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RESUMO 

 

Esta Tese trata do Principado de Domiciano (81-96), o último imperador flaviano. 

Analiso como a comunicação, o espaço e o poder articulavam-se na composição da 

imagem desse imperador. Tendo em vista o assassinato de Domiciano em 96, as narrativas 

sobre esse imperador se transformam drasticamente. Domiciano deixa de ser considerado 

um bom imperador e entra para o rol dos tiranos. Desse modo, analiso como esta guinada 

diz respeito às tentativas de reafirmação sociopolítica da elite senatorial e equestre frente 

a uma nova conjuntura política. Empreendo essa análise por meio do entendimento de 

que o Principado era constituído pela coexistência de estruturas temporais contraditórias: 

uma antiga e republicana; outra nova e imperial. Busco explicar como a comunicação dos 

agentes históricos envolvidos na dinâmica sociopolítica romana articulavam seus 

interesses por meio de formas semânticas que retomavam parte do repertório social 

romano. Além disso, defendo que os aspectos arquitetônicos e simbólicos que compõem 

o contexto espacial de Roma são fundamentais para a experiência sociopolítica e para o 

processo comunicativo nas sociedades estratificadas como a romana dos séculos I e II. 

Portanto, busco demonstrar que as noções de espaço público e privado eram estruturantes 

para a conformação dessas formas semânticas, uma vez que elas eram mobilizadas tanto 

para configuração do retrato positivo quanto negativo do imperador flaviano.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis is about the Principate of Domitian (81-96), the last Flavian emperor. I study 

how communication, space, and power have been articulated in the depiction of this 

emperor's image. Since the murder of Domitian in 96, the narratives about his reign 

changed dramatically. Domitian was no longer considered a good emperor and became 

part of the hall of tyrants. I analyse how this shift is related to attempts of socio-political 

reaffirmation by the senatorial and equestrian elite face a new political conjuncture. The 

Principate is understood as constituted by the coexistence of contradictory temporal 

structures: by an ancient and republican one, and by another new and imperial one. I 

explain how the communication among the historical agents, which were involved in the 

Roman socio-political dynamic, articulated their interests through semantic forms that 

resumed part of the Roman social repertoire. Furthermore, I argue that the architectural 

and the symbolic aspects that make up the spatial context of Rome are fundamental to the 

socio-political experience and communicative process in stratified societies such as the 

Roman in the first and second centuries. Thus, I attempt to demonstrate that the notions 

of public and private structured the making of these semantic forms since they were 

mobilized to configure the positive and negative portrait of the Flavian emperor. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo trata do Principado de Domiciano (81-96), o último imperador flaviano. 

Busca-se compreender como a comunicação produzida sob e sobre o seu governo operava 

por enunciados radicalmente contraditórios. Esses enunciados, em nossa hipótese de 

análise, ganhavam sentido por meio de formas semânticas republicanas e imperiais. 

Observa-se que a ruptura brusca ocorrida em 96, que ceifou a vida do princeps, produziu 

dois resultados distintos. Por um lado, mantiveram-se as práticas administrativas 

implementadas por Domiciano, o que representou uma continuidade com os Principados 

sucessores. Por outro lado, amplificaram-se as contradições sociopolíticas entre os 

membros da elite imperial, o que autorizou e fomentou a produção de novos discursos 

que reformaram a imagem de Domiciano entre o final do século I e o início do século III. 

O advento de novos principes na casa imperial, como Nerva e Trajano, possibilitou a 

abertura de novos espaços de experiência e, conjuntamente, a emergência de significados 

reformulados no processo comunicativo operado por parte da elite no poder. Em outras 

palavras, isso significava uma alteração drástica no retrato de Domiciano, que deixava de 

ser observado como princeps, como fora enquanto vivo, para tornar-se um tirano depois 

de morto. Obviamente, esse movimento de mutação da imagem do princeps não nasceu 

com Domiciano. Ao contrário, manifestou-se de modo regular, mesmo que sob 

intensidades distintas, pois esteve associado à rearticulação constante de novos interesses 

aristocráticos no cenário político de Roma. Esses interesses, para serem firmados, 

reclamavam o suporte do maior agente sociopolítico do Principado: o imperador. 

A figura do imperador era central para a emergência dessa gramática do poder 

imperial. Isso porque, inicialmente, a sua posição política e social no cenário romano não 

adquiriu um status legal. O que nós, modernos, chamamos de imperador romano, na 

verdade, constituía-se como um aglomerado de posições políticas e sociais (honores) 

pertencentes ao repertório republicano, mas que acabaram concentradas por um indivíduo 

e sua família. Domiciano, nesse sentido, foi aclamado princeps e pater patriae pelo 

Senado, obteve o consulado em dezessete oportunidades, recebeu por dezesseis anos 

consecutivos o imperium proconsularum e a tribunicia potestas, além de ter sido Pontifex 

Maximus e Censor Perpetuus por dez anos. 

Essa condição, que permite a sobreposição e a coexistência de uma estrutura de tempo 

histórico republicano e outra imperial era, agora sim, uma particularidade do Principado 
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Romano, a qual nomearemos como condição paradoxal. Essa hipótese, que endossamos 

e nos servirá de base, é defendida por Aloys Winterling.1 Esse paradoxo sobrepõe um 

semântica republicana tradicional antiga e outra semântica imperial nova. Em nenhum 

momento do qual tratamos, o cursus honorum republicano deixou de se manter no 

horizonte de expectativas dos aristocratas. O princeps, por seu turno, para distinguir-se 

em meio aos membros dessa elite, utilizava-se do próprio cursus honorum. Esse cursus 

honorum de tipo imperial foi marcado pelo acesso exclusivo a certas dignidades, como o 

triunfo militar pleno, e pelo acúmulo de outras dignidades, como o tribunato da plebe, 

exercido de forma ininterrupta apenas pelo imperador. O quadro do cursus honorum 

republicano não se altera sob o poder imperial, mas se afirma desde Augusto uma 

distinção clara entre aqueles que terão uma primazia no exercício do poder e os demais, 

de carreira senatorial, equestre ou mesmo no interior da família Caesaris. Logo, o 

imperador não rompeu a estrutura tradicional e nem inaugurou novos critérios de 

diferenciação social, mas os recombinou. Esse acúmulo de honores ao mesmo tempo 

reforçava, por um lado, a própria forma semântica republicana, e, por outro, evidenciava 

uma dimensão intrinsecamente imperial do Principado. 

Essa condição paradoxal de possibilidade histórica pode ser percebida e descrita pelo 

conceito de "simultaneidade do não simultâneo" cunhado por Reinhart Koselleck.2 O 

historiador alemão preocupa-se em distinguir como as camadas de tempo operam no 

sentido de produzirem distintas temporalidades. Desse modo, as ferramentas teórico-

metodológicas koselleckianas nos auxiliam a descrever e explicar a semântica 

contraditória do Principado Romano. Em nossa perspectiva, portanto, a transição entre 

República e Principado não consiste em uma ruptura, mas responde a diferentes 

configurações do processo comunicativo da sociedade romana, que manipula elementos 

semânticos e arquitetônicos, republicanos e imperiais, na formulação do Principado. 

Acompanhamos, nessa leitura, a abordagem sugerida por Fábio Faversani.3 

Por outro lado, se a compreensão dessas estruturas temporais depende da linguagem 

como meio de sua existência, logo, necessitávamos de ferramentas teóricas para explicar, 

conjuntamente, tanto a permanência como a transformação diacrônica de determinadas 

estruturas semânticas que operavam na difamação ou habilitação das personae romanas. 

                                                             
1 Winterling, 2009. 
2 Koselleck, 2012, p. 121. 
3 Faversani, 2013. 



17 

 

Desse modo, a abordagem de Niklas Luhmann sobre a interdependência entre a 

comunicação e as sociedades estratificadas nos parece apropriada. 

De antemão, é importante ressaltar que tal perspectiva comunicativa, amparada pela 

teoria dos sistemas sociais, pressupõe um processo ininterrupto de seleção das 

informações. Logo, toda comunicação pressupõe perda de significados e, por isso mesmo, 

torna-se condição imanente de sua própria transformação. Inegavelmente, essa 

transmutação possui limites. Sociedades estratificadas, como o caso da romana, eram 

conservadoras, erigindo-se autopoiéticamente pela comunicação e se reatualizando pela 

diferenciação social de modo lento e gradual. Sob essa abordagem, a comunicação é 

entendida menos como um fenômeno completo e mais como um processo concomitante 

que pressupõe, por um lado, perda e transformação, mas, por outro, atualização de formas 

semânticas pretéritas. Desse modo, entendemos que comunicação e linguagem operam 

de maneira interdependente e se vinculam diretamente às estruturas dos tempos 

históricos. 

Portanto, isso nos possibilita aventar uma leitura específica sobre o Principado de 

Domiciano. Em vez de reproduzir as imagens positivas e negativas disponibilizadas na 

diacronia pela documentação, buscamos compreender e explicar como a antítese 

princeps-tyrannus servia à produção de determinadas formas semânticas que operavam 

na comunicação, seja durante ou após o Principado Domiciano. 

 

A documentação sobre o Principado de Domiciano 

 

Tito Flávio Domiciano tornou-se imperador com a morte inesperada de seu irmão 

mais velho, Tito, em 13 de setembro de 81. Em termos imediatos, assumir o Principado 

significava obter o controle da casa do imperador (domus Caesaris), das legiões romanas 

e de parte significativa do aerarium. Domiciano governou por quinze anos, quando foi 

assassinado no interior de sua casa em 18 de setembro de 96, colocando fim ao governo 

da família flaviana. Como ressaltam alguns historiadores,4 a ausência de um herdeiro que 

                                                             
4 E.g. Charles, 2002, p. 48: “In sum, Domitian was largely the victim of circumstance. If his heir had been 
allowed to succeed him, it is quite possible that Domitian would have been accorded divine honours – he, 
like Augustus, Claudius, Vespasian and Titus, would have become one of the ‘good’ emperors. 
Unfortunately for Domitian, he was the last of his line. Unlike Hadrian, who had also incurred the anger of 
the Senate in the last years of his reign, he had no one to praise his memory or honour his name.” Também 
em: Vinson, 1989, p. 449; Jones, 1992, p. 160-3; D’Ambra, 1992, p. 10. 
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pudesse dar continuidade às práticas flavianas e abrigo à sua memória fizeram toda a 

diferença na habilitação de um retrato tirânico do princeps após o seu assassinato. 

