores77, os 

quais gritavam que era o maior e o mais poderoso senhor, de todos o mais afortunado, e 

o mais vitorioso, sempre e eternamente: «O espectáculo que descrevi durou catorze dias. 

Quando o imperador estava em lutas, todos nós os senadores com os cavaleiros sempre 

atendíamos. Somente Cláudio Pompeiano, o mais velho, nunca apareceu […] Tu és 

senhor da arte e tu és senhor da primeira arte, de todos os homens o mais 

afortunado!»78. Nos jogos de 192, assumiu postura e armadura próprias dos secutores79, 

mas, no primeiro dia, desceu pessoalmente à arena perante todos os combatentes vestido 

tipicamente como Mercúrio, com um bastão dourado sobre uma plataforma também 

dourada: «Ele próprio entrou na arena com vestes de Mercúrio […] A forma de 

concurso que praticou e armadura que utilizou eram próprias de secutores […]»80. 

Sabe-se que os jogos públicos de 192 d.C. duraram catorze dias, tendo também 

uenationes. Cómodo matou por sua própria mão, num só dia, cinco hipopótamos, e, 

durante os outros dias, dois elefantes, uma girafa e alguns rinocerontes81. Com estas 

atitudes de brutalidade, o imperador deixava cair em si uma imagem própria dos 

infames, quebrando o travão do défice económico imposto por Aurélio. E, no sentido 

                                                 
75 SHA, Did. Jul., VI, 2; Pflaum, H.-G., «La Valeur de l’information historique de “Vita Commodi” à la 
lumière des personnages nommément cites par le biographe» in Bonner Historia-Augusta-
Colloquium,1972, Bonn, 199-247. 
76 Dill, S., Roman Society from Nero to Marcus Aurelius, New York, 1956, 553 e 618; SHA, Com., XII, 
1-2. 
77 Cláudio Pompeiano nunca apareceu nos jogos do imperador, preferia ter o pescoço cortado do que 
olhar para o filho do misericordioso Marco Aurélio naquelas circunstâncias. 
78 Dion Cass., LXXIII, 20. 
79 Um escudo na mão direita e uma espada na mão esquerda, o que lhe era favorável visto que se sabia 
que era esquerdino. Neste ponto, pode reparar-se como constantemente lhe são colocados, pela 
historiografia, elementos que o tornam um mau imperador ou uma pessoa duvidosa, pois no Mundo 
Antigo era mal visto ser se esquerdino, era uma anormalidade, algo que saia do que era habitual. 
80 Dion Cass., LXXIII, 17, 4; 19, 2; respectivamente. Quando um combatente vitorioso vacilava em matar 
o derrotado, Cómodo incitava os vários concorrentes a lutarem entre si. 
81 Guillen, J., Vrbs Roma, Vida y Costumes de los Romanos – II, La Vida Pública, Salamanca, 1980, 362-
364. 
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simbólico, modificou grosseiramente a relação de apropriação do poder, onde os ursos e 

as avestruzes eram os substitutos do povo Romano, simulando a violação constante das 

fronteiras. Matou ainda, no primeiro dia, cem ursos do parapeito da balaustrada 

imperial: «Tanto o povo como nós [senadores] gritávamos palavras tão familiares: 

“Longa vida ao imperador!”»82. 

Até o povo tinha vergonha e medo destas uenationes83, pois pensava que o 

imperador matava alguns espectadores para simular cenas mitológicas de Hércules ou 

Tífon84. Contava-se que, num certo dia, Cómodo reuniu todos os homens da cidade que 

não tinham pés devido a alguma doença, e, depois de lhes prender os joelhos para 

parecerem corpos de serpentes e de lhes dar de comer um género de esponjas, matou-os 

com pancadas de moca, imaginando que eram gigantes. O receio era partilhado por 

todos, até pelos senadores, já que Cómodo chegou a matar uma avestruz, voltou para o 

seu lugar de espectador com a cabeça do animal na mão esquerda e a espada 

ensanguentada na mão direita, e, sem dizer uma palavra, baloiçou a cabeça degolada, 

mostrando que trataria da mesma maneira os senadores que o merecessem. Muitos, de 

facto, teriam morrido pela espada naquele mesmo momento, por se terem rido dele, 

valendo-lhes o ter estado a mascar folhas de loureiro, o que desculpou os risos e os 

movimentos dos maxilares: «O medo foi partilhado por todos, tanto por nós [senadores] 

como por toda a gente […] E muitos, de facto, teriam morrido pela espada naquele 

mesmo local […]»85.  

O jurista Ulpiano tentou impor medidas para atenuar tais indignidades, pois só se 

podiam considerar infames aqueles que lutassem contra animais a troca de um preço, 

                                                 
82 Dion Cass., LXXIII, 21, 3. 
83 Presume-se que os Romanos instalaram esta prática após a batalha de Zama, como um primeiro 
conhecimento variado de animais exóticos. As uenationes tinham três formas de serem praticadas: a 
simples apresentação de animais estranhos e exóticos, a luta entre estes e a luta entre homens e feras. 
Uma uenatio faz parte dos ludi (os episódios mitológicos de Hércules ou de Tífon eram propícios a esta 
prática), mas está muito relacionada com os munera, na união de combates de gladiadores, mantendo-se o 
seu cariz fúnebre – Guillen, J., Vrbs Roma, Vida y Costumes de los Romanos – II, La Vida Pública, 
Salamanca, 1980,360-364. 
84 Tifeu ou Tífon é um ser monstruoso e o mais jovem dos filhos de Geia e Tártaro. Segundo outra 
tradição, era filho de Hera, que o concebera sem recurso a nenhum princípio masculino, tal como Hefesto. 
Nascera, assim, um filho monstruoso que tinha a missão de educar a serpente Piton que viva em Delfos. 
Interprete-se Tífon como um ser intermédio entre um homem e uma fera, e em tamanho e força, 
ultrapassava todos os outros filhos da Terra: era maior que todas montanhas; a sua cabeça tocava nas 
estrelas; ao esticar os braços tocava com as suas mãos no Oriente e no Ocidente; e, em vez de dedos, tinha 
cem cabeças de dragão. Ficou conhecido também pelo combate que teve com Zeus em várias batalhas – 
Grimal, P., Dicionário da Mitologia Grega e Romana, Algés, 2004, 448-449: Ov., Met., V, 321 e s.; 
Hyg., Fab., 152; Apollod., Bibl., I, 6, 3; Il., II, 783; Hymn. Hom. Apoll. Pyth., II, 127 e s., 159 e s.; Nonn., 
Dyon., I, 481 e s. 
85 Dion Cass., LXXIII, 18-21. 
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reduzindo-se eles mesmos a um nível de artistas comuns. Cómodo, nas suas uenationes 

de 192, terá insistido, contudo, no pagamento86.  

Em relação também aos jogos públicos, circulavam (e pareciam plausíveis) os 

rumores de que Cómodo, filho e sucessor de Marco Aurélio, era filho de uma mãe 

adúltera87. Alegadamente, certo dia, Faustina, filha de Antonino Pio, ao ver os 

gladiadores a passarem por si, ter-se-á enamorado de um deles, acabando mais tarde por 

confessar ao seu marido, durante uma doença, a paixão e o envolvimento efectivos. Há 

também outra versão em que a imperatriz terá contado a sua paixão após ter sido 

pressionada pelo marido, pois este descobriu o sucedâneo ao consultar os adivinhos e 

sacerdotes, tendo como fim encontrar a cura para a sua esposa amada. Aurélio foi 

aconselhado a matar o tal gladiador, que nada tinha feito (a não ser ter desfilado em 

frente da imperatriz), e a Augusta teria que se banhar no seu sangue. O problema surge, 

contudo, meses depois, quando Faustina deu à luz o sucessor de Marco Aurélio, 

Cómodo. O contra-modelo historiográfico estabelece que seria fruto de uma paixão 

desonrosa, nascido de um gladiador e não como um Princeps, ou seja, de uma 

desclassificação social, justificando as variadas excentricidades e a paixão exacerbada 

que teve pelos munera gladiatoria: «Alguns dizem, e parece plausível, que Cómodo 

Antonino, seu filho e sucessor, não era seu, mas fruto de um adultério […] daí a razão 

para um filho de um príncipe virtuoso ter os piores hábitos de treino de gladiadores, 

actos e lutas na arena […] Quando entendia a lutar mais uma vez como gladiador, 

obrigava-nos a entrar no anfiteatro vestidos como cavaleiros […]»88. 

Cómodo praticou o mesmo modelo administrativo de Marco Aurélio com adlecti 

inter praetorios, inter quaestorios e inter tribunicios, mas os especialistas concordam 

que estas informações foram baseadas em Mário Máximo no sentido de afastar a 

imagem de «tirano» de Cómodo89. Esta presença de Máximo pode ser justificada na 

medida em que era um homem nouus, filho de cavaleiro, recebendo a latis clauus no 

início da carreira em 180, antes de exercer o uigintiuiratus, o tribunal da legião e a 

questura, isto é, uma adlectio interna (inter praetorios) típica do principado de Cómodo. 

Mário Máximo pode também ser inserido na Vita Commodi, nomeadamente no senatus 

consultum ocorrido após a morte de Cómodo: «Retirei de Mário Máximo as próprias 

                                                 
86 Potter, D. S., A Companion to the Roman Empire, Oxford, 2006, 398. 
87 Este facto sombrio da historiografia está sempre presente pois conhecia-se a predilecção de Faustina em 
ter como amantes marinheiros e gladiadores em Caieta. 
88 SHA Marc., XIX, 1-6; Dion Cass., LXXIII; respectivamente.  
89 Chastagnol, A., Le Sénat Romain à l’Époque Impériale, Paris, 1992, 130-135.  
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aclamações e o conteúdo do juízo do Senado.»90. Ainda assim, o contra-modelo é 

aplicado à sua postura política nefasta pois não hesita em suprimir os benefícios de 

Roma conseguidos até então: as relações comerciais com os bárbaros no Danúbio e a 

reorganização da administração do portorium publicum, sacrificando os interesses da 

romanização em função de proveitos imediatos91. 