A chegada de Nerva à casa imperial produziu silêncios que pouco nos ajudam a 

compreender essa transição abrupta decorrente da morte de Domiciano. Suetônio e Dio 

Cássio, os únicos relatos que nos informam sobre esse contexto específico, narram o 

evento de forma semelhante. Segundo Suetônio, Domiciano teria sido assassinado em seu 

quarto, como parte de uma conspiratio orquestrada por amigos, libertos e sua esposa 

Domícia.5 Dio adiciona que um dos prefeitos do pretório, Norbano, teria auxiliado na 

conspiração.6 Enquanto o biógrafo não menciona o nome de Nerva, o historiador relata 

que os conspiradores alertaram o futuro imperador sobre os planos com antecedência.7 

Não há, em síntese, o envolvimento de senadores na conspiração de acordo com esses 

autores. 

Logo após a morte de Domiciano, Suetônio relata duas reações distintas: a plebe 

enfrentou a situação de maneira indiferente, enquanto que os soldados tomaram o 

ocorrido de forma gravissima e tentaram aclamá-lo Diuus.8 A tentativa foi frustrada. O 

Senado, no fervor do momento, parece ter decretado um édito com o intuito de abolir a 

memória (abolitio memoriae) do imperador,9 o que significava, em termos práticos, a 

eliminação do seu nome e de sua imagem de inscrições e estátuas públicas. Plínio, o 

jovem, pouco tempo depois da medida, relatou como as estátuas douradas do princeps 

flaviano eram tratadas: “Era agradável lançar ao chão aqueles rostos superbíssimos, 

quebrá-los com a espada, maltratá-los com o machado, como se cada golpe fosse seguido 

de sangue e dor.”10 

No entanto, até o seu assassinato, em 96, Domiciano governou por longos quinze 

anos. O desafio enfrentado pela historiografia moderna reside justamente no contraste 

estabelecido pelos testemunhos produzidos ao longo desses quinze anos de governo e 

aqueles produzidos posteriormente à sua morte. Uma rara exceção é Marcial, que publica 

uma nova edição de seus Epigramas retirando, nessa, aqueles elogios dedicados a 

Domiciano e adicionando alguns referentes a Trajano.11 Com esse reposicionamento, o 

                                                             
5 Suet. Dom. 23. 
6 Dio. 67.15.2. 
7 Dio. 67.15.5. 
8 Suet. Dom. 23. 
9 Suet. Dom. 23. 
10 Plin. Pan. 52.4: “Iuuabat illidere solo superbissimos uultus, instare ferro, saeuire securibus, ut si singulos 
ictus sanguis dolorque sequeretur.” (Trad. de Giron, 2017) 
11 Mart. Ep. 10.2. 
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poeta torna-se um testemunho ímpar de quem viveu e celebrou tanto o Principado de 

Domiciano quanto o de Trajano. 

A biografia de Domiciano escrita por Suetônio no Principado de Adriano é outro 

documento que combina, mesmo que de maneira bastante desigual, elogios e vitupérios, 

com significativo destaque para os últimos. Suetônio escreveu sua biografia dos Césares 

mais de três décadas depois do assassinato do princeps flaviano, o que lhe assegurou, 

cabe especular, maior autonomia e uma maior criatividade para escrever sine ira et studio, 

como formularia na mesma época o senador e historiador Tácito.12 

Os principais documentos coetâneos ao Principado de Domiciano e que, desse modo, 

teceram elogios ao princeps são os poemas de Estácio e Marcial. Outras referências 

laudatórias, porém pontuais, encontram-se em Quintiliano, Frontino, Valério Flaco, 

Silvio Itálico e Flávio Josefo. Salvo a documentação literária, um conjunto de quinze 

moedas dedicadas aos Jogos Seculares de Domiciano realizados em 88 se mostra 

relevante. Esse corpus numismático é importante, pois apresenta uma narrativa coerente 

na qual o imperador ocupa o protagonismo religioso durante esses Jogos em Roma. 

Do mesmo modo que o seu pai, Vespasiano, e o seu irmão, Tito, Domiciano foi um 

dos maiores construtores da urbs. Os vestígios materiais resistentes à ação do tempo e 

que ainda compõem a topografia de Roma hoje, por sinal, devem muito ao projeto 

arquitetônico flaviano. É o caso, por exemplo, de um dos cartões postais mais famosos 

da capital italiana, o Coliseu, ou melhor, o Anfiteatro Flávio, inaugurado por Tito em 80. 

Domiciano foi o responsável por inúmeras reformas urbanas na cidade, tanto em 

função do incêndio de 64, cujas consequências ainda eram sentidas, como do de 80. 

Domiciano também erigiu diversificadas e novas estruturas na cidade, como um Odeon, 

um Estádio e uma Naumaquia. Também ergueu templos, como o dedicado à família 

Flávia e outro à deusa Minerva em meio a um novo Fórum, que seria finalizado por Nerva. 

Essa dimensão ético-arquitetônica dos imperadores flavianos, logo, não poderia ser 

negligenciada se queremos compreender as formas semânticas características desse 

tempo histórico. Nesse sentido, os vestígios arqueológicos que nos informam sobre a 

arquitetura e a topografia da urbs serão levados em consideração sempre que oportuno 

for. 

Os documentos literários produzidos após a morte do princeps correspondem: à Vida 

de Agrícola, de Tácito; ao Panegírico de Trajano, de Plínio; à biografia de Domiciano 

                                                             
12 Tac. Ann. 1.1. 
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que encerra a Vida dos Césares, de Suetônio; e à História de Roma, de Dio Cássio. 

Referências pontuais também nos são oferecidas por Plutarco e, mais substancialmente, 

pela quarta Sátira de Juvenal. Colocando lado a lado a base documental disponibilizada 

por Estácio e Marcial e a presença de duas obras biográficas, uma obra historiográfica e 

um panegírico – que se estrutura em função da comparação entre a virtude de Trajano e 

o vício de Domiciano –, fica claro que o volume das narrativas negativas ao princeps é 

muito superior. No entanto, entendemos que é por meio da construção retórica dos elogios 

e dos vitupérios disponibilizados pela linguagem imperial que as formas semânticas do 

processo comunicativo se estruturavam. Nesse sentido, como buscaremos defender, os 

conceitos de público e de privado operavam de maneira axial na comunicação desses 

vícios e dessas virtudes imperiais. 

 

As formas semânticas e o processo comunicativo imperial 

 

Publicus e priuatus eram conceitos estruturantes do léxico social e político romano. 

Por um lado, tais noções estavam intrinsecamente ligadas à dimensão física de Roma, ou 

seja, à sua forma arquitetônica, e, por outro lado, estavam articuladas por meio da 

linguagem, traduzindo-se na dimensão sincrônica e diacrônica da temporalidade romana. 

Seguimos a leitura de Amy Russel quanto ao papel da arquitetura e sua articulação 

semântica com tais conceitos. Para a historiadora, a arquitetura abarcava, de um lado, uma 

dimensão física e concreta da realidade, e, de outro, uma dimensão imaginada, que reside 

na psique de qualquer um que nela habite.13 Nas palavras de Russel, cada “encontro com 

uma construção produz um novo espaço imaginado, condicionado pela experiência 

corporal e pela visão, mas também pelas ideias, cultura histórica e mesmo pelo humor”.14 

Dessa maneira, as noções romanas de público e de privado nos serão basilares pois 

elas fundamentam tanto a cultura histórica quanto a dimensão espacial da urbs romana. 

Por um lado, temos a casa, um espaço privado, de acesso limitado e organizado 

hierarquicamente sob o controle do pater. Ela, por sua vez, existia como contraponto de 

um espaço público. Por outro, o espaço público – fóruns, templos, vias, a terra pública 

etc. – ganhava sentido devido ao seu pertencimento ao populus e ao seu acesso irrestrito. 

No entanto, essa contraposição inicial é apenas parte da explicação. 

                                                             
13 Russel, 2016, p. 17. 
14 Russel, 2016, p. 17. 
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Acesso e controle eram fatores que tornavam a equação menos esquemática. Eles 

operavam diretamente na constituição do espaço público, uma vez que o fazer político 

era nele performado. O Senado, por exemplo, era um espaço público, porém, de acesso 

restrito e, por isso, mais controlável. Outro espaço tipicamente público era o Fórum 

Romano. Nele, reuniam-se tipos distintos de pessoas, de escravos a patrícios, e nele se 

realizavam práticas diversificadas, do comércio às assembleias. Desse modo, no Fórum, 

o controle almejado pela política coexistia, nem sempre pacificamente, com o livre ir e 

vir não só do populus, mas também de escravos e estrangeiros. 

Como é sabido, a casa romana – especificamente a domus aristocrática – comportava 

um espaço comum destinado aos afazeres públicos e, portanto, tornava-se de livre acesso 

à população. De outro modo, o espaço público da urbs atraía os interesses privados de 

inúmeras formas. A história da edificação dos monumentos públicos romanos é repleta 

de templos votivos de guerra, estátuas de generais, arcos, basílicas e demais formas 

“públicas” que carregavam as marcas de seu benfeitor – e também de sua gens. Essas 

justaposições semânticas e arquitetônicas traduziam os interesses dos indivíduos em cada 

momento específico da história de Roma. Público e privado, logo, não são conceitos 

estáticos, mas estavam a todo momento sendo disputados e ressignificados a partir do 

interesse desses agentes históricos. Tais embates pelo controle do espaço público 

alimentavam a dinâmica competitiva entre os aristocratas durante a República. 

Todavia, a partir de Augusto, cada vez mais a família imperial vai retendo esse direito 

de intervir na forma urbana da cidade, eliminando, assim, uma das vias de competição da 

elite citadina. Sob Domiciano, o controle das principais restaurações e construções ficava 

a cargo do imperador e de sua família. Nessa discussão, o que nos interessa saber é que 

mesmo o imperador tendo o monopólio das edificações, o status público desses locais 

não era alterado. O imperador não era o dono de tais espaços, que continuavam 

pertencendo ao populus. Quando Nero, por exemplo, colocou em prática o seu projeto de 

domus, expandindo-a sobre inúmeros bairros de Roma, a matéria para o vitupério do 

princeps fora disponibilizada. 

Com isso, chegamos ao ponto em que nossa hipótese se assenta. Se as formas 

semânticas atreladas aos conceitos de público e privado representam uma longa tradição 

na sociedade romana, é por meio da manipulação dessas formas na diacronia que a elite 

imperial – seja a domus Caesaris ou a aristocracia – vai comunicar os vícios e as virtudes 

do princeps Domiciano. Dessa maneira, nossa hipótese compreende que a comunicação 

imperial depende do campo semântico que envolve os conceitos de publicus e priuatus 
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para o estabelecimento de formas que atribuam sentido aos agentes históricos envolvidos 

no processo comunicativo. Então, entendemos que as narrativas produzidas sob 

Domiciano buscavam circunscrever o papel do princeps como um representante das 

tradições romanas republicanas, e, desse modo, esse papel em meio ao espaço público foi 

ressaltado pelos testemunhos. 

Essa orientação reflete a narrativa coerente disponibilizada pelo conjunto de moedas 

dos Jogos Seculares de 88, assim como relatos que atestavam a presença assídua do 

princeps em meio aos mais diversificados espetáculos, como os munera, os ludi scaenici 

e os ludi circenses. De outro modo, discursos produzidos após o assassinato do princeps, 

especialmente os de Tácito, Plínio, Suetônio e Dio Cássio, oferecem-nos o inverso disso. 

Eles enfatizam a postura indecorosa do princeps, que não seguia as tradições e 

desrespeitava a sintaxe dos espaços sociopolíticos romanos. Nesse momento, as 

narrativas enfatizam, especialmente, a reclusão e solidão de Domiciano em meio ao 

espaço privado. Desloca-se o foco dos elementos públicos da composição do princeps 

para a composição privada da imagem do imperador flaviano. Por meio dessa orientação, 

a figura do tirano solitário e cruel ganha força nos relatos que sucedem a sua morte. Tais 

composições discursivas conflitantes, articuladas pela sobreposição de estruturas de 

tempo republicanas e imperiais, que se fazem presente por meio da linguagem do público 

e do privado, compreendem o cerne do nosso debate acerca da composição de distintos 

processos comunicativos. Ainda que os juízos sejam dissonantes, nossa hipótese é que 

eles utilizam formas semânticas de compreensão generalizadas de um decoro – ou 

(in)decoro – sobre a utilização dos espaços privados e públicos pelo princeps. 

Tradicionalmente, os estudos sobre o Império Romano tendem a focar suas análises 

na relação entre o princeps e a elite romana. Tais delimitações, em larga medida, 

circunscrevem-se à corte imperial. O espaço da corte não será negado. Entretanto, por 

mais que ele disponibilizasse a interlocução de tipos distintos de indivíduos – senadores, 

libertos, equestres, escravos, mulheres, etc. –, ainda assim essa comunicação se constituía 

em meio a um sistema reduzido se comparado ao ambiente disponível da urbs como um 

todo. Se essa perspectiva sobre as relações de patronato entre a elite imperial e a casa 

imperial são importantes para entendermos a dinâmica de poder político arquitetada no 

entorno do imperador, como os trabalhos de Richard Saller e Andrew Wallace-Hadrill 

nos permitem verificar,15 ao optarmos por uma abordagem sociológica que evidencia os 

                                                             
15 Saller, 1982; Wallace-Hadrill, 1982; 2006. 
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processos comunicativos da sociedade – em consonância com as formas ético-

arquitetônicas disponibilizados pelo entorno urbano –, buscamos ampliar os agentes da 

interlocução no debate sociopolítico romano. 

 

Organização da Tese 

  

A Tese se divide em cinco capítulos. O primeiro – “O Principado de Domiciano entre 

a difamação e a habilitação: um balanço historiográfico” – busca compreender como a 

historiografia moderna analisa o Principado de Domiciano. Será enfatizado como a 

análise sobre o princeps flaviano reproduz, em larga medida, a antítese encontrada nos 

documentos. Desse modo, as narrativas produzidas entre os séculos XX e XXI ora 

alinham-se de maneira a condenar a imagem do princeps, ora buscam revitalizá-la. 

O capítulo seguinte – “Comunicação e formas sociopolíticas no Principado” – 

apresenta o arcabouço teórico que nos servirá para interpretar o que temos chamado de 

“formas semânticas” como sendo fundamentais para o processo comunicativo e a 

interpretação do Principado Romano. Com isso, almeja-se construir um caminho 

alternativo para a dicotomia verificada no capítulo anterior e abrir novos horizontes de 

análise ligados à comunicação e ao espaço. 

Em seguida, o terceiro – “Formas comunicativas na Roma Imperial” – levantará a 

primeira análise, iluminando os aspectos em torno das distintas comunicações produzidas 

por meio da Domus Aurea neroniana e do Anfiteatro Flávio. Argumenta-se que a 

dimensão pública das construções produzidas pelo imperadores disponibilizavam 

informações que alimentavam determinadas formas semânticas do processo 

comunicativo. Nesse sentido, demonstrar-se-á como o anfiteatro romano serviu tanto à 

reinserção de todos os segmentos do populus nessa forma urbana e, ao mesmo tempo, 

funcionou como um amplificador do controle e da diferenciação hierárquica. 

O quarto – “Domiciano e a esfera pública” – se centra na documentação produzida 

sob o último princeps flaviano, enquanto que o quinto e último – “Domiciano e a esfera 

privada” –, na documentação post mortem. Ambos os capítulos nos servirão para 

demonstrar como a comunicação imperial pró e contra Domiciano articulavam 

informações distintas para a produção de formas semânticas contraditórias que têm como 

base elementos comuns que fundamentam a comunicação tanto de apreciações positivas 

quanto negativas do imperador. Se os vestígios produzidos sob o princeps, por um lado, 

ressaltam o decoro público do imperador; por outro, nos testemunhos que vêm à tona após 
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o seu assassinato, o foco é redirecionado para o indecoroso comportamento de Domiciano 

em sua domus Caesaris. As duas construções argumentativas, não raramente, 

compartilham de fatos idênticos, porém, sob lentes distintas. Entretanto, os enfoques 

espaciais – público versus privado – buscavam, em nosso entendimento, dialogar com 

audiências igualmente distintas. 

Na conclusão, articularemos como tais dimensões da comunicação imperial 

necessitavam, inevitavelmente, apoiarem-se em formas semânticas que interessam 

sempre aos agentes coetâneos em cada uma das duas situações temporais – sob 

Domiciano ou sob Nerva, Trajano e Adriano.  

Os documentos traduzidos para o português possuem a indicação do tradutor. 

Aqueles que não a tiverem, por sua vez, são de nossa autoria. Os documentos produzidos 

antes da era comum serão indicados como “a.C.”, já para os posteriores não serão 

utilizadas abreviações. O anexo 1, ao fim, apresenta uma cronologia dos eventos políticos, 

destacando também as dedicações de construções públicas e as publicações literárias. 
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1 CAPÍTULO: O Principado de Domiciano entre a difamação e a habilitação: um 
balanço historiográfico 

 

 Introdução 

 

Em 1969, K. H. Waters publicava Traianus Domitiani Continuator. Artigo no qual o 

historiador anunciava que a “a visão clássica de Domiciano como um dos piores tiranos 

está, eu espero, com os dias contados agora”.16 Passadas quase cinco décadas, essa mesma 

imagem de Domiciano criticada por Waters permanece, trazendo consigo problemas 

teóricos e metodológicos do campo historiográfico. Exemplos desses problemas são 

encontrados em um recente livro, publicado em 2016, dedicado exclusivamente ao 

princeps Domiciano,17 de Pilar Fernández Uriel: 

 
Sem dúvida há pontos negativos em sua personalidade e em sua 
conduta. Talvez, o principal foi o seu próprio caráter reservado, 
sombrio, receoso e cruel, carente de empatia e de uma aparência 
admirável que necessita a personalidade de um homem de Estado, que 
gozaram seus próprios antecessores, em especial Vespasiano.18 
 

Revivendo novamente o tirano flaviano, a historiadora espanhola naturaliza os 

atributos ligados à personalidade e ao comportamento do princeps, como o caráter 

reservado, sombrio, receoso e cruel, sem se preocupar em questionar os interesses 

envolvidos na composição da narrativa negativa sobre Domiciano. Ressalta também a 

incapacidade do princeps em se comportar como um homem de Estado, assim como fora 

o pai Vespasiano. Para além de uma interpretação superficial das fontes, o vocabulário 

analítico da historiadora revela que sua leitura da organização sócio-política antiga é feita 

por meio das lentes do Estado moderno. Termos com “Estado”, “ideologia”, 

“burocracia”, “projeto de Estado” e “funcionários públicos”, entre outros, aparecem ao 

longo de todo o livro e sem definição. Igualmente importante notar é que o entendimento 

                                                             
16 Waters, 1969. Waters enumera um conjunto de práticas que estavam presentes no Principado de 
Domiciano e que continuaram durante o de Trajano: o aumento do número de equestres em posições 
importantes na res publica, como o cargo de prefeito do pretório; a manutenção dos inúmeros títulos 
atribuídos ao princeps na cunhagem de moedas, como denominação de Trajano como “OPTIMUS 
PRINCEPS”, “SPQR OPTIM PRINCIPI” e “GERMANICUS”; 3) a relação do princeps com os deuses, 
afirmada na associação de Trajano com Júpiter e Héracles, assim como Domiciano buscava associar sua 
imagem tanto a Júpiter quanto a Minerva; 4) a continuidade no campo estratégico militar, uma vez que 
ambos atacaram a Dácia; 5) a preocupação em fortalecer as fronteiras nas províncias do leste; 6) a realização 
de grandes obras públicas em Roma.  
17 Obra intitulada Titus Flavius Domitianus. De Princeps a Dominus: un hito en la transformación del 
Principado. 
18 Uriel, 2016, p. 285. 
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de Uriel sobre o Principado de Domiciano se apresenta de forma teleológica. A autora 

argumenta que as dinastias Júlio-claudiana e flaviana configuravam etapas de uma 

edificação do que seria um Principado “definitivo”, uma idade de ouro, com os 

Antoninos. Especialmente Augusto, Tibério, Claudio e Domiciano, segundo Uriel, seriam 

os principes responsáveis por desenvolverem uma estrutura ainda inacabada de governo, 

tornando mais eficiente a administração e estabelecendo, progressivamente, contornos 

mais delineados e mais transparentes ao Estado romano. Apesar do quadro bibliográfico 

atualizado citado pela historiadora, ela parece estar pouco preocupada em dialogar e 

problematizar as abordagens mais recentes. 

Problemas similares também estão presentes na historiografia brasileira 

contemporânea sobre a Antiguidade. Os historiadores Andrea Rossi e Nelson Bondioli 

interpretam Domiciano como um princeps diametralmente oposto a Trajano. 