Não precisou de mais poderes, tinha que meramente ajustar o seu nome aos 

títulos já alcançados pela sua dinastia. Além de uma continuidade administrativa, teve 

pressa em aplicar novas tarefas com o seu nome, em tom propagandístico a vários 

níveis. Cómodo viveu em regime de esplendor, que era possível devido às condições 

ainda favoráveis de uma organização administrativa formidável e de uma vitalidade 

geral a toda a estrutura do Império.  

Historiograficamente, cria-se a imagem de um governo que se aproximava de 

uma monarquia militar, que é certamente uma visão prematura, embora tenha factos 

indiscutíveis. A única diferença situa-se na posição de soberania que demorou a ser 

afirmada no verdadeiro sentido da palavra, pois a tradição senatorial, que chega até aos 

dias de hoje através da historiografia, não lhe conferia uma imagem forte para o colocar 

à frente da força dos exércitos e de qualquer outro novo curso dos acontecimentos. 

Desta forma, o último principado da Idade de Ouro dos Antoninos mostra, numa dúzia 

de anos, a mistura de conservadorismo e sinais de revolução92. 

A administração pessoal de Cómodo teve primeiramente um teor de serviço 

civil, o que era esperado, visto que este imperador negligente contou inicialmente com o 

apoio dos conselheiros deixados pelo seu pai. Não se encontram muitos exemplos legais 

e administrativos tidos por Cómodo e, quando Septímio Severo (homem de grande 

actividade jurídica) reabilitou a sua figura, encontrou um vazio, um silêncio legal. O 

contra-modelo de Cómodo comprova que a legislação dependia de um interesse activo 

do imperador governante93.  

Cómodo inscreve-se no tipo de imperador que se via como mestre do mundo, 

numa interpretação sublime da função imperial que o coloca como um ser superior à 

humanidade. Não tendo uma política externa brilhante (como Nero ou Calígula), 

preocupou-se em mostrar os seus talentos: canto, poesia e lutas no Circo ou na arena. 

                                                 
90 SHA, Com., XVIII, 2. Os protestos são pormenorizadamente mencionados por Díon Cássio (LXXIII, 2, 
2). 
91 Grimal, P., Marc Aurèle, Paris, 1991, 237. 
92 Rostovtzeff, M., Social and Economic History of the Roman Empire, Oxford, 1926, 450 e ssq.  
93 Williams, W., «Individuality in the Imperial Constitutions: Hadrian and the Antonines» JRS 66, 1976, 
67-83. 
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São somente actividades prestigiosas para o grande povo, mostrando-se como o melhor 

artista, o melhor condutor de carros e o melhor gladiador do seu tempo, ou seja, um ser 

de natureza todo-poderosa. Da mesma forma que Calígula exigiu ser visto como um ser 

de outra natureza divina, Cómodo, superior a todas as virtudes, queria ser encarado 

como a metáfora viva de Hércules: «Um vasto número de estátuas foram erguidas 

representando-o como Hércules. E foi votado que esta época fossa nomeada como 

“Idade de Ouro” […]»94. O seu modelo historiográfico define-se intrinsecamente 

através desta política de grandeza, pois, percebendo que podia utilizar a linhagem de 

ouro que o englobava, pretendeu difundir a imagem esplêndida e positiva de Princeps95. 

O sentimento imperial exprime-se pelo culto ao próprio imperador, não passando 

de uma linguagem hiperbólica, conforme a mentalidade da época sobre os deuses, e a 

adoração/admiração deste príncipe. Cómodo utilizou no seu principado as duas chaves 

do culto imperial: o sentimento popular e o amor sentido pelo imperador, 

reciprocamente. Colocou em prática a sua divinização através de uma hipérbole de 

linguagem de adoração, na medida em que não se verifica um efeito espontâneo de 

eleição, mas sim um sentimento induzido pela condição do sujeito, utilizando o amor 

mútuo de reacção psicológica previsível na relação de dependência socialmente aceite96. 

Se várias personalidades históricas contribuem para formalizar o contra-modelo 

historiográfico de Cómodo, são também essas pessoas que estavam muito perto de si 

que são responsáveis pela sua morte97. Mencione-se o seu principal criado de quarto 

Ecleto e o seu prefeito do pretório Quinto Emílio Leto. O primeiro era um liberto do 

imperador Lúcio Vero e tinha origem egípcia – «Vero teve outros libertos pouco 

escrupulosos também, como Ecleto e outros mais.»98 –, e o segundo, tal como Márcia, 

fazia parte dos bens de Quadrado arrebatados por Cómodo: «Sabemos que vemos atrás 

de si Leto e Márcia, os instrumentos dos crimes de Cómodo.»99. O imperador tinha Leto 

e Ecleto em grande consideração, lutavam ao seu lado nos jogos de gladiadores – «Ao 

seu lado a lutar tinha Emílio Leto, o prefeito, e Ecleto, o criado de quarto […]»100 –, 

                                                 
94 Dion Cass., LXXIII, 15, 6.  
95 Veyne, P., «Qu’était-ce qu’un empereur romain? Dieu parce qu’empereur» Diògene 199-3, 2002, 3-25. 
96 Elster, J., Psychologie politique: Veyne, Zinoviev, Tocqueville, Paris, 1990: esta adoração concretiza-se 
a partir das consequências da relação entre o indivíduo e o imperador, permitindo ao soberano vencer 
através da Fortuna. É um acordo social entre a realidade e o que se pensa do Princeps.  
97 Como em Suetónio, a morte é introduzida como circunstância natural das acções do príncipe, uma 
espécie de castigo ou uma punição habitualmente reservada aos tiranos (Suet., Cal., LVI, 1; Nero, XL, 1). 
98 SHA, Ver., IX, 5; Hdn, I, 17, 6: informação de que morre pelas mãos de Pertinaz. 
99 SHA, Pert., V, 2-3; Hdn; I, 16: estabelece que começou por ser a cubicularius de Quadrado. 
100 Dion Cass., LXXII, 19, 4. 
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mas foram estes os grandes organizadores da conjuração. Foram também homens com 

grande poder imperial: conseguiram salvar Dido Juliano das mãos mortíferas de 

Cómodo – «[…] escapou das garras de Cómodo graças à ajuda de Leto e Ecleto […]»101 

–; colocaram Pertinaz na categoria dos Césares – «[…] o poder imperial foi-lhe 

[Pertinaz] confiado por Leto e Ecleto.»102 –; e, sobretudo, fizeram o possível para que L. 

Septímio Severo fosse nomeado governador da província da Panónia Superior, que 

tinha uma guarnição forte de três legiões: «[…] assim, com esta recomendação foi posto 

no comando do exército na Germânia.»103. 

Em torno do assassinato de Cómodo, justificando a conspiração de Leto e 

Ecleto, refere-se que o imperador tinha planeado uma procissão onde apareceria como 

cônsul único e primus palus secutorum, e que continuaria desmesuradamente a sua 

auto-glorificação com a remoção da cabeça de uma estátua colossal de Hélio104, que 

restaurou com uma sua representando-o como Hércules105. A descrição da sua morte é 

breve em todas as fontes antigas, sobretudo factual, mas Herodiano insere elementos 

mitológicos e Díon Cássio descreve-a à semelhança da morte de Domiciano106. Este 

último autor tem o costume de, no final da vida de cada imperador, fazer um pequeno 

resumo do principado, mas, neste caso, não o considerou necessário, pois o seu contra-

modelo historiográfico falava por si: «Depois da morte de Cómodo houve os seguintes 

acontecimentos […]»107. 

Nas aclamações do Senado após a morte de Cómodo, Pertinaz tem grande 

protagonismo. Proclamada a damnatio memoriae, encarregou o procurador do 

património Lívio Laurêncio, que mandou Fábio Cilo, tratar dos restos mortais do 

imperador108: «O corpo de Cómodo foi enterrado à noite, depois de Lívio Laurêncio, o 

                                                 
101 SHA, Did. Jul., VI, 2. 
102 SHA, Pert., IV, 5-6; V, 1-2. 
103 SHA, Sev., IV, 4. Vide o erro: exercitui Germano – Díon Cássio (LXXIII, 1, 1-2) e Herodiano (II, 9, 2) 
referem a Panónia Superior, aliás, de onde depois é aclamado imperador. 
104 SHA, Com., XVII, 10: o autor refere que Cómodo substitui a cabeça de Nero, que erigira junto à sua 
Domus Aurea (Suet., Nero, XXXI, 1), mas possivelmente terá sido uma tentativa propositada de 
identificação; na mesma dinâmica que Calígula também substituiu a cabeça de várias divindades pela sua 
(Suet., Cal., XXII, 2). 
105 Dion Cass, LXXII, 22, 3; Heer, J. M., «Der histoische Wert der Vita Commodi in der Sammlung der 
Scriptores Historiae Augustae» Philologus 9, 1901, 100-101. O motivo de Hércules é também 
representado em medalhões de bronze de Dezembro de 192, mostrando o imperador como Hercules 
Romanus e refundador de Roma – Mattingly, H., Coins of the Roman Empire in the British Museum IV : 
Antoninus Pius to Commodus, London, 1940, clxxxii-clxxxiii.  
106 Dion Cass., LXXII, 22, 3; em comparação com Hdn., I, 15, 9; e SHA, Com., XII, 11-12; Stuart, D. R., 
«The Attitude of Dio Cassius towards Epigraphic Sources» Univ. Mich Stud. I, 1904, 101.  
107 Dion Cass., LXXII, 24; Hohl, E., «Die Ermordung des Commodus» Philologus 52, 1932, 191.  
108 O desejo expresso pelo senado para que o corpo de Cómodo fosse arrastado com um gancho e lançado 
ao Tibre (SHA, Com., XVII, 4; também depois em Heliogábalo, Hel., XVII, 1-3) é idêntico ao castigo 
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procurador do património, o ter ordenado a Fábio Cilo, o cônsul eleito […]»109. Cilo é 

de certa forma mencionado em última instância na Vita Commodi, como se tratasse de 

uma personalidade de passagem ao ter um papel fundamental na subida ao poder de 

Septímio Severo: «Severo disse: “Foi enterrado injustamente.”»110. A vida de Cómodo 

nas fontes antigas é um meio de apresentação dos futuros imperadores ou usurpadores: 