Recuperando passagens em que Suetônio e Plínio o jovem retratam a tirania de 

Domiciano, os autores buscam demonstrar como essas narrativas operavam como contra 

discursos.19 Plínio, por sua vez, representaria um grupo estoico de resistência em meio à 

elite senatorial sob Trajano. Entretanto, um detalhe significativo é que, dentre os 

seiscentos senadores que compunham a Cúria,20 não existem outras evidências narrativas 

coetâneas que confrontem Plínio ou que nos ajudem a entender melhor a conjuntura do 

ano 100, momento em que o cônsul oferece a actio gratiorum para Trajano. Dessa forma, 

o que a documentação nos lega é um discurso de situação isolado. A retórica pliniana era 

clara: Domiciano, dominus; Trajano, optimus princeps.21 Se o título do artigo dos dois 

historiadores já enunciava que “Príncipes funestos não descansarão em paz”, reiterando 

o contraste pliniano, a conclusão indica estar “claro que Domiciano, embora condenado 

ao esquecimento, não descansaria em paz sob os próximos governos e as novas 

expectativas de um grupo ferrenhamente contrário ao último governo flaviano”.22  

                                                             
19 Os conceitos de discurso e de contra discurso são empregados pelos autores sob a ótica foucaultiana. 
20 Para a composição do Senado romano, ver Talbert, 1984, p. 9-39; Para uma recente discussão sobre os 
conceitos de elite e de aristocracia no Principado Romano, ver Tacoma, 2015, p. 125-45. 
21 Plin. Pan. 44.2: “Itaque sic imbuti sumus, ut, quibus erat summa votorum melior pessimo princeps, iam 
non possimus nisi optimum ferre.”; 53.2-3: “Neque enim satis amarit bonos principes, qui malos satis non 
oderit”; 74.3: “Proinde dabat vocibus nostris fidem apud optimum principem, quod apud malos 
detrahebat.”; 92. 4: “qui principem abstulit pessimum, dedit optimum, meliorem optimo genuit”; 94.3: 
“Praeteritus est a pessimo principe, qui praeteriri ab optimo non poterat.”; Para exclusivamente optimus 
princeps, 95.4: “si denique in tantum diligo optimum principem, in quantum invisus pessimo fui.” Por sinal, 
a palavra optimus aparece 48 vezes no Panegírico. 
22 Rossi; Bondioli, 2018. “Príncipes funestos não descansarão em paz: Discursos e resistências políticas no 
panegírico de Trajano.” In Silva; Campos, 2018. Corrupção, crimes e crises na Antiguidade. Rio de Janeiro: 
Desalinho, edição em epub.  
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Visto isso, algumas perguntas emergem. Seria esse grupo estoico, “ferrenhamente 

contrário” a Domiciano, uma oposição real durante este governo? Ou seria essa uma 

estratégia política que buscava comunicar uma ruptura e um distanciamento entre um 

governo supostamente antigo/ruim e um outro novo/ótimo?  A própria ideia de um grupo 

estoico torna-se de difícil sustentação, uma vez que a documentação não nos possibilita 

ver uma organização e interlocução entre esses indivíduos chamados de estoicos pelos 

historiadores modernos. Hipótese sobre a existência de um grupo estoico também foi 

apresentada por Norberto Guarinello e Fábio Joly, porém referente ao Principado de 

Nero.23 Os historiadores, ao analisarem a existência de éticas políticas distintas na 

composição do Senado, identificam um grupo no qual “a filosofia estoica fornecia um 

espaço de identidade, um padrão de fins e um código de comportamento”.24 Sob Nero, 

esse grupo seria representado pelo senador Trasea Peto. Entretanto, como os próprios 

autores ressaltam, “não podemos mensurar a sua entidade numérica”.25 Logo, o grupo 

estoico restringe-se a posição isolada e desarticulada de Trasea Peto.26 

Inegavelmente, tais questões não possuem respostas simples.27 Entretanto, um 

aspecto do problema parece passar despercebido aos historiadores brasileiros. Se 

identificar quais eram os artifícios narrativos utilizados para destruir a imagem de 

Domiciano é importante, como os autores buscam fazer, isso nos parece ser apenas parte 

do problema; o outro aspecto crucial, e que não aparece no texto, é a problematização 

desses predicados negativos em função do contexto trajânico. Afinal, como têm destacado 

a bibliografia sobre o período, a conduta de Trajano não parece se distanciar tanto assim 

daquela de Domiciano.28 

Os dois exemplos acima nos sugerem que problemas supostamente obsoletos ainda 

permanecem atuais. Entendemos que abordagens que naturalizam o comportamento 

tirânico de Domiciano, por um lado, e a postura virtuosa de Trajano, por outro, 

                                                             
23 Joly; Guarinello, 2001, p. 133-152. 
24 Joly; Guarinello, 2001, p. 14. 
25 Ibdem. 
26 A filha de Trasea Peto, Fania, casou-se com Helvídio Prisco. Este ganha destaque no relato taciteano da 
guerra civil que sucedeu a morte de Nero, sendo descrito por Tácito (His. 4.5.2) como “inacessível ao 
medo” (constans adversus metus). Todavia, os contextos são distintos. Peto, exemplum constantia, fazia 
oposição dissimulada à Nero segundo Tácito; Prisco, desejoso por vingar seu sogro, fazia oposição aos 
senadores que anteriormente estavam do lado do princeps Júlio-Claudiano. 
27 Tácito (Agr. 3), contemporâneo e amigo de Plínio, ajuda-nos a matizar essa leitura pliniana 
compartimentada e esquemática sobre a composição senatorial: “pela natural debilidade humana, mais 
tardos são os remédios do que males; assim, pois, como nossos corpos crescem com lentidão e rápido se 
extinguem, assim também mais fácil se oprimem do que se restabelecem o talento e o estudo”. 
28 Ver nota 13. 

http://lattes.cnpq.br/0246536948851034
http://lattes.cnpq.br/0246536948851034
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reproduzem paradoxos vivenciados pelos agentes históricos do Principado. Uma análise 

da imagem de Domiciano feita por meio de testemunhos produzidos após a sua morte nos 

fornecerá resultados completamente distintos se tomarmos aqueles coetâneos do 

princeps. Isso porque o imperador distorcia toda a semântica discursiva em seu presente. 

Não havia espaço para vituperar o princeps em vida. Todavia, após a sua morte, novos 

arranjos políticos eram estabelecidos e, como no caso de Domiciano e Nero nos sugerem, 

a ausência de um sucessor que resguardasse a memória do antecessor teria peso 

significativo diante da retórica senatorial.  

Por sua vez, problemas em torno da configuração do “Estado” monárquico, 

corporificada na figura do imperador, esbarram em problemas teóricos ligados à 

indissociabilidade, sob as sociedades estratificadas, das esferas privadas e públicas. 

Ambiguidades que eram existentes mesmo durante o período republicano anterior. Sob o 

Principado, tais contradições se potencializam devido à posição concentradora do 

princeps, sua domus e familia Caesaris. Por um lado, toda a estrutura semântica 

republicana permaneceu presente no Principado. Magistraturas e demais honras públicas, 

em larga medida, continuaram a fazer parte do cursus honorum do aristocrata. No entanto, 

por outro lado, o princeps poderia atuar como um agente político externo, que 

desequilibra qualquer competição política regular. Assim, aristocratas tentavam se 

aproximar do imperador para galgarem melhores posições na hierarquia tradicional. Em 

nosso entendimento, esse fenômeno paradoxal resulta da sobreposição e da coexistência 

de duas temporalidades distintas desse contexto histórico: uma antiga e republicana, outra 

nova e imperial. 

Dessa maneira, este primeiro capítulo explora como determinados problemas e 

abordagens historiográficos sobre o Principado de Domiciano se organizam. Verificamos 

dois eixos temáticos centrais que organizam a narrativa historiográfica sobre esse 

Principado: administração imperial e comportamento do princeps. As duas temáticas 

possuem inúmeras interfaces e, não raramente, reaparecem em diversos momentos ao 

longo do século XX e XXI. Delimitamos, portanto, alguns caminhos mais específicos. A 

primeira parte – “1.2. Sobre o gerenciamento do Império” – reúne estudos voltados para 

a eficiência ou ineficiência da gestão imperial durante o Principado de Domiciano. Aqui, 

destaca-se o embate entre Ronald Syme (1930) e Carol Sutherland (1935), além do 

profícuo e longo debate iniciado pela publicação de Henry Pleket (1961), que analisa 
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quatro inscrições provinciais.29 O eixo temático sobre o comportamento e a personalidade 

do princeps se subdivide em três partes interdependentes: “1.3. Sobre o éthos de 

Domiciano”; 1.4. “Sobre a relação entre Domiciano e a aristocracia”; “1.5. Sobre a 

deposição do último princeps flaviano”. 

 

 Sobre o gerenciamento do Império 

 

Ronald Syme foi um dos principais marcos que alteraram o curso das narrativas 

negativas sobre o Principado de Domiciano.30 Caminho trilhado ao mesmo tempo em que 

fazia frente a uma orientação de análise convencionalmente chamada de 

constitucionalista e característica do século XIX. Em 1930, Ronald Syme publica um 

artigo intitulado The Imperial Finances under Domitian, Nerva and Trajan. Sendo essa 

sua segunda publicação científica, nela o jovem neozelandês afirmava que a “política 

desse imperador habilidoso e inteligente tem sido justificada nas fronteiras, mas ainda é, 

nos assuntos financeiros, condenada como extravagante e ruinosa.”31 

O seu artigo criticava especialmente a publicação do historiador francês Jérôme 

Carcopino, Les richesses des Daces et Le redressement de l’empire romain, publicado 

em 1924. A tese do então professor da Sorbonne defendia que a guerra contra a Dácia, 

                                                             
29 Cabe ressaltar que, no início do século XIX, a prosopografia estava se constituindo como um método 
caro à ciência histórica, servindo como ferramenta para se entender como as relações de clientela e fides 
eram estruturadas no seio dessa elite romana. Não é acidental que o seu uso serviria à reconstituição 
histórica desses indivíduos que integravam as elites. Para uma análise da relação entre o elitismo e a 
prosopografia nesse contexto de produção historiográfica dos anos 20 e 30, ver Canfora, 1991, p. 94-204. 
Cabe também destaca que, em grande medida, o desenvolvimento do método prosopográfico deve ao 
projeto de Theodor Mommsen, que estabeleceu contornos mais delineados à matéria com a publicação do 
Prosopographia Imperii Romani (PIR) em três volumes (1897-9). O PIR foi um projeto submetido por 
Mommsen, em 1874, a Academia Real Prussiana de Ciências, em Berlim, para desenvolver o estudo 
prosopográfico das pessoas notáveis do Império Romano. Segundo Werner Eck (2010), a intenção de 
Mommsen era desenvolver uma nova ferramenta para ser operada junto ao Corpus Inscriptionum 
Latinarum (CIL), que já estava em processo de realização na época. Para uma discussão mais detalha da 
História da Prosopografia como um método, ver Eck, W. 2010. “Prosopography.” In The Oxford Handbook 
of Roman Studies, Oxford, p. 146-159. 
30 De fato, Syme não foi o primeiro. Theodor Mommsen, entre 1882 e 1886, já chamava atenção para as 
competências administrativas de Domiciano: “Domitian, however, in other respects so ill-famed, but whose 
provincial administration was entirely praiseworthy, minted superior coins of high carat-value.” (2005, p. 
191); “"Although no hero, Domitian was a most sensible administrator, and the modification and securing 
of the German frontier was essentially an administrative act.” (2005, p. 232). Também BUSSEL, F. W. 
(1910, p. 29-30): “Yet the truth remains—the reign of Domitian (for all the story of the turbot and 
aristocratic dismay, the black hangings, the sudden summons and the goblin dancers) put the coping- stone 
on the work of his father. For this is the record of the Flavian house: a blunt and straight- forward 
reorganisation on economic and middle-class lines, a wave of personal and perhaps scarce merited 
popularity, and fifteen years of thorough and attentive work.” 
31 Syme, 1930, p. 55. A sua primeira publicação data de 1928 e analisa a questão militar e fronteiriça sob 
Domiciano. 
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promovida por Trajano, objetivava espoliar o ouro dos reis dácios, combatendo assim o 

desequilíbrio das contas do império promovido por Domiciano. O descontrole financeiro 

se daria, principalmente, por conta da extravagância do tirano flaviano.32 

Dando ênfase às inclinações produzidas pela narrativa senatorial, isto é, aquelas 

apresentadas especialmente por Tácito e por Plínio, Syme se questionava sobre a real falta 

de compromisso de Domiciano com as finanças do império. Segundo Syme, essa leitura 

econômica era problemática, uma vez que: “Essa maneira de ver as coisas ao mesmo 

tempo torna inconsequente e ininteligível a política financeira de seus sucessores”.33 Ou 

seja, por mais que Plínio e Tácito sugiram um momento de extravagância e descontrole 

por parte de Domiciano, a continuidade das políticas militares e do programa de 

construções públicas em Roma e nas províncias indicam o contrário. Nesse sentido, o 

argumento symeniano explora três eixos principais: 1) política de construções públicas 

de Domiciano e Trajano; 2) a incompetência administrativa de Nerva; 3) e a repressão 

política de Domiciano. 

 No que se refere ao programa de construções públicas dos principes, Syme verificava 

uma leitura pouco “vigilant” do Panegírico de Plínio por Carcopino. Segundo Syme, a 

passagem 51.1-2,34 na qual Plínio elogia Trajano pela sua diligente postura quanto às 

construções no aspecto privado, foi mal interpretada, pois Carcopino generaliza esse 

elogio como se fosse direcionado para todos os aspectos das edificações em Roma. Como 

ressalta Syme, no mesmo capítulo da obra, 51.3-5,35 Plínio elogia Trajano justamente pelo 

oposto, isto é, suas grandiosas obras públicas. Esse amplo programa de construções 

públicas – que incluíam, e.g., ruas, aquedutos, banhos e um novo Fórum – foi utilizado 

por Syme para justificar a ausência de uma crise financeira, uma vez que as construções 

não poderiam ser realizadas em um curto prazo de tempo e não tiveram, ao longo do seu 

governo, sinais de interrupção.36 Ao contrário do que defendia Carcopino, tais obras 

                                                             
32 Cabe ressaltar que a imagem negativa dos tiranos, tanto para os antigos quanto para os modernos, deve 
muito aos escritos de Heródoto, Platão e Aristóteles. O tirano de Platão, por exemplo, é apresentado como 
hybristés, pois, governado pelos seus desejos, não reconhece os limites da moderação (Plat. Rep. 571a – 
587e). Em consonância com a tradição grega, a extravagância se torna um predicado típico dos tiranos no 
Principado. 
33 Syme, 1930, p. 55 
34 Plin. Pan. 51.1: “Idem tam parcus in aedificando quam diligens in tuendo”. 
35 Plin. Pan. 51.3: “At quam magnificus in publicum es? Hinc porticus, inde delubra occulta celeritate 
properantur, ut non consummata, sed tantum commutata videantur. Hic immensum latus Circi templorum 
pulchritudinem provocat”. 
36 Segundo Syme (1930, p. 56), a Via Traiana, a Via Noua Traiana e o Aqua Traiana, que foram finalizados 
entre 108 e 109, iniciaram quatro ou cinco anos antes, ou seja, entre 103 e 104 da primeira década de seu 
Principado.  
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iniciam-se bem antes da segunda metade de seu Principado. Nesse sentido, evidências 

arqueológicas também demonstram que o Forum Transitorum e o aqueduto Márcia foram 

obras iniciadas por Domiciano e finalizadas por Trajano, reforçando assim a tese contra 

a restrição de gastos. Além disso, a Via Domitiana, uma rua com 19 km que ligava Puteoli 

a Sinuessa, fora terminada um ano antes da morte de Domiciano, em 95.  37 

O segundo aspecto diz respeito à incompetência administrativa de Nerva que, 

segundo Syme, dificilmente era perceptível devido à bajulação senatorial.38 Nesse ponto, 

o historiador atrela o problema financeiro pontual à instabilidade política decorrente do 

assassinato de Domiciano. Sem vínculos com a plebe e nem com a guarda pretoriana, 

Nerva se encontraria em uma posição delicada, dizia Syme. A narrativa de Suetônio, de 

um lado, afirma que o povo reagiu de forma indiferente à morte do princeps; do outro 

lado, que a guarda pretoriana exigiu a punição dos assassinos de Domiciano.39 Amparado 

na leitura de Suetônio, Syme argumenta que o elo entre o princeps e os militares era 

sólido. Para reafirmar o vínculo de fidelidade entre o princeps e os militares, Syme se 

utiliza do exemplo de Virgínio Rufo, sob Nero, que demorou para abandoná-lo mesmo 

sem nunca tê-lo visto.40 Domiciano, ao contrário de Nero, é tido por Syme como o 

imperador que mais tempo esteve com os legionários.41 Logo, a solução para apaziguar 

os ânimos do exército teria sido o suborno cometido pelo novo princeps. Para a 

população, Syme afirma que “o povo recebeu dinheiro de Nerva, em dezesseis meses, 

quase dois terços do que haviam recebido de Domiciano em muitos anos”.42 Para os 

pretorianos, a tese se repete: “Naturalmente, não está registrado que ele subornou e 

comprou os Pretorianos: mas isso é comprovado pelos curso dos acontecimentos.”43 Ou 

                                                             
37 Sobre a Via Domitiana, ver: Jones, 1992, p.74; Boyle, 2003, p. 14; e Griffin, 2008, p. 70. 
38 Esse segundo aspecto é frontalmente questionado por Carol H. V. Shuherland (1935), em “The state of 
the imperial treasury at the death of Domitian” In JRS, 25, 150–162. Sutherland argumenta que, da mesma 
forma que Domiciano não poderia ser tomado como um administrador ruim, Nerva também não o poderia 
pois se sutilizou das mesmas estratégias que seu predecessor. Assim como Domiciano, Nerva compra a 
plebe e a guarda pretoriana. Dessa forma, o prestígio militar de Domiciano, segundo Sutherland, é 
questionável, pois está ligado ao aumento do soldo do exército em 33, 5%: “Thus the picture of Domitian 
as the soldier-emperor cannot bear scrutiny, and the only reason why Nerva had any cause to fear the troops 
was that they might possibly assume the discontinuance of Domitian's rate of pay, or the non-payment of 
the customary donative. Domitian's personal popularity with the army (in the sense in which the house of 
Germanicus was popular) is a myth, and therefore cannot be invoked to explain the amount of the donative 
paid by Nerva.” (1935, p. 156) 
39 Suet. Dom. 23. 
40 Sutherland utiliza a mesma lógica, que explica a fidelidade das tropas a Domiciano, para o caso de 
Virgínio Rufo: “An emperor who increases pay by 33¹/² percent is bound to be popular. To exchange one 
paymaster for another is always risky; that is why Verginius’ troops 'tarde a Nerone desciverant'” (1935, p. 
156) 
41 Syme não se preocupa em explicar como chegou a tais cálculos.  
42 Syme, 1930, p. 63. 
43 Idem, p. 65. 
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seja, o raciocínio de Syme, ao mesmo tempo em que descontrói a imagem de Domiciano 

como um tirano esbanjador, constrói a imagem negativa de Nerva como utilitarista e 

inconsequente. Nesse sentido, as contas sob Domiciano estariam não só equilibradas, mas 

foi graças a esse dinheiro em caixa que o seu sucessor conseguiu fazer a manobras 

necessárias para se manter no poder. 

O terceiro aspecto enfatizado por Syme diz respeito à repressão política. O argumento 

que até então vinha sendo desenvolvido pela historiografia se desdobrava especialmente 

da leitura do capítulo 12 da Vida de Domiciano, de Suetônio.44 Nessa passagem, o 

biógrafo relaciona a inopia rapax de Domiciano ao descontrole financeiro das contas.45 

Syme, em contrapartida, entende que a explicação racional de Suetônio, aquela em que o 

princeps matava para expropriar os bens dos cidadãos, não era eficaz para explicar a 

conjuntura econômica. Ao invés disso, entendia que a morte de pessoas importantes e o 

confisco de seus bens estaria ligado a uma estratégia de repressão política que ganharia 

volume após a revolta de Antônio Saturnino em 89. 