P. Hélvio Pertinaz. D. Clódio Albino, L. Septímio Severo, C. Pescénio Nigro Justo e 

Dido Juliano. Díon Cássio concede, contudo, especial interesse a um certo número de 

informações sobre os mestres de Cómodo e as personagens históricas implicadas nas 

diferentes conjurações, construindo um contra-modelo historiográfico que vai do geral 

ao pormenor. Enquanto Herodiano favorece Tibério Cláudio Pompeiano, Sexto Tigídio 

Perene, Marco Quadrado, Cláudio Pompeiano Quinciano e Quinto Emílio Leto, num 

sentido declarado de atenuar o contra-modelo de Cómodo. 

Díon começa por não mostrar uma imagem tão negra de Cómodo quando em 

180 o novo imperador se dirige ao Senado: «Estabeleço estes e subsequentes factos, não 

pela autoridade de escritos de outros, mas pela minha própria observação.»111. Esta leve 

simpatia deve-se à sua presença aquando do discurso naquele Outono de 180, e ao facto 

de ainda não ser senador e de estar sob a influência da sofística: «Estes acontecimentos 

levaram-nos a todos a acreditar que o devíamos seguir. […] e frequentemente dava 

presentes abastados à população até 140 denários por pessoa […]»112. Entrou somente 

no Senado nos últimos anos do principado de Cómodo, e o contra-modelo 

historiográfico em torno deste imperador é-lhe útil para enquadrar a subida ao poder de 

Septímio Severo, sob o qual escreveu a sua Historia Romana: «Escrevi e publiquei 

pequenos escritos que concedessem a Severo a razão para ter esperança pelo poder 

imperial.»113. Díon Cássio concretiza o contra-modelo historiográfico de Cómodo na 

medida em que pode ser altamente favorável à dinastia dos Severos, contextualizando 

todos os dados com muitos factos político-judiciais comparativos: «Assim ganhei alta 

aprovação, não por outros, mas também em particular, do próprio Severo, para me 

                                                                                                                                               
reservado aos inimigos do Estado e tiranos de Suetónio (Suet., Tib., LXXV, 1; Vit., XVII, 2; Jul., 
LXXXII, 4) – Brandão, J. L., «Tirano ao Tibre! Estereótipos de Tirania nas “Vidas dos Césares” de 
Suetónio» Humanitas 60, 2008, 115-137. 
109 SHA, Com., XVIII-XX. 
110 SHA, Com., XX, 5. 
111 Dion Cass., LXXII, 4, 2. 
112 Dion Cass., LXXII, 16, 3; 18, 2; respectivamente. Trata-se de uma busca de apoio popular, mas este 
último excerto parece um decalque da vida de Calígula (Suet., Cal., XVII, 2). 
113 Dion Cass., LXXIII, 23, 1-2. 
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preocupar a compilar tudo o que dissesse respeito aos Romanos.»114. A narrativa dos 

acontecimentos do principado de Cómodo foi provavelmente escrita só em 218/219 

d.C., enquanto este historiador era curator de Pérgamo e Esmírna. Não há bases para 

supor que teria tirado notas sobre o período de governação do imperador sombrio, terá, 

sobretudo, feito um trabalho de memória, dando a sua presença em Roma como garantia 

do relato: «[…] mas por minha própria observação. Ao chegar a Roma, ele dirigiu-se ao 

Senado […]»115. Terá tido, ainda, ajuda casual de pessoas como Frontão, por exemplo 

para descrever a guerra contra os Partos, mas apresenta-se como o verdadeiro 

representante do conhecimento e experiência da ordem senatorial116. Díon Cássio 

pretendeu, acima de tudo, oferecer uma versão completa do período obscuro dos 

Antoninos e um testemunho presencial do tempo dos Severos.  

Não se pode dizer que Herodiano se desinteressa pelos pormenores. A morte de 

Cláudio Pompeiano é descrita, por exemplo, com grande precisão, e o episódio 

romancesco do desertor Materno é visivelmente escrito com minúcia, mas justamente 

estes gestos de bravura são descentralizados das verdades centrais de interesse: 

«Materno esperava equilibrar a desigualdade de forças através da astúcia e da 

esperteza.»117. Por um lado, Díon Cássio ambiciona abraçar toda a história do Império, e 

por outro, a Historia Augusta foca-se em construir um pleno contra-modelo negro de 

Cómodo, reduzindo algumas personalidades e dados históricos para não distrair a 

atenção do leitor118. 

É um contra-modelo historiográfico criado conjuntamente por estas três fontes 

antigas, mas todas apresentam limitações, daí este estudo ter que ser confinado ao limite 

pressuposto de descobrir que tipo de imagem predominantemente negativa se tem de 

Cómodo119. A questão está na forma de como se deve interpretar este principado 

sombrio, nunca se esquecendo que, na tradição cristã, o governo de Cómodo é visto 

como um tempo de paz120. 

                                                 
114 Dion Cass., LXXII, 16, 4; Millar, F., A Study of Cassius Dio, New York, 1963, 14-17.   
115 Dion Cass., LXXII, 4, 2. 
116 Millar, F., A Study of Cassius Dio, New York, 1963, 119-122. 
117 Hdn., I, 10, 4. 
118 Pflaum, H.-G., «La Valeur de l’information historique de “Vita Commodi” à la lumière des 
personnages nommément cites par le biographe» in Bonner Historia-Augusta-Colloquium, Bonn, 1972, 
199-247. 
119 Hohl, E., «Kaiser Commodus und Herodian» SDAW, 1954, 1; e «Uber die Glaubwurdigkeit der 
Historia Augusta» SDAW, 1953, 2; Heer, J. M., «Der histoische Wert der Vita Commodi in der 
Sammlung der Scriptores Historiae Augustae» Philologus 9, 1901, 1; Smits, J. C. P., Die Vita Commodi 
und Cassius Dio, Leiden, 1914.  
120 Euseb., HE, V, 21, 1.  
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Em suma, o contra-modelo de Cómodo atinge o auge do vício e da infâmia. No 

meio de uma corte aduladora, era incapaz de dissimular a si próprio que merecera 

desdém e ódio de todos os homens de senso e virtude do Império. A historiografia 

deixou uma longa lista de senadores consulares sacrificados à sua cruel desconfiança 

deste facto. A crueldade acabou por se revelar fatal à sua pessoa: derramara 

impunemente o mais nobre sangue de Roma, mas morreu assim que passou a ser temido 

pelos seus servidores mais próximos. Foi este o destino do filho do magnânime Marco 

Aurélio, um imperador odiado que oprimira durante treze anos toda a sociedade 

Romana. Cómodo não partilhou as basilares concepções Romanas e desafiou as ideias 

tradicionais de liberdade. Iniciou a destituição de Roma da sua centralidade e, na 

qualidade de Hércules Romano e de Sol Nascente, transcendeu e unificou os cultos 

tradicionais, abrindo caminho à Casa dos Severos121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
121 Gibbon, E., The Decline and Fall of Roman Empire, New York, 1932, 75-76. 
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2. Cómodo, um contra-modelo do seu pai Marco Aurélio 

 

Ao entender o modelo de categorias e o jogo de antinomia de vícios-virtudes de 

Suetónio, Marco Aurélio e Cómodo surgem como um bom exemplo para mostrar 

modos de composição biográfica. Tende a fixar-se individualidades luminosas e 

sombrias, impondo-se características demasiadamente opostas, ou seja, tudo o que um é, 

o outro é o contrário. Assim, Aurélio é de uma excepção absoluta e Cómodo de uma 

decepção total, com uma oposição muito marcada. Entenda-se como um tratamento 

ficcional dos factos históricos com uma finalidade claramente moralizante. Nas vidas 

dos imperadores incapazes, como Cómodo, a progressão para o vício ultrapassa os 

limites do tolerável, mas também nos bons governantes, como Marco Aurélio, existe um 

crescendo na revelação do carácter exímio, nitidamente organizado para que no final se 

fique com uma imagem, tanto quanto possível, imaculada. Consegue acentuar-se os 

vícios dos piores imperadores até à saturação e minimizá-los nos príncipes bons122. O 

ódio dos súbditos e uma morte horrenda ou solitária são os castigos para os imperadores 

incapazes, enquanto o amor e uma boa morte são comuns na vida de um imperador 

perfeito123. 

As fontes marcam uma tendência determinantemente anticomodiana, própria do 

ano 193, predominando um juízo latente da sociedade contemporânea sobre os dois 

imperadores. Deixam aflorar as tensões e os problemas sentidos na altura da sua 

redacção, as fobias e as quezílias do momento e os interesses e as lutas contemporâneas 

pelo controlo do Estado124.  

São duas biografias subjectivas e escritas em contraponto, movendo-se entre a 

realidade e a ficção, tanto ao nível das limitações geográficas e temáticas, como no 

âmbito dos filtros que seleccionam ausências e presenças do cenário histórico. O real é 

colocado ao serviço da moral, tratando-se de narrativas construídas sobre o rumor e a 

maledicência. Elevam-se, assim, diante do leitor, uma historiografia e uma propaganda 

pró-aureliana e anti-comodiana. 

                                                 
122 Brandão, J. L., Máscaras dos Césares – teatro e moralidade nas Vidas suetonianas, Coimbra, 2009, 
249-252 e 388-389. 
123 Esta oposição é tão marcada que é possível estabelecer uma tabela de opostos [Vide Apêndice 3], 
segundo o modelo de categorias adaptado ao caso. 
124 Ruiz, E. U, El reinado de Cómodo: subjetividad y objetividad en la antiga historiografía, Madrid, 
1984, 113-115. 
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Todo o percurso de vida de Cómodo é diferente do de seu pai: do início ao final 

da vida, todas as etapas se opõem, estando os dois imperadores destinados ao poder 

supremo de Roma. Enquanto Marco Aurélio recebeu efectivamente uma preparação 

graduada durante o principado de seu pai adoptivo Antonino Pio, a Cómodo foram-lhe 

confiados títulos e magistraturas (quando ainda não tinha atingido a idade adulta). Aos 

catorze anos foi logo associado ao trono com o seu pai, e aos dezanove (somente ainda 

lhe tinham nascido os primeiros pelos de barba125) era já o único senhor de Roma. Tudo 

levava a pensar que o apogeu e a Idade de Ouro da dinastia antonina iria continuar, daí 

ter sido recebido com uma grande e jubilosa ovação quando tomou o poder em 180, mas 

morreu estrangulado passados apenas treze anos, como um recurso de urgência numa 

conspiração amplamente planeada. Se a individualidade de Aurélio foi repetidamente 

invocada após a sua morte, já Cómodo foi declarado inimigo público e a sua memória e 

nome apagados da face da terra. 

O imperador-filósofo teve oportunidade de receber uma preparação longa e 

cuidada para o lugar supremo de soberania, passando pelos vários cargos oficiais e 

entendendo convenientemente as estruturas do próprio Estado Romano: «Enquanto no 

colégio, recebeu sobretudo uma preparação prévia de futuro imperador […]»126. Ao 

passo que a preparação de Cómodo foi muito mais rápida, atenda-se, então, a todos os 

títulos que lhe foram entregues: desde a atribuição em 12 de Outubro de 166 do título de 

Caesar à presença ao lado do pai no comando da Guerra Germânica, a 3 de Agosto de 

178: «[…] foi aclamado Imperador conjuntamente com o seu pai, e celebrou o triunfo 

com ele, saindo depois para a guerra na Germânia.»127. Ao contrário do seu filho, 

Aurélio não entrou para a família imperial antes dos dezasseis anos, após uma infância 

supervisionada por pessoas influentes128. 

Mário Máximo pode ter sido a fonte-base para os autores aqui tratados, existindo 

evidentemente directrizes senatoriais, e podendo a própria a biografia de Cómodo ter 

sido inserida a posteriori no conjunto da Historia Augusta, com algumas modificações 

evidentes. Os retratos negativos de Cómodo começam desde cedo a ser definidos na 

Vita Marci, existindo claramente o propósito de criar um oposto ou, quem sabe, uma 

justificação de fim de dinastia. Há, todavia, mais preâmbulos biográficos que deixam 

antever a imagem negativa e oposta de Cómodo, nomeadamente desde a altura em que 

                                                 
125 Hdn., I, 7-5. 
126 SHA, Marc., IV-VI. 
127 SHA, Com., II, 4 – III, 2.  
128 Birley, A. R. Septimius Severus: the African Emperor, London, 1971, 308. 
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ainda estava no ventre da mãe, surgindo sinais que antecipam a sua futura ferocitas: 

«Estava Cómodo junto do seu irmão gémeo no ventre da sua mãe, quando apareceram a 

Faustina duas serpentes em sonhos, uma das quais era visivelmente mais ferocior.»129. 

As premonições e os sinais não surgem em falso e os homens não escapam ao seu 

destino. E todos os elementos biográficos com premonições tocam na tonalidade 

romancesca, no fundo, fenómenos de boa ou má fortuna que são fulcrais na vida e 

cronologia do biografado130.  

Desta forma, verifica-se a tentativa fracassada de Marco Aurélio incumbir no 

rapaz os valores mais elevados através dos melhores preceptores (magni atque optimi 

uiri131), mas, desde a sua tenra infância (a prima pueritia), era turpis, crudelis, 

libidinosus, ore quoque pollutus et constupratus132. No princípio da sua vida, são 

apresentados os vectores da sua identidade, aqueles que são o oposto do seu pai, e que 

fazem com que todos os actos de um e de outro, até às suas mortes, sejam exempla atrás 

de exempla em oposição. É uma corroboração constante da condição excelente e 

perversa de cada um, gravada inequivocamente ab origine.  

Aurélio pode ser um dos principais responsáveis pela criação do contra-modelo 

historiográfico de Cómodo ao entender que o seu filho, em cenário de guerra, 

necessitava muito mais de uma educação militar e retórica do que filosófica. Teve 

mestres de oratória e retórica, mas, estando ao lado de seu pai na frente das operações, 

não chegou a receber o que se designa por «alta educação»133. Junte-se ainda o facto de 

Aurélio não ter sido um pai muito presente, pouco viu o seu filho dos oito aos treze anos 

por estar sempre fora em campanhas militares. Praticou a mesma atribuição de honras 

que lhe tinham sido distinguidas (primeiro com Adriano e depois com Antonino)134, 

desejando que Cómodo seguisse o seu modelo (mesmo que estivesse distante). 

                                                 
129 SHA, Com., I, 3-4. Os sonhos são expressões divinas greco-romanas, interpretados como Génios que 
comunicavam aos mortais adormecidos as mensagens dos deuses. Graças aos sonhos os Antigos podiam, 
então, conhecer, em particular, as vontades ou os pensamentos divinos. Junte-se ainda a simbologia dos 
Gémeos no mundo antigo com os exemplos sempre presentes de Castor e Pólux ou Rómulo e Remo – 
Schmidt, J., Dicionário de Mitologia Grega e Romana, Lisboa, 1995, 247. 
130 Brandão, J. L., Máscaras dos Césares – teatro e moralidade nas Vidas suetonianas, Coimbra, 2009, 
199-211; Gascou, J., Suétone historien, Paris, 1984, 356 e 444-450. Este sonho lembra-nos o vaticínio de 
Tibério, que, considerando Calígula como ferum ingenium, era uma cobra (natrix) para o povo romano 
(Suet. Cal., XI). O mesmo acontece com Nero (Suet., Nero, VI, 2), mas profecias com serpentes podem 
significar também um poder de tipo oriental. 
131 SHA, Com., I, 6.  
132 SHA, Com., I, 7. 
133 M. Aur., I, 17, 19; SHA, Com., I, 6; Birley, A. R., Marcus Aurelius, a Biography, New York, 1999, 
192. 
134 Barnes, T. D., «Hadrian and Lucius Verus» JRS 57, 1967, 65-79. 
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Na historiografia anti-comodiana, pode claramente concluir-se: o poder consome 

o ser humano. A entrega de títulos e responsabilidades tinha também o objectivo de 

abertamente o apontar como seu sucessor, em todos os sentidos, mas o modo contrário 

que Cómodo vai adoptar é somente proveniente do seu próprio carácter nefasto e 

oriundo da conduta imprópria que teve ao receber esses mesmos títulos e respectivos 

poderes. Quanto mais poder tinha, mais cruel ficava, talvez por não ter tido uma 

preparação gradual como a de seu pai: «Por mais homens honrados que apontasse para o 

conduzir a um vida que conseguiria ter, cada vez mais maléfico ficava […]»135. 

A culpabilização e o insulto não dão tréguas à moderação e à temperança. 

Cómodo é um monstro gigantesco (tal como os monstra que Suetónio cria, empregando 

este termo136), carregado de quantos vícios a mente humana possa imaginar e carente da 

mínima réstia de virtude. É, no fundo, um discurso sobre a tirania, algo que Aurélio 

considera como repugnante, tendo sempre como arquétipo os monarcas helenísticos e o 

tirano que evidenciaria inciuilitas e saeuitia, ou crudelitas, luxuria, rapacitas e libido, 

ou impudicitia e impietas contra os deuses, pátria e família. Pode ser uma representação 

com características dissimuladas, mas é uma narrativa muito romanesca, baseada em 

rumores e com uma gradação que se aproxima do texto dramático137. 

 As virtudes ficam sobejamente entregues a Marco Aurélio, desenhadas através 

de uma panóplia de acções singulares do imperador e de situações orientadas para um 

fim glorificador. O sentido histórico das acções de Cómodo é distorcido por uma 

interpretação conscientemente malévola até limites inimagináveis, enquanto a 

deformação dos actos de seu pai segue um sentido histórico de confirmação de apogeu. 