 

Domiciano lutou contra o Senado e matou ou exilou senadores por 
outras razões que não eram financeiras; por muito boas razões. Ele teve 
que enfrentar oposições contínuas: o fato de haver repetidas 
conspirações está fora de dúvida, mas, como ele mesmo observou uma 
vez, naturalmente elas não eram acreditadas. Domiciano 
implacavelmente confiscou os bens dos seus inimigos, não porque isso 
fosse a causa e o motivo dos seus processos contra eles, mas porque 
isso era a mais valiosa arma.46  

 

De fato, torna-se analiticamente difícil distinguir se o confisco dos bens servia 

unicamente para o equilíbrio das finanças ou se funcionava como estratégia política para 

desestruturar uma família importante. Em nosso entendimento, as duas explicações, além 

de serem verossímeis, não são excludentes entre si. Tendo em vista o valor mínimo de 

                                                             
44 Suet. Dom. 12: “Bona vivorum ac mortuorum usquequaque quolibet et accusatore et crimine 
corripiebantur.” 
45 Embora a expressão inopia rapax, frequentemente citada pela historiografia moderna, apareça no final 
do capítulo 3 - “ganancioso por necessidade e cruel por medo” (naturam inopia rapax, metu saevus) -, é 
apenas no capítulo 12 que o autor desenvolve a interdependência entre crise financeira e expropriação dos 
bens dos indivíduos. Cabe também lembrar que Suetônio (Vesp. 16.1) atribui a Vespasiano uma pecuniae 
cupiditas. Como sintetiza Boyle (2003, p. 8), Vespasiano “increased old taxes and generated new ones (he 
even taxed Roman latrines: Joseph. BJ 7.2.18; Suet. Vesp. 22.3; Dio 66.14.5, 66.7.2, 66.8.3); he 
reappropriated public property and exploited it; and he created three new provincial imperial treasuries or 
fisci (the fiscus Alexandrinus, Asiaticus and Iudaicus).”  
46 Syme, 1930, p. 66. Nesse ponto, Sutherland (1935) também tem posição contrária a de Syme. 
Concordando com a lógica utilitarista dos confiscos apresentados por Suetônio (Dom. 12), mas também por 
Plínio o jovem (Pan. 42.1, 50, 55.5) e Dio Cássio (67.4.5), e ecoando assim o argumento geral de Carcopino 
(1924) sobre a espoliação do ouro dácio. 
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um milhão de sestércios necessários para se manter no Senado, o que não parece ser uma 

quantia insignificante mesmo se tratando de senadores,47 torna-se compreensível, ainda 

que de difícil verificação, a hipótese de Syme.  

Portanto, a ausência de indícios que apontem para o desequilíbrio das contas é 

constantemente reafirmada ao longo do seu artigo.48 Domiciano não teria interrompido 

em nenhum momento o seu programa de construções públicas, tendo ainda que lidar com 

as obras iniciadas por Tito e o incêndio de Roma em 80.49  Logo, não haveria porque 

duvidar da prosperidade financeira do quadriênio final de Domiciano, o que refutaria 

assim a hipótese de que o princeps seria extravagante. A hipótese que Syme desenvolve 

na conclusão do seu artigo é a de que as expropriações funcionavam como estratégias de 

desarticulação política. Ao invés de estratégias econômicas para compensar a falta de 

dinheiro, as expropriações seriam armas políticas que destruíam a herança da família. 

Dessa maneira, impossibilitava-se que o indivíduo obtivesse a renda mínima para adentrar 

no Senado e, por consequência, reduzisse sua capacidade de mobilização política. Essa 

estratégia almejava dissolver futuras revoltas e tentativas de vingança.50  

O mesmo raciocínio foi seguido por Michael Charles, em 2002.51 No entanto, esse 

autor chama a atenção, em especial, para os aspectos retóricos ligados à narrativa 

aristocrática e utilizados para difamar os principes. Em sua análise de Domiciano, o autor 

verifica como a literatura antiga, essencialmente aquela produzida após a morte do 

princeps, reproduzia tópicas empregadas para difamar a imagem de Nero em 

Domiciano.52 Largamente inspiradas na Vida de Nero, Charles entende que as razões para 

                                                             
47Sobre a dificuldade enfrentada por algumas famílias para atingirem o censo senatorial, sendo assim 
auxiliadas pelo princeps, ver: Tac. Ann. 2.37-38. 
48 Segundo Michael Charles (2002, p. 25), “the financial problems of Domitian may be little more than a 
myth.” O que corrobora com um certo consenso posteriormente estabelecido pela historiografia sobre esse 
tema. Ver, Griffin, 2008. 'The Flavians', In CAH XI, The High Empire, A.D. 70-192, p. 77-80. 
49 Além de lidar com as obras inacabadas derivadas do incêndio de 64, sob Nero, que atingiu onze dos 
quatorze bairros de Roma. 
50 O próprio Plínio é uma de suas fontes para sustentar esse argumento. Sobre Domiciano, Plínio (Pan. 
90.5) diz: “Nós dois tínhamos sido afetados por aquele espoliador e assassino dos melhores, com o massacre 
dos nossos amigos” (Ultrumque nostrum ille optimi cuiusque spoliator et carnifex stragibus amicorum), 
mas a justificativa para tal prática, de acordo com Plínio (Pan. 50.2), parece ser outra, pois “os príncipes 
anteriores ocupavam [o patrimônio], não para proveito próprio, mas para que ninguém usufruísse.” (quae 
priores principes occupabant, non ut ipsi fruerentur). Justificativa semelhante também aparece em Plin. 
Pan. 41.2. 
51 Artigo intitulado “Calvus Nero: Domitian and the mechanics of Predecessor Denigration.”  
52 Suetônio (Nero. 23.2) narra que Nero proibiu os ouvintes do teatro de saírem enquanto ele cantava, 
mesmo havendo uma mulher grávida em trabalho de parto. Dio Cássio afirma que Domiciano proibiu o 
público de saírem dos jogos gladiatórios mesmo sob uma forte chuva. No que diz respeito a temática do 
incesto, Nero foi acusado de ter tido relações sexuais com sua mãe, Agripina (Dio 61.11.4; Suet. Ner. 28.2; 
Tac. Ann. 2); Domiciano, por sua vez, foi acusado de ter tido relações sexuais com sua sobrinha, Júlia (Dio 
67.3.2; Juv. 2.32-33; Suet. Dom. 22). Além disso, Suetônio (Dom. 22) e Plínio (Ep. 4.11.6) dizem que 
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as expropriações das propriedades por Domiciano foram “grosseiramente distorcidas” por 

Suetônio.  Nesse mesmo contexto de desequilíbrios das contas e de luxúria, cabe lembrar 

o grafite encontrado na casa de Paquius Proculus em Pompéia. A casa de Proculus, 

“como um dos locais, politicamente e epigraficamente, mais dinâmico na cidade”,53 trazia 

a seguinte inscrição: Cucuta ab rationibus Neronis Augusti.54 A auarita, um dos topoi 

tyranni do mundo antigo, funcionaria assim como uma ferramenta eficaz para atribuir 

cores sombrias à imagem de Domiciano. 

 

Nero, como Domiciano, também havia esgotado os recursos do estado 
com seus jogos espetaculares e estilo de vida luxuoso. A fim de 
remediar a situação, ele teria usado calumniae (ou seja, falsas acusações 
de maiestas) para arrecadar fundos quando descobriu que não tinha 
dinheiro suficiente para pagar os soldados. (Ner. 32.1).55 

 

Como aponta Charles, ao aproximar as práticas e os hábitos de Nero aos de 

Domiciano, Suetônio reforçava os topoi associados à tirania. A luxúria e as acusações de 

maiestas, nesse sentido, operavam de maneira análoga para os dois principes em 

Suetônio.56 Entretanto, outro aspecto chama atenção na narrativa desse autor latino. Ele 

se dá justamente pelo contraste de práticas entre Nero e Domiciano. O último princeps 

Júlio-Cláudio não “cessou em aparecer repetidamente em público”,57 transformando a 

cidade de Roma em seu espaço privado, pois jantava “ora na Naumaquia, que mandara 

fechar, ora no Campo de Marte, ora no Circo Máximo”.58 Em contrapartida, Suetônio 

apresenta Domiciano como recluso (secretus) e solitário (solus). No começo de seu 

Principado, narra Suetônio, o princeps “encerrava-se diariamente”.59 Quando oferecia 

banquetes, pouco tempo sentava com os convidados e nunca depois do pôr do sol: “Até a 

                                                             

Domiciano causou a morte de Júlia devido ao aborto forçado pelo princeps. Mais uma vez a aproximação 
com Nero é forte, pois Nero chutou a barriga de sua esposa, Poppea Sabina, enquanto grávida e causou a 
sua morte (Suet. Ner. 35.3; Tac. Ann. 16.6). 
53 Benefiel, 2017. "Urban and Suburban Attitudes to Writing on Walls? Pompeii and Environs", ed. by 
Irene Berti and others, Writing Matters: Presenting and Perceiving Monumental Inscriptions in Antiquity 
and the Middle Ages. Berlin; Boston: De Gruyter, p. 357. 
54 “O ministro das finanças de Nero Augusto é o veneno” (CIL IV, 8066; 8075). 
55 Charles, 2002, p. 25. 
56 Além da forte analogia com Nero proposta por Charles, Marcus Wilson (2003, p. 531) ressalta que a 
biografia de Domiciano não deve ser lida de forma isolada dos demais flavianos. O primeiro parágrafo da 
Vida de Vespasiano prenuncia os capítulos finais da Vida de Domiciano. Outro exemplo dessa unidade 
textual se dá pela árvore de cipreste, que quando cresceu renovada prenunciara a ascensão de Vespasiano 
(Vesp. 5.4), porém ela voltava a tombar no fim do Principado de Domiciano (Dom. 15.2). 
57 Suet. Nero. 21: “Quod cum tardum videretur, non cessavit identidem se publicare”. 
58 Suet. Nero. 27: “naumachia praeclusa vel Martio campo vel Circo Maximo”. 
59 Suet. Dom. 3.1:” cotidie secretum sibi”. 
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hora de dormir não fazia outra coisa além dum passeio solitário, num local retirado”.60 

No que diz respeito ao decoro da vida pública romana, o comportamento dos dois 

principes é antitético nas duas vitae suetonianas. Nero é superexposto ao público, 

Domiciano o evita. A construção do retrato tirânico, dessa forma, associa-se intimamente 

à subversão de uma certa sintaxe dos espaços público e privado da cidade de Roma, 

comprometendo assim a dinâmica política da cidade.61 Tais elementos de composição da 

narrativa que versam sobre os espaços e suas formas comunicativas serão desenvolvidos 

posteriormente.62  

Como viemos destacando, um traço marcante nessa historiografia sobre Domiciano 

e produzida nos anos 30 é a busca por entender a estabilidade econômica do império. 

Tanto as questões levantadas por Syme contra Carcopino, como a resposta de Carol 

Sutherland ao texto symeniano caminham nesse sentido. Não se trata de uma discussão 

nova, pois entender o equilíbrio econômico e social do império já era pauta colocada para 

Theodor Mommsen e Michael Rostovzeff. Todavia, a discussão ganha novo impulso 

devido à crise de 1929 nos Estados Unidos. Se a preocupação com a estabilidade 

econômica ainda se mantém como temática, no entanto, o método pelo qual esse assunto 

fora abordado sofreu alterações significativas. Descolando-se, de um lado, de um 

paradigma constitucionalista, característico da leitura de Mommsen, e, do outro lado, da 

perspectiva modernizante de Rostovzeff,63 Syme se orienta por meio de uma abordagem 

filológica e prosopográfica. Ainda cabe localizar essa produção historiográfica dentro de 

uma abordagem elitista, cujas obras Die Nobilität der römischen Republik (1912), de 

Matthias Gelzer, e Römische Adelspartein und Adelsfamilien (1920), de Friedrich 

Münzer, foram expoentes na primeira metade do século 20.  