É de estranhar que, dos vinte capítulos da uita de Cómodo, só não existam juízos de 

valor directamente negativos quando se descreve o cursus do jovem com a presença do 

seu pai: «Durante a infância foi-lhe entregue o título de César […] saiu com o seu pai 

para a Síria e Egipto, e regressou com ele a Roma.»138. Este facto comprova, em parte, a 

oposição marcadamente directa dos dois imperadores, pois o rol de vícios e aspectos 

negativos somente cessa quando a individualidade de Aurélio intervém na vida do filho. 

Após o desaparecimento do imperador-filósofo, não se observa Cómodo entregue a 

                                                 
135 SHA, Com., II, 6-9.  
136 Cizek, E., Structures et Idéologie dans «Les Viés des Douze Césars» de Suétone, Paris, 1977, 154/155. 
137 Brandão, J. L., Máscaras dos Césares – teatro e moralidade nas Vidas suetonianas, Coimbra, 2009, 
211-239. 
138 SHA, Com., I, 10; II, 1-5; repectivamente. 
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assuntos públicos e políticos, resumindo-se a narrativa à sua vida privada e, além do 

mais, desmedida. 

Marco Aurélio teve sempre uma política compreensiva perante o senado, 

chegando mesmo a criar novas jurisdições, com o intuito de criar um «Senado de 

Honra». Fez com que os órgãos governativos em torno de si fossem ocupados pelos 

seus amigos e tutores, pessoas da sua confiança, sobretudo de dinâmica filosófica 

idêntica. Sempre respeitou as instituições e as suas tradições, e manteve as 

preocupações de teor judicial, tendo em consideração as normas vigentes desde a 

República: «Esteve sempre nas sessões do Senado se estivesse em Roma, mesmo na 

medida para ver o que era proposto, e para propor algo se desejasse […]»139. Por outro 

lado, as medidas para com o Senado por parte de Cómodo são muito mais coercivas, 

visíveis pelas autênticas medidas de «limpeza». Note-se a constante rotação e criação de 

novos cônsules no principado de Cómodo, conforme as necessidades pessoais: «Assim, 

os sucessores destes homens foram mantidos ou executados segundo a vontade de 

Cleandro.»140.  

Aurélio pretendia criar um «Estado Perfeito», nomeadamente no domínio 

público e judicial, e na luta contra as infâmias e falsas acusações que proporcionavam 

conspirações. Para este fim, nomeou supervisores que controlavam as várias 

comunidades do Império e que trabalhavam ao nível da administração em justa medida 

com os fundos públicos; limitou os espectáculos públicos, principalmente os jogos de 

gladiadores; e teve grande preocupação com as vias públicas: «Nomeou juízes para 

Itália […] e homens consulares para administrar a lei […]»141. No fundo, medidas-base 

para que tudo funcionasse em excelência, uma política de controlo e satisfação social 

com moderação. Em Cómodo, tomando o exemplo dos jogos de gladiadores, pode ver-

se, porém, a sua adoração e, até, intervenção excessiva nestas actividades de cariz 

público: «Degolou o que queria degolar e violou todas as leis […] Tomou regularmente 

parte nos espectáculos e, tanta vezes o fez, que ficou marcado nos registos públicos.»142 

Desenrolam-se sucessivamente as maldades de Cómodo num sentido claramente 

historiográfico-senatorial de crítica: sádico, maníaco, sanguinário e cruel, impúdico, 

efeminado, vestia-se como mulher, homossexual, difamou e foi difamado, lançou 

muitos homens às feras, foi gladiador e condutor de carros, os festivais do circo e do 

                                                 
139 SHA, Marc., X, 7-8. 
140 SHA, Com., VI, 8 – VII. 
141 SHA, Marc., XI. 
142 SHA, Com., V, 5-14; XI, 6-14; respectivamente. 
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anfiteatro eram organizados pelas suas necessidades e não por motivos público-

religiosos, praticou excentricidades e coisas monstruosas, corrompeu a administração 

interna e provincial, arruinou as finanças públicas com as suas extravagâncias e 

favoritismos, humilhou o Senado, e, por variadas vezes, pareceu ser um débil mental – 

«O povo romano considerava-o um novo Calígula, tendo a clara noção que os assuntos 

oficiais eram conduzidos por outros, apesar de Paterno e Perene não terem ficado mais 

de três anos como prefeitos do pretório»143. Pode dizer-se que Cómodo tinha pontos de 

comparação dentro da própria mentalidade romana, o que apaziguava o ambiente social, 

ou seja, não era uma novidade e o seu retrato é concretizado desta forma. A segurança 

social, porém, era conseguida através da noção que as responsabilidades imperiais 

estavam entregues a outros e de uma certa confiança na máquina estadual antonina. Não 

se esqueça, todavia, as múltiplas reiterações e um completo caos cronológico, pois o 

biógrafo dedica mais de meia biografia (num total de oito capítulos) aos últimos anos do 

principado. 

O autor da Vita Commodi está obcecado em conduzir todos os actos do Princeps 

rumo a exempla negativos, enquanto os actos da Vita Marci constituem sempre dados 

de exempla positivos144. Há uma tese fundamental na uita de Cómodo, ou seja, um 

maniqueísmo e uma dicotomização moral do real que encontram contraponto na uita de 

Marco Aurélio, como um ultramontanismo senatorial que é levado até às suas últimas 

consequências. Em suma, por um lado, verifica-se uma história de feitos nobres e 

gloriosos para Roma e, por outro lado, um panfleto delirante145. O rio de sangue e 

maldades não cessa, não permite sequer que o leitor respire, fazendo com que aconteça 

o efeito contrário ao pretendido, isto é, não ser entediante146. 

A imagem da política social de Aurélio é demasiadamente perfeita, pois, 

juntamente com Vero, recebeu o título de «Pai da Pátria» (patris patriae nomen) e a 

«Coroa Cívica» (corona praetera ciuica), sendo também o momento em que os seus 

filhos assumem o título de Caesar, em 12 de Outubro de 166, precocemente a Cómodo 

e Ânio Vero (que morreu em 169): «Depois de o seu irmão ter regressado da Síria 

vitorioso, o título “Pai da Pátria” foi aplicado a ambos […] foi-lhe dado o nome de 

                                                 
143 Todo o rol de acusações patente na Vita Commodi surge visivelmente do capítulo VIII ao XV. 
144 A Vita Commodi não tem uma verdadeira narrativa histórico-biográfica como a Vita Marci. 
145 Segundo F. Grosso, a vida de Cómodo é um reflexo de uma facção política incontrolada e delirante, 
envolta em muita paixão e pouca história, o que abre possibilidades para um panfleto incrivelmente 
insultante. 
146 Ruiz, E. U., El reinado de Cómodo: subjetividad y objetividad en la antiga historiografía, Madrid, 
1984, 124-127. 
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César juntamente com o seu irmão Vero […]»147. Por um lado, mostrou-se pouco 

preocupado com os títulos que possuía, mas, por outro, preocupou-se muito com as 

titulaturas dos filhos, possivelmente porque pretendia perpetuar a sua visão perfeita de 

Estado nos seus sucessores148. Cómodo chega mesmo, contudo, a criar novos títulos 

para si, unindo Pius et Felix149, no sentido contínuo de se tornar o «Hércules Romano»: 

«O senado deu-lhe o nome de Pius, e depois de executar Perene, foi-lhe atribuído o 

nome Felix […] e também foi chamado de Hércules Romano […]»150. 

Com a importância do nascimento e do grupo social (associados à mentalidade 

senatorial), e a ideia do nascimento nobre ser a garantia do comportamento virtuoso do 

Homem, resolve-se o carácter de Cómodo pela justificação da bastardia. É uma hipótese 

avançada para perdoar as acções de Cómodo, mas fica-se pela caracterização de rumor, 

no sentido de não se poder considerar que o imperador ideal quisesse a ruína de Roma 

impondo tal herdeiro. A Vita Marci é de tal forma perfeita e exímia que não permite 

formular-se a acusação de ter actuado contra Roma. A Historia Augusta move-se em 

torno de um vector psicológico da aristocracia, que exigia respostas ao problema de 

como um governante ideal poderia deixar um herdeiro indigno. A oposição que aqui se 

evidencia é consequência da distorção moralizante da realidade, pois desde o instante 

em que se trata de uma questão moral, a resposta somente poderá implicar a deformação 

dos feitos.  

Também Herodiano dá uma desqualificação global de Cómodo, mas é muito 

mais brando que as outras fontes, não colocando tão marcadamente Aurélio e Cómodo 

em oposição, para também não cair em contradições. Para este autor, o único sinal 

negativo da opção de sucessão foi a tenra idade de Cómodo, resolvendo a problemática 

com a compensação de ter tido junto de si o cuidado dos homens veteranos do 

consilium. No fundo, o retórico sírio considera que os males existentes no principado de 

Cómodo foram, acima de tudo, fruto do livre arbítrio do próprio.  

Segundo os esquemas analíticos e uma exacerbada redução moral perante a 

imponente exaltação moral, passa-se de um relato moderado a uma palpitação quase 

histérica. Os insultos sistemáticos e a acumulação de actos inverosímeis do governante 

sombrio conduzem a Historia Augusta quase ao ridículo, justificando o propósito de 

                                                 
147 SHA, Marc., XII, 1-13; Com., I, 10. 
148 Vide Apêndice 2: Tabela de virtudes utilizadas por Marco Aurélio e Cómodo. 
149 Van’t Dack, E., «Commode et ses Épithétes “Pius Felix” sous les Sévères» in Historiae Augustae 
Colloquium Parisinum I, Macerata, 1991, 311-335. 
150 SHA, Com., VIII, 2-6; XV, 4 – XVI. 9; CIL 7, 2099. 
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criar um contra-modelo subjectivo ao imperador antecedente. Na Vita Commodi não se 

observa, como em Díon, um esforço de elevar a redução dos seus prejuízos 

moralizantes, pois parece que intencionalmente não se aplica realismo e/ou 

racionalidade, isto é, o maximalismo é levado quase até ao absurdo. Podem existir 

outras diferenças entre as fontes, tanto ao nível estrutural como ao nível global, 

sobretudo, quando se trata dos feitos anedóticos (cujo o número é muito amplo), mas 

para a presente investigação não é relevante destacá-las na medida em que são aspectos 

pontuais e particularmente interessantes para um estudo de comparação de fontes151.  

 Cómodo não tem um espaço hegemónico de acção como o seu pai, é muito mais 

importante a figura sombria por si só, da mesma forma que é muito mais interessante 

verificar as acções de conduta estóico-filosófica de Aurélio. Formula-se um desinteresse 

a respeito das res populi Romani (leis, magistrados, guerras, etc.) face aos apontamentos 

constantes sobre estes assuntos, implicando reformas, preocupações e modificações.  

 Marco Aurélio tomou medidas coercivas e diplomáticas para controlar e vencer, 

por exemplo, os povos Germânicos – «Marco assegurou que houvesse, contudo, pressão 

sobre eles, pensando que os bárbaros, de alguma forma, pudessem conseguir uma 

grande força que pudesse ser vencido.»152 –, enquanto no principado de Cómodo são 

mais importantes as conspirações que as guerras. Despreocupou-se, assim, dos assuntos 

externos, pois tinha problemas internos mais acutilantes153. Apesar de não possuir 

predisposição para resolver os problemas externos, fez a associação natural de vitórias 

militares com a sua titulatura, juntando por exemplo o nomen de Britannicus. 

Supostamente, para mostrar uma imagem militar, continuou a conduzir impulsivamente 

carros no Circo Máximo e propagou a moda exuberante da tunica dalmata: «Também 

tinha o desejo de conduzir carros no Circo e andava em público vestindo uma túnica 

dálmata […]»154. 

Enquanto as medidas de Aurélio parecem, por vezes, ter sido realizadas por si 

mesmo, o silêncio legislativo de Cómodo suporta a hipótese de uma despreocupação 

com a constituição imperial. É um contra-modelo sombrio de seu pai pois nunca 

                                                 
151 Ruiz, E. U., El reinado de Cómodo: subjetividad y objetividad en la antiga historiografía, Madrid, 
127-130. 
152 SHA, Marc., XII, 14 – XIV, 7. 
153 SHA, Com., IV – por exemplo, a conspiração de Lucila anteriormente tratada. 
154 SHA, Com., VIII, 2-7. É um tipo de túnica mais excêntrico, proveniente da Dalmácia, as Dalmaticae, 
brancas e de mangas curtas, que chegou a Roma no tempo da República, sendo uma vergonha vesti-las. 
Usaram-se mais geralmente no tempo de Cómodo, criando-se um grupo específico, os dalmaticati, que se 
demarcavam pela sua excentricidade, e Heliogábalo seguiu também esta tendência - Guillen, J., Vrbs 
Roma, Vida y Costumes de los Romanos – II, La Vida Pública, Salamanca, 1980, 270-274. 
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conseguiu alcançar o patamar de solenidade. É um contraste que deve ser 

simultaneamente sublinhado pelas relações que o imperador-filósofo teve com as 

cidades gregas e pelas pretensões dos sofistas que dominavam a vida cultural grega155. 

A tese da indolência e incapacidade de Cómodo para os assuntos públicos pode também 

ser alimentada por diversos rumores – «[…] os Dácios foram conquistados durante o 

seu principado e a paz restabelecida nas Panónias, mas tudo foi feito pelos seus legados 

[…]»156 –, tal como o projecto que se lhe coloca de querer incendiar Roma para 

reedificá-la como uma cidade sua, o que é muito semelhante a Nero: «Também deu 

ordem para se queimar a cidade, no sentido de construir a sua própria colónia […]»157. 

Díon Cássio enfatiza o lado sombrio da imagem de Cómodo em contraste com o 

retrato luminoso do seu pai na metáfora da transformação de um tempo de ouro a uma 

época de ferro, escrita durante o principado de Macrino, satirizando implicitamente os 

elementos de propaganda imperial Comodiana158 e a forma como se compreendia todo 

este período negro. Se, por um lado, o principado de Aurélio foi um tempo de guerras, 

com muitas despesas e perigos para o Império, por outro, os grupos sociais mais 

elevados eram tratados com cortesia e tacto. Cómodo somente concluiu uma postura 

militar bem sucedida, embora inglória, pois, apesar das fronteiras Romanas não terem 

sofrido sérios problemas, a guerra com os povos do Danúbio foi substituída por uma 

guerra civil, tornando-se a vida dos senadores precária e humilhante159. 

Verificam-se também diferenças notórias ao nível geográfico: os espaços 

percorridos por Aurélio são variados (sobretudo após a morte de Lúcio Vero), sendo 

altamente caracterizado pelas suas famosas viagens ao longo do Império, ao passo que 

Cómodo se limitava ao palácio, não saindo muito dos limites da Urbe, salienta-se 

novamente o seu desinteresse pelos acontecimentos exteriores. As relações princeps-

ordo senatorius são sempre um tema de distinção: com Marco Aurélio são tratadas 

segundo directrizes institucionais e com Cómodo são caracterizadas por meio de rasgos 

pessoais. Definem-se, assim, relações positivas ou negativas, respectivamente, existindo 

                                                 
155 Williams, W., «Individuality in the Imperial Constitutions: Hadrian and the Antonines» JRS 66, 1976, 
67-83 
156 SHA, Com., XIII, 7-8. 
157 SHA, Com., XV, 7. Em 192, um fogo devastou uma área perto do Palatino e do Foro, segundo Díon 
Cássio (LXXII, 24) e Herodiano (I, 14, 2-6). Cómodo não foi responsabilizado por este fogo e, após a 
reconstrução dos danos, assume o título de Conditor. 
158 Beaujeu, J., La religion romaine à l'apogée de l'Empire : I, La politique religieuse des Antonins (96-
192), Paris, 1955, 395 e ssq. 
159 Millar, F., A Study of Cassius Dio, New York, 1964, 122-123. 
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sempre, em ambos os casos, a preocupação pela ordo senatorius, pois o princeps 

encabeça a responsabilidade senatorial160. 

Cómodo é um soberano absentista, reduzido ao privado e à prática do mal, e 

Aurélio é o seu inverso declarado, pois não renúncia à guerra e à vitória (atributos da 

função imperial) nem escolhe colaboradores indignos como o seu filho, o qual prefere 

ainda a marginalização e condução à morte dos senadores. Por um lado, tem-se um 

imperador adepto da moderação, sendo assim divinizado, e, por outro, um imperador 

sem qualquer ponderação, contribuindo para o seu programa de auto-divinização. É 

muito suspeito a ausência de indivíduos da ordem senatorial em linhas de acção política 

na historiografia de Cómodo, tornando-se uma presença passiva do senado e dos 

senadores em ruptura dominante com o seu antecedente. É um corte preponderante com 

o consilium que Aurélio tinha deixado em activo post mortem, sendo necessário que 

Cómodo o destruísse para conseguir exercer o seu programa teocrático. Referem-se 

alguns êxitos militares nas fronteiras mas são protagonizados por senadores – «[…] as 

vitórias contra os Sármatas ganhas por outros generais […] Cómodo era tão perguiçoso 

e despreocupado em assinar documentos que respondia a muitas petições com a mesma 

fórmula […]»161 –, com o objectivo de contrapor a actuação senatorial nobre e valente à 

corrupção da corte. Existe uma presença desequilibrada dos senadores com acção 

positiva, não sendo, sobretudo, colocados em ambientes cortesãos ou centros de 

decisão.  

Constitui-se uma chave ideológica que se reflecte num problema político de 

rivalidade entre grupos de poder, nomeadamente na proscrição de todos os homens bons 

em torno de Cómodo e na marginalização política da facção senatorial, aquela que 

presumivelmente foi mais dinâmica e influente. Não se esqueça que o jogo simbólico 

conseguido através da linguagem narrativa da biografia e do maniqueísmo moral 

provoca uma distorção grave: a identificação total da ordo senatorius. A oposição de 

Aurélio e Cómodo pode ter surgido na historiografia em função de um partido pró-

aureliano e de um lado anti-comodiano, identificando globalmente um objectivo 

político-estratégico em prol da sobrevivência política das realidades de poder que se 

pretendiam fixar historicamente162.   

                                                 
160 Ruiz, E. U., El reinado de Cómodo: subjetividad y objetividad en la antiga historiografía, Madrid, 
130-131. 
161 SHA, Com., VI, 1; XIII, 5; respectivamente. 
162 Ruiz, E. U., El reinado de Cómodo: subjetividad y objetividad en la antiga historiografía, Madrid, 
131-133. 



Cómodo, um contra-modelo 

151 

É claro que Cómodo é o estereótipo do mau imperador, e Marco Aurélio o 

arquétipo do imperador benigno. Assim, de um para o outro, é visível a ausência de 

algumas etapas da construção do governo, e, quando existem réstias dessas fases, em 

Cómodo, têm um teor negativo. Elabora-se um tratamento de base moralizante que 

uniformiza artificialmente a totalidade de cada um dos principados, uma mesma 

intensidade de tratamento de moralidade ou imoralidade do imperador, respeito ou 

proscrição dos senadores, e horror ou autêntico derramamento de sangue. 