                                                             
60 Suet. Dom. 21: “Nam ad horam somni nihil aliud quam solus secreto deambulabat.” 
61Para reforçar o contraste arquitetônico como elemento da sintaxe política, cabe lembrar brevemente o 
epigrama 2.11 do Livro dos Espetáculos, de Marcial. A casa de Nero ocupava a cidade inteira.  No lugar 
dos seus lagos surge o anfiteatro; no lugar das termas, casas para os pobres. Assim (Mart. De Spec. 2.11), 
“Roma foi devolvida a si, César” (Reddita Roma sibi ... Caesar).  
62 Cap. IV: “Domiciano e a esfera pública”; Cap. V: “Domiciano e a esfera privada”. 
63Sobre a economia antiga: “In the economic life of the Empire the great capitalists of Republican seem to 
have remained dominant; some of them were of senatorial rank, some of equestrian, but a large number 
were former slaves, freedmen. One of these capitalists, and the largest of all, was the emperor.” (Rostovzeff, 
1957, p. 54). Sobre o Império Romano e o Estado moderno: “The difference between the Roman Empire 
and modern states of same type lies in fact that the central government of the Roman Empire was neither 
elected nor controlled by the constituent parts of the Empire. It was there to control and direct the self-
government of the cities, not to be controlled or directed by them. It existed as an independent thing, a 
heritage from the time when the central government was the government of a single city, now the mistress 
of the world. The Roman Empire of the second century was thus a curious mixture of a federation of self-
governing cities of an almost absolute monarchy superimposed on this federation, the monarch being 
legally the chief magistrate of the ruling city of Rome.” (Rostovzeff, 1957, p. 138). 
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A leitura de Syme, amparada pela documentação literária e epigráfica, concentra nas 

mãos do princeps toda a capacidade de movimentação financeira do Império. No entanto, 

seria apenas nove anos depois, em 1939, com a publicação de The Roman Revolution, que 

Syme explicitaria sua fonte de inspiração: “A explicação lúcida de Gelzer sobre o caráter 

da sociedade e da política romana, isto é, uma concatenação de obrigações pessoais, é 

aqui seguida de perto”.64 Tais “obrigações pessoais” estão fortemente vinculadas às 

relações de clientela entre um grupo aristocrático dominante que, independentemente do 

tempo histórico, detêm o poder político nas sociedades.65 

Ainda sobre o papel de Domiciano na administração imperial, outra publicação 

influente sobre o tema é a do historiador e epigrafista holandês Henri Willy Pleket, 

Domitian, the Senate and the Provinces. Publicada em 1961, o artigo de Pleket objetivava 

“testar o valor histórico” da imagem tirânica até então produzida sobre Domiciano à luz 

de novas fontes, especialmente a epigráfica.66 

Para Pleket, a discussão não se construía em torno do déficit ou superávit do fisco 

imperial e a suposta extravagância do princeps. O holandês parte do pressuposto de que 

Domiciano percebeu “que um império bem administrado é uma absoluta necessidade 

porque somente esse império poderia firmar os impostos necessários para manter as 

coisas funcionando; além do mais, ele teve um sentimento de justiça social”.67 De início, 

percebe-se que para Pleket a imagem tirânica de Domiciano não se sustenta. Em primeiro 

lugar, explica o autor, a concentração de poderes na mão do princeps fora motivada pois 

dois motivos: a ausência e a falta de vontade do Senado em lidar com as questões 

administrativas, principalmente aquelas ligadas à justiça e aos pobres nas províncias. 

Somado a isso, em segundo lugar, a agressividade de Domiciano contra os senadores 

crescia justificadamente devido as tentativas de conspiração contra ele, com destaque 

especial para a revolta de Antônio Saturnino na Germânia Superior em 89. 

                                                             
64 Gelzer, 1912 apud Syme, 1960, p. 10.  
65 Tais formulações seguem de perto uma tradição teórica sobre a teoria das elites que ganhou força no final 
do século XIX com Vilfredo Pareto e Gaetano Mosca. Especialmente a obra Elementi di scienza politica, 
de Gaetano Mosca, publicada em 1896, seria de grande importância para o alemão Robert Michels, cuja 
publicação Soziologie des Parteiwesens in der moderne Demokratie ocorre um ano antes, em 1911, da 
publicação de Die Nobilität der römischen Republik, de 1912. Ambos foram publicados em Leipzig. Robert 
Michels começa a lecionar na Universidade de Basel, na Suíça, em 1907, local onde Gelzer estudou antes 
de ir para a Universidade de Leipzig. Na Alemanha, entra em contato com o latinista Richard Heinze, cujo 
trabalho “se refiere a los aspectos cruciales de la ‘moral’, y más en general de la ‘sociología’ romana”. 
(Canfora, 1991, p. 191). O estudo lexicográfico de Heinze sobre o conceito de fides é apresentado como 
elemento básico para a relação clientelar romana. Conceito esse que, por sua vez, é central na obra de 
Gelzer. 
66 Pleket, 1961, p. 297 
67 Pleket, 1961, p. 312. 



37 

 

No mesmo sentido daquele defendido por Syme, e tomando igualmente 89 como um 

marco divisório, Pleket entende que a saeuia de Domiciano, evidenciada por meio da 

formulação suetoniana da inopia rapax,68 não emergia em consequência de motivações 

econômicas. Ao contrário disso, percebe-se que a reação violenta do princeps se daria em 

resposta à s conspirações e diversas revoltas arquitetadas pelos membros da aristocracia 

senatorial. Dessa forma, a pergunta que impulsiona o estudo do autor holandês é: por que 

os senadores conspiraram contra Domiciano? Segundo Pleket, "Domiciano se esforçou, 

até certo ponto, para descartar o Senado como um órgão de governo",69 explicação que 

se desdobra, como indica o próprio autor, em uma nova pergunta: por que Domiciano 

deixou de lado o Senado como uma instituição administrativa e tornou-se cada vez mais 

autocrático? 

Com isso, dois argumentos constituem a base da argumentação de Pleket. No 

primeiro, Domiciano se encontrava em um momento de crise. Não exatamente uma crise 

financeira como aquela criticada por Syme em 1935, mas uma crise sociopolítica derivada 

de confrontos entre ricos e pobres nas províncias e, juntamente, uma crise da produção 

de grãos na Itália. Esta última, na prática, é apenas brevemente citada pelo autor, 

concentrando-se, portanto, nas discussões em torno das questões administrativas 

provinciais. Os problemas nas províncias estavam ligados, de forma mais ou menos 

evidente, ao descumprimento da lei. Sob tal ótica, Pleket sugere que Domiciano parece 

proteger os estratos mais baixos da população. Esse cuidado com os pobres, segundo 

Pleket, fez com o que princeps fosse mal visto pelas elites locais.70  

Já o segundo ponto, e aqui o autor recupera a tese de Kurt von Fritz,71 gira em torna 

da lógica de funcionamento do Principado. Faltava a Domiciano “tato” (tactfulness) 

político e um certo grau de hipocrisia, ambos fundamentais para o bom funcionamento 

desse regime político. A tese de Fritz tem como objetivo explicar como imperadores como 

Augusto e, especialmente, Tibério se apresentavam mais republicanos no início, porém, 

revelando-se autocráticos no fim de seus governos. Essa hipocrisia – mais recentemente 

entendida por dissimulação pela historiografia moderna –72 não seria assim uma 

                                                             
68 Suet. Dom. 3 
69 Pleket, 1961, p. 299. 
70 Esse raciocínio esquemático, que orienta a tese do autor, será criticado posteriormente pela historiografia. 
Para a crítica, ver especialmente: Saller, 2000-1, “Domitian and his successors: methodological traps in 
assessing emperors.” In Badian, E. 2000-1. America Hournal of Ancient History - The year 96: Did it make 
a difference? - 15, pp. 4-18. Levick, 1982. “Domitian and the Provinces.” Latomus, 41, 1, p. 50-7. 
71 Kurt Von Fritz, 1957. Artigo intitulado ‘Tacitus, Agricola, Domitian, and the Problem of the Principate’.  
72 Por exemplo, Vasily Rudich, Political Dissidence under Nero: The Price of Dissimulation, 1993. 
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característica idiossincrática de certos principes, mas uma condição específica e estrutural 

para o funcionamento do Principado. Segundo Fritz, a hipocrisia advém de uma disjunção 

primordial entre o exército e o Senado, que não mais estaria sujeito a controlar as tropas 

como na República, ficando a cargo do princeps este papel. Esse fenômeno é observado, 

sobretudo, após as guerras civis e a vitória de Otaviano, pois a restauração da ordem 

republicana só foi realizável “somente através de uma subordinação voluntária da 

autoridade militar sob aquela seção do governo que havia sido tomada da República”.73 

Nesse sentido, a retórica augustana da Res gestae é emblemática, pois liquidados todos 

os adversários políticos, ficava a cargo de um único indivíduo restaurar a ordem política: 

“de meu poder entreguei a república para o arbítrio do Senado e do povo de Roma”.74 

Como explica Fritz, é sob essa retórica de Augusto que a farsa da restauração se 

consolidava. Desse modo, a hipocrisia seria, na verdade, um comportamento político 

necessário para manter o governo estável, pois, de fato, o poder militar jazia nas mãos do 

princeps. Nas palavras de Fritz: 

 

[...] havia uma dificuldade insuperável de que o poder real no Estado 
estava inevitavelmente nas mãos do homem que controlava os 
exércitos, que aquele que tem o poder supremo inevitavelmente 
também tem a responsabilidade última e que, portanto, isso é contra a 
natureza das coisas para esse homem que tem o poder, subordinar-se 
completamente a uma agência ou agências que não detêm o poder real 
e, por isso, não podem ter a responsabilidade última. Esses fatos da 
vida, que tiveram que ser ocultados com o objetivo de poupar os 
sentimentos daqueles que ainda aderiam à tradição republicana, 
constituíam a mentira fundamental do Principado Romano que, 
independente do seu caráter individual, em maior ou menor grau, 
produziu um hipócrita a cada princeps que governasse, desde que 
existisse alguns resquícios do que Mommsen chamou de Diarquia do 
Senador e do Imperador.75 

 

Pleket retoma esse raciocínio para explicar o comportamento de Domiciano, que 

segundo ele não soube lidar bem com essa hipocrisia fundamental, já que lhe faltava 

tactfulness para lidar com os senadores. Nos termos da Res Gestae 34, se Domiciano teria, 

de fato, maior potestas do que todos os demais senadores, ele deveria, porém, comportar-

se como se detivesse apenas maior auctorias. Essa postura exige um esforço de 

dissimulação contínuo. Tendo em vista a dissociação entre as palavras e as coisas, típica 