Cómodo assemelha-se a Adriano na tentativa de desmobilização para evitar os 

problemas internos, mas faltou-lhe a personalidade e maturidade para controlar a 

oposição da aristocracia. Em todas as etapas da vida de Cómodo há sempre algum 

derramamento de sangue, nem que sejam algumas gotas, ou seja, mesmo não existindo 

um cenário de guerra, a morte é um elemento constante; e em todas as fases da vida de 

Aurélio, apesar da tendência bélica, observa-se sempre exemplos de conduta filosófica.  

A conspiração de Lucila tem uma importância significativa, pois transmite-se 

historiograficamente a ideia de uma possível libertadora. Lucila era vista, em certa 

medida, como a digna governante de Roma, pois já tinha sido Augusta – «Era uma 

situação difícil de suportar para Lucila, qualquer honra prestada à outra imperatriz era 

um insulto para ela.»163 – e era a filha mais velha do imperador-filósofo, conseguindo 

assim afastar a má opção de sucessão. O grande número de mortes que deriva desta 

conspiração vem sublinhar a sua importância e o carácter sanguinário de Cómodo, 

ficando desde cedo a ideia que a morte era sempre a sua escolha, indiscriminadamente: 

«E contra muitos outros lançou a sua raiva por diversas formas.»164. Nenhuma das 

mortes é valorizada como castigo previsto nas leis de maiestas para os rebeldes que 

actuavam contra o poder legítimo, todas são caracterizadas como assassinatos.  

A exaltação herculana do imperador é o ponto de clímax quanto à tendência anti-

comodiana: a declaração de uma loucura aberta ou o sacrilégio de acreditar na sua 

própria tendência divina – «Permitiu que se erguessem estátuas suas vestido como 

Hércules e sacrifícios foram realizados como se tratasse de um deus.»165. Após a morte 

de Perene e Cleandro, Cómodo entra em espiral aberta e vertiginosa de culto paranóico 

a si mesmo, ao passo que Marco Aurélio, por exemplo, post mortem de Lúcio Vero, 

toma muito mais responsabilidade no governo de Roma. A auto-divinização é um tipo 

                                                 
163 Hdn. I, 8, 4. 
164 SHA, Com., IV, 11. 
165 SHA, Com., IX, 2. 
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de última e suprema prova para que o que se tinha dito ser falso passar a ser mais 

verosímil, uma nova e final forma de ser e estar confusa e revoltosa: «Planeou matar 

muitos mais homens […] Praticou o culto de Ísis, chegando até a rapar a sua cabeça e a 

carregar uma estátua de Anúbis.»166.  

Após a morte de Vero, intensifica-se o perfeccionismo do principado de Aurélio, 

exaltando-se a sua bondade (begnitate Marcus) em função dos títulos que eram 

entregues ao seu filho herdeiro, primeiramente o de César, depois de sacerdote (20 de 

Janeiro de 175), de imperator (27 de Novembro de 176), e, finalmente, o triunfo e o 

consulado ao seu lado (23 de Dezembro de 176): «[…] tido em todos os colégios como 

sacerdote […] juntamente com o seu pai foi aclamado Imperador […]»167. Cómodo 

surge como opção única, a hipótese exclusiva, tornando-se um caso de inevitabilidade e 

não de escolha168. O novo imperador afastou-se completamente da conduta estóico-

filosófica de seu pai, foi destrutivo e cruel, chegando mesmo a criar o culto de 

«Hércules Rural», para que todo o Império (sem excepção) o conhecesse como o 

«Hércules Romano». Este carácter dava-lhe também liberdade para ter vários tipos de 

luxos e desmesuras, entre eles banquetes, várias concubinas, banhos de sangue e 

relações sexuais. Modificou tudo radicalmente, até mesmo os nomes dos meses do 

calendário Romano: de Agosto para Commodus, Setembro como Hercules, Outubro de 

Invictus, Novembro como Exsuperatorius e Dezembro para Amazonius169. 

Os espectáculos circenses contribuem para o cliché do mau imperador, em que 

factos apresentados são separados do seu contexto original, justapondo-se sem relação, 

pois constituíram o próprio programa Comodiano de apoteose. É natural que Marco 

Aurélio, sempre em oposição com o seu sucessor, tenha horror aos espectáculos de 

sangue dos jogos públicos, daí ter tomado medidas controladoras. A paródia, a 

caricatura e o escárnio são a regra para medir a personagem e os actos de Cómodo; por 

exemplo, quando vestia roupas de mulher que alguns rituais herculanos exigiam – «[…] 

senta-se no teatro e anfiteatro vestido com vestes de mulher […] sem esquecer os títulos 

de Gladiador e Efeminado.»170 –, e quando marcava a sua presença como imperador na 

arena, significando um modelo de suprema indignidade. A Vita Commodi, empenhada 

em relacioná-lo com todos os vícios imagináveis em oposição ao seu pai de mil 

                                                 
166 SHA, Com., VIII, ss. 
167 SHA, Marc., XII, 2 – XIII. 
168 SHA, Marc., XVIII-XIX – nas alegações contra Cómodo no Senado, após a sua morte, é esta a 
verdadeira razão de fundo. 
169 SHA, Com., XI, 8-10. 
170 SHA, Com., XIII, 4; XVII, 10; respectivamente. 
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virtudes, chega mesmo a relatar a ordem de mandar esculpir a expressão gladiatorius et 

effeminatus numa estátua sua171. Há a pretensão de se negar a sua virilidade, de acusá-lo 

de ser homossexual e pô-lo vergonhosamente em praça pública? O termo effeminatus 

surge no sentido de dar expressão a certos aspectos da teologia herculana, com uma 

mística de Cómodo ser uma força da natureza humana, ou seja, o masculino e o 

feminino172.  

Como visto, a Vita Marci menciona histórias curiosas e duvidosas sobre o 

nascimento de Cómodo – «o seu filho Cómodo tinha nascido de um gladiador, não era 

realmente um príncipe […]»173 –, cujo objectivo é colocar o novo imperador em 

maldade nuclear e desonra desde o seu nascimento174. São narrativas com um forte teor 

de especulação e uma grande simplicidade, que pretendem estipular que esta criança (ab 

origine) estava envolta em forças tenebrosas do mal, passadas de mãe para filho, 

merecendo até um ritual de sangue. Se Faustina influencia directamente a figura de 

Aurélio, também Cómodo recebe repercussões de todos os títulos e carácter divino em 

que estava implicada a Diua Faustina Pia175. A teoria da bastardia é um rumor 

fortemente incorporado na historiografia, significando a desqualificação total do 

biografado e uma porta aberta para o escárnio da personagem, sem se ter qualquer 

escrúpulo sobre a sua veracidade. Assim, tudo é aceite como certo, na medida em que se 

lida com um bastardo e uma criança sem alma e presa a fatídicas forças do mal176. 

É diferente o conceito de maledicência ou rumores e a anti-propaganda num 

sentido estrito. Introduzem-se no texto historiográfico elementos que consciente e 

racionalmente funcionam como um antídoto aos possíveis efeitos provenientes da 

própria propaganda de Cómodo e de Marco Aurélio, acabando por formar uma pressão 

propagandística-comodiana que em nada se compara com as tendências seguidas pelo 

imperador-filósofo e os governantes anteriores. Em princípio, há que afirmar que nem o 

poder nem os seus aditamentos sagrados foram maiores em Cómodo que em Trajano, 

Adriano ou Aurélio, ou seja, os limites foram mantidos dentro da tradição antonina177. 

                                                 
171 SHA, Com., XVII, 10: […] et titulum more solito subscripsit , ita ut illum gladiatorium et effeminatum 
non praetermitteret. – excertos semelhantes podem também ser encontrados nas uitae de Heliogábalo e 
Carino. 
172 Gagé, J., «La mystique et l’anthropologie heracliana» ANRW  II, 17, 2, 1981, 675 
173 SHA, Marc., XIX, 1-8. 
174 Schwendemann, J., Der histor. Wert der Vita Marci bei den Script. Hist. Aug., Heidelberg, 1923, 205; 
Kroppe, A. H., «La naissance de Commode dans l’Histoire Auguste» REA 38, 1936, 278 e ssq. 
175 Grimal, P., Marc Aurèle, Paris, 1991, 223. 
176 Syme, R., «Bastards in the Roman Aristocracy» in Roman Papers II, Oxford, 510-517. 
177 Desde Trajano, acentuou-se a tendência de atribuir aos monarcas epítetos que realçavam o carácter 
sagrado da função imperial. 
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Os tipos e legendas numismáticas de Cómodo são equivalentes a Adriano ou Antonino 

Pio, e a titulatura sujeita a moderação e promoção do imperador não ultrapassava os 

tópicos tolerados pelas tradições aristocráticas. E até as novidades no âmbito da teologia 

imperial caracterizaram todo o principado de Cómodo, aparecendo, porém, tímida e 

modestamente no princípio178, para depois se precipitarem numa erupção tumultuosa 

nos seus três últimos anos de principado. 

Mediante a técnica retórica de antítese e o recurso a um sarcasmo cru, as noções 

pietas179 e felicitas180, que Cómodo utilizou para caracterizar o seu principado, passaram 

a ter um sentido contrário, ou seja, tomaram um rumo antipropagandístico. Não 

inventou nada de novo, limitou-se a recuperar o lema dos seus predecessores181 

(sobretudo de Trajano, Adriano e Antonino Pio), sendo lógico que o fizesse, pois, no 

final de contas, graças em grande parte às acções do seu pai, tinha pacificado as 

fronteiras e posto fim a uma etapa de guerra; o saeculum aureum Commodianum 

provava ser uma efectiva pax Commodiana: «É agora, esta “Idade de Ouro”, este 

“Hércules”, este “deus” […]»182. Uma consideração objectiva do principado de Aurélio 

mostra que a maior parte dos problemas afloram durante o principado do seu 

sucessor183. O imperador-filósofo não é, todavia, culpabilizado pela historiografia, a 

imagem criada de Cómodo é mais profícua para esse fim. Nem a prudência, nem as 

medidas de reforma interna, e nem o esforço enorme centrado na defesa das fronteiras 

do governante luminoso puderam anular a ameaça de colapso, deixando, efectivamente, 

mais problemas que soluções ao seu herdeiro sombrio. 

                                                 
178 É o início dos rumores que tomará a propaganda comodiana e, por sua vez, a manifestação da 
personalidade do imperador. Veja-se a celebração sobre a cronologia duplicada das festas jubilares, 
quando celebrou os decennalia em 185 (ao iniciar o décimo ano da sua proclamação como Augustus) e 
em 189 (ao começar o décimo ano do seu governo após a morte de Marco Aurélio). 
179 Tradicionalmente, é uma das mais fortes virtudes romanas, juntamente com grauitas ou dignitas, mas 
não se deve confundir com piedade, está muito mais relacionada com o dever ou a devoção, como por 
exemplo à família e à sociedade (paradigma da figura de Eneias). É este o trunfo da expansão e domínio 
romanos, juntando a clementia, a uirtus, a iustitia e a pietas – Pereira, M. H. R., Estudos da História da 
Cultura Clássica II, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2002/3; «Virgílio, Poeta da Paz e da Missão 
de Roma» in Estudos de Homenagem a Jorge Borges de Macedo, Lisboa, 1992, 73-86; 
180 Pode ser uma deusa ou uma virtude que representa a boa sorte ou o sucesso. Desempenha um papel 
importante na religião e mitologia romana, sobretudo durante o período imperial como sinónimo de 
riqueza e prosperidade – Pereira, M. H. R., Estudos da História da Cultura Clássica II, Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2002/3. 
181 O saeculum aureum e a temporum felicitas. 
182 Dion Cass., LXXIII, 16, 1. 
183 Tradicionalmente, situava-se a crise generalizada do Império no século III, mas nos dias de hoje tem-
se retrocedido ao principado de Marco Aurélio para encontrar a origem dos elementos sócio-económicos 
que definem a crise – Rémondon, R., La Crise de L’Empire Roman de Marc-Aurèle a Anastase, Paris, 
1964, 262-276. 
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Em todo o caso, os problemas, que eram muitos e penosos, têm provavelmente 

uma causa mais plausível na própria estrutura e dinâmica do Império do que na 

personificação comodiana; tornando-se, ainda assim, um protótipo necessário 

historiograficamente. Perante os distúrbios internos de Roma, Cómodo parece querer ir 

mais além através da divinização do soberano e da auto-afirmação do teologismo total 

da sua função, onde a mística imperial é conduzida até às últimas consequências. 

Chegou mesmo a proclamar-se fundador de Roma – «Teve, além disto, um desejo louco 

de querer que a cidade de Roma fosse chamada de Colónia Comodiana.»184 –, 

ordenando que toda a gente fosse denominada de Commodianus, e dirigiu ao senado 

uma lista de títulos ridícula e interminável, em que renunciava ao seu nome com o 

desejo de se declarar deus185. A exaltação herculana é a bandeira do seu programa e os 

mecanismos da propaganda imperial funcionaram, então, em pleno rendimento. Foi um 

período curto, mas suficiente para se verificar resultados imediatos: municípios, 

unidades militares, instituições provinciais, centros de culto e divindades começaram a 

ter o sobrenome Commodianus186. E realmente os meses começaram a ser chamados 

segundo os seus epítetos imperiais, ou seja, todo o império, em certa parte, absorveu 

esta nova mística imposta. 

Naturalmente, a damnatio memoriae trouxe a anulação radical de tais inovações, 

pois era uma vergonha a apagar, mas actualmente possui-se tais informações porque 

Cómodo mandou registar tudo nas acta Senatus: «Refere-se as Acta Urbis ou Acta 

Diurna, publicações que começaram com Júlio César e foram continuadas pelos seus 

sucessores, contendo anúncios oficiais e notícias variadas que o governo pensava convir 

ao público.»187. O seu agonismo herculano adequava o poder imperial às novas 

psicologias aristocráticas, como se a paideia gentium parecesse ser inquietante e 

propícia a repetir pelos monarcas futuros que quisessem afirmar políticas anti-

senatoriais. Por este motivo, sobreviveu ao tempo e à damnatio memoriae – os 

imperadores severos tiveram o cuidado de reabilitar a memória de Cómodo. Era preciso 

lutar contra o perigo, lembrando-o, isto é, dominar o passado pela força, mantendo 

                                                 
184 SHA, Com., VIII, 6-9; Aymard, J., «Commode-Hercule fondateur de Rome», REL, 14, 1936, 350-364. 
185 SHA, Com., VIII: há muitas mais informações na Historia Augusta, mas estão de forma desordenada. 
Vide Díon Cássio (LXXII, 15, 2-9): deu também o nome Commodianus ao Senado, povo, Palácios, 
legiões e cidadãos. 
186 Na Historia Augusta encontra-se, por exemplo, Cartago como Commodiana (SHA, Com., XVII, 7-8) 
ou a criação da classis Africana Commodiana Herculea (SHA, Com., XVII, 8). 
187 SHA, Com., XV, 4. 
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presente a vergonha de realizar tais actos188. A Historia Augusta e os outros autores 

ganharam a batalha propagandística, os seus relatos não só elaboram elementos de anti-

propaganda como também concebem a força da mensagem em si mesma189. 

As transformações que se conhecem de Cómodo post mortem reduzem-se 

directamente às suas duas damnatio memoriae, sendo que a sua figura é reavivada, não 

obstante, em cada apoteose dada pelos Severos. Apesar dos erros e infelicidades do 

imperador sombrio, o sobrenome familiar Antoninus sobrevive devido ao renome da 

própria dinastia de Ouro e à entrada dos Severos na família dos Antoninos. A utilização 

dos dois epítetos Pius e Felix, que Cómodo originalmente combinou, foi sem dúvida 

muito propícia para as figuras da Casa dos Severos. Esta mesma combinação ficará 

como uma fórmula estereotipada desta dinastia – «Severo […] foi considerado justo e 

digno da adoração como um deus.»190 –, e manter-se-á por muito tempo como 

cognomen familiar na nomenclatura imperial. 

Deve sempre conjugar-se as damnationes, as apoteoses e os conceitos pius/felix, 

pois os epítetos são claramente assinalados, conhecendo-se as razões da sua concessão: 

«Na altura em que Cómodo foi chamado Pius e Felix disse que tinha lutado contra a 

conspirações em seu nome, tendo desculpa para matar tantas pessoas.»191. Cómodo 

tentará em primeiro lugar apagar a imagem de adulter matris durante o seu principado 

e, da mesma forma, Dido Juliano tentará escrever in tabulis se Commodi memoriam 

restiturum – «[…] escreveu para que o bom nome de Cómodo fosse restaurado e vingar 

Pertinaz […]»192– uma nova introdução de medidas tomadas por Cómodo que tinham 

sido abolidas por Pertinaz: «[…] Juliano restaurou muitas medidas nas quais Cómodo 

estava envolvido e que Pertinaz tinha abolido.»193. Repetidamente, também em todas as 

fontes, Septímio Severo apresenta-se como vingador de Pertinaz – «[…] expôs a sua 

causa, pois universalmente era visto como vingador de Pertinaz […]»194 –, divinizando-

o e utilizando o seu sobrenome com o intento de fazer parte da família dos Antoninos: 

«Severo, acima de tudo mostrando respeito por tão bom governante, aceitou do senado 

                                                 
188 Ruiz, E. U., El reinado de Cómodo: subjetividad y objetividad en la antiga historiografía, Madrid, 
1984,142-147. 
189 O mesmo cariz anticomodiano, em Herodiano e em Mário Máximo (como suposta fonte da Vita 
Commodi), foi decisivo para consagrar a imagem de Cómodo como o arquétipo de «tirano»; da mesma 
forma que o cariz pró-aureliano da uita e obra filosófica (Pensamentos) ilustram a figura de Marco 
Aurélio como governante ideal. 
190 SHA, Sev., XX, 9. 
191 SHA, Com., VIII, 1-2. 
192 SHA, Did. Iul., II, 7. 
193 SHA, Did. Iul., IV, 8. 
194 SHA, Sev., V, 4. 
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o nome Pertinaz. […] Deu a si mesmo, sobretudo pelo seu comando, o nome de 

Pertinaz […]»195. 

À semelhança de Calígula, sempre em comparação com o seu pai, era quase 

impossível rivalizá-lo e, para Herodiano, a juventude do príncipe foi a causa dos erros 

do principado, nomeadamente a preponderância dos favoritos e a arrogância196. Pode, 

então, concluir-se que, enquanto Marco Aurélio assegura uma imagem ideal e filosófica, 

Cómodo é o espírito herculano em pessoa. Às exigências de justiça e moralidade 

sucedem a força e a violência197. 
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195 SHA, Pert, XV, 1-5; Sev., VII, 8-9; XVII, 5-6; respectivamente. Segundo Herodiano (II, 10, 1) tomou 
este nome quando deixou a Panónia Superior, aparecendo nas suas inscrições e moedas especialmente na 
primeira parte do seu principado. 
196 Hdn., I, 1, 5-6. 
197 Grimal, P., Marc Aurèle, Paris, 1991, 33. 