                                                             
73 Fritz, 1957, p. 88.  
74 Aug. Res Ges. 34: “rem publicam ex mea potestate in senatus populique Romaniarbitrium transtuli”. 
75 Fritz, 1957, p. 88. 
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desse raciocínio apresentado por Fritz, Pleket compara a dinâmica política romana à 

lógica da representação teatral: 

 

Enquanto princeps e senado estavam preparados para interpretarem a 
comédia (Plin. Ep. 1.23.4: “Sed tu plurimum interest...quam personam 
tibi imponas”), tudo corria bem; a comédia chegou a tal ponto: que 
teoricamente os senadores eram iguais em potestas ao imperador, 
enquanto que, na verdade, o senado interpretava a parte de um servo ou, 
na melhor da hipóteses, de um parceiro do princeps sob a sua supervisão 
última. Infelizmente, sempre houve senadores que queriam enfatizar 
que eram iguais ao princeps e (ou) imperadores que, instintivamente ou 
em reação ao comportamento do senado, consideravam esses primeiros 
como seus servos e agiam de acordo com isso; então a comédia se 
tornava uma tragédia.76 
 

A metáfora do teatro como o espelho da vida é tão antiga quanto o próprio Principado 

Romano. No contexto augustano, podemos retomar as últimas palavras do princeps 

descritas por Suetônio, que em seu leito pergunta aos amigos “se acaso lhes parecia que 

tinha desempenhado convenientemente o mimo da vida”.77 Entretanto, nem todos 

dominavam as artes da representação teatral. Tornavam-se particularmente de difícil 

execução em meio a um contexto de senadores negligentes e pouco interessados na coisa 

pública, como sugere Pleket. O epigrafista descreve esse descaso senatorial como 

justificativa para que o princeps agisse cada vez mais de forma autocrática, concentrando 

mais poderes em suas mãos e gerando, por consequência, uma oposição mais forte ao seu 

governo por parte da aristocracia romana e provincial.  

O argumento do holandês é construído, em larga medida, por meio da análise de 

quatro evidências epigráficas. A primeira é uma mandata de Domiciano para o seu 

procurador, na Síria, Claudius Athenodorus.78 Nela, o princeps mostra sua indignação 

devido aos abusos de poder por parte dos representantes provinciais: “os territórios 

provinciais não são oprimidos nem pelos alugueis (forçados) de animais de tração nem 

pelas demandas problemáticas por alojamentos”.79 A segunda inscrição é uma lei 

elaborada por Adriano para Atenas. No documento aparece o confisco das terras do 

milionário ateniense Ti. Claudius Hipparchus e sua posterior venda pelo fiscus, que se 

acredita ter sido feito por Domiciano “a fim de promover os interesses dos pequenos 

                                                             
76 Pleket, 1961, p. 300. 
77 Suet. Aug. 99: “ecquid iis uiderentur mimum uitae commode transegisse”. (Trad. de Trevizam e Resende, 
2007). 
78 Mandata (pl.) são instruções do princeps a algum oficial. Para uma reunião de fontes epigráficas e 
literárias dos usos das mandata, ver Schiller, 1978. Roman law: Mechanisms of Development, pp. 501-514. 
79 IGLS, V, 1998; SEG, XVII, 755; XIX, 880 apud Schiller, 1978, p. 502. 
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fazendeiros”.80 A terceira inscrição é um decreto votado em 85, na cidade de Acmonia, 

na região de Frígia. O decreto buscava proteger as doações dos provinciais, evitando com 

isso futuros desvios. Pleket, seguindo James Oliver,81 reconhece em Domiciano o criador 

de uma nova política para as doações. O quarto documento é a inscrição referente ao 

decreto de L. Antitus Rusticus, legato da Galácia-Capadócia por volta de 91-93 ou 94, 

publicado em Antioquia. Nele, Pleket ressalta que havia uma preocupação de Domiciano 

com a população da cidade, agindo contra possíveis extorsões por parte dos ricos 

proprietários de terra em época de fome. 

As evidências epigráficas indicam, segundo Pleket, que Domiciano possuía um 

grande interesse pela vida provincial e pela população mais humilde. 

 

[…] um sentimento essencial pela justiça social fez com que ele 
[Domiciano] protegesse, algumas vezes, as classes mais baixas e 
inibisse possíveis peculatos da aristocracia provincial. Tem sido 
sugerido acima que essa política firmou um contraste com a prática de 
uma série de governadores senatoriais após Domiciano, e que essa 
política foi uma razão importante para o ódio de Domiciano para com 
o senado.82 

 

A consequência dessa preocupação com as “classes baixas” (lower classes) foi uma 

reação antagônica dos aristocratas. Nesse mesmo sentido, Pleket chama a atenção para a 

intensificação do uso de equestres em funções administrativas importantes no Império, 

como a posição de curator ciuilis, responsável em ajudar as províncias com dificuldades 

financeiras. Tais medidas, que repetidamente colocavam de lado o papel dos senadores 

no cenário político e administrativo romano, favoreciam o estabelecimento de um 

governo cada vez mais centralizado, amplificando o atrito entre as elites imperiais e o 

princeps. 

 

Parece compreensível que Domiciano, dado o seu sentimento de justiça 
e sua tendência à autocracia, tenha ficado exasperado com o 
comportamento daqueles círculos senatoriais que ainda consideravam 
as províncias como domínios pessoais dos quais poderiam adquirir 
riqueza pessoal. Concomitantemente com esse ódio ao Senado estava a 

                                                             
80 Pleket, p. 305-6. Como o próprio Pleket ressalta, as opinões divergem sobre o princeps que teria vendido 
as terras, variando entre Domiciano, Trajano ou Adriano. Rostovzeff (1910) entende que foi Trajano ou 
Adriano; Abbott-Johnson (1926), que a terra não teria sido vendida; e Day (1942) sugere que Domiciano 
teria sido o responsável, motivada pela sua inopia rapax. 
81 Pleket, 1961 p. 306-7; Oliver (1953, p. 974) vincula essa política a lex Iulia Peculatus et Sacrilegiis et 
de Residuis. 
82 Pleket, 1961, p. 308. 
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tendência de Domiciano em se valer cada vez mais dos serviços da 
ordem equestre.83 

 

A ampla hipótese defendida por Pleket opera por meio de uma lógica de causa e 

efeito, contrapondo os interesses de dois grupos distintos. Na medida que um grupo é 

privilegiado (humildes ou equestre), o outro se sente prejudicado (elites locais ou 

senadores). Essa dinâmica generalizante é dificilmente verificada na documentação. As 

críticas ao estudo de Pleket nos revelam fragilidade na correlação entre lower classes e 

high classes. As mesmas quatros inscrições que constituem o núcleo central da 

argumentação de Pleket foram reinterpretadas posteriormente. 

Em 1982, Barbara Levick publicou um estudo detalhado sobre a relação de 

Domiciano com as províncias.84 A historiada britânica retoma os principais pontos e 

documentos utilizados por Pleket, apresentando uma crítica minuciosa aos argumentos 

do epigrafista e, sobretudo, produzindo novas interpretações. A análise de Levick 

perpassa, além das quatro inscrições centrais analisadas por Pleket, os trechos da 

documentação literária utilizadas por esse autor, isto é, o livro 12 dos Oráculos Sibilinos, 

as passagens de Frontino e de Estácio, o capítulo 8 da Vida de Domiciano, de Suetônio, 

e os comentários sobre o édito do vinho relatados por Filóstrato,85 Suetônio,86 e o 

cronógrafo Eusébio Jerônimo.87 Passaremos brevemente pelos argumentos principais da 

análise da autora. 

Segundo Levick, dentre os quatro documentos epigráficos analisados por Pleket, a 

mandata de Domiciano para o procurador Claudius Athenodorus é o mais importante. 

Nela é realmente possível verificar uma preocupação do princeps com a população 

provincial. No entanto, a autora discorda em diversos pontos de Pleket. Em primeiro 

lugar, ela destaca o uso habitual do conteúdo e do vocabulário. Na inscrição (5 ff.), 

Domiciano cita o precedente do seu pai, evidenciando o caráter de continuador. Segundo 

Levick, reclamações contra abusos de poder podem ser retomados desde o início do 

Principado de Tibério.88 Nesse sentido, Domiciano está em conformidade com a prática 

recorrente. A análise de Pleket também destaca que o “cuidado de Domiciano com os 

ἄγροιχοι não foi meramente filantrópica: a prosperidade do campo garantiu uma receita 

                                                             
83 Pleket, 1961, p. 310. 
84 Artigo intitulado Domitian and the Provinces. 
85 Philostr.Vit. Soph. 520; Vit. Ap. 6.42. 
86 Suet. Dom. 7.2; 14.4 
87 Jer. Chron. Paseh., s.a. 91-2, 90. 
88 Ver, por exemplo, o caso do legato Sex. Sostidius Libuscidianus sob Augusto e Tibério em: Mitchell, 
1976. ‘Requisitioned Transport in the Roman Empire: a New Inscription from Pisidia.’ JRS, 66: 106-31.  
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tributária regular”.89 Como aponta Levick, se, por um lado, há na inscrição uma 

preocupação do princeps com a população, por outro, não há nenhuma referência aos 

impostos. 

A segunda inscrição apresentada por Pleket se refere a uma lei do óleo de Adriano, 

na qual aparece a venda da propriedade de um rico ateniense de nome Ti. Claudius 

Hipparchus. De acordo com Pleket, a propriedade havia sido vendida em benefício dos 

pequenos agricultores. Sua hipótese deriva da interpretação da lei de Adriano. Segundo 

Pleket, permitir que apenas um oitavo do óleo produzido nas terras de Hipparchus fosse 

entregue ao governo romano, ao invés de um terço, como o de costume, era sinal dessa 

preocupação do princeps com as “classes baixas”. Novamente, Levick aponta problemas 

na interpretação do autor. Segundo a historiadora, não há uma relação direta entre os 

baixos impostos e os pequenos proprietários; não se sabe as condições estabelecidas nas 

compras das terras, nem “em que termos os compradores trouxeram sua parte; pode ser 

que outros deveres ou restrições tenham sido impostos; ou que o que foi vendido era 

muito extenso (hipótese de Graindor) ou a terra era de baixa qualidade ou, na verdade, 

não cultivada”.90 

A próxima inscrição analisada por Pleket é da cidade de Acmonia e diz respeito a um 

decreto votado em 85. O decreto almejava proteger as doações de um nativo chamado T. 

Flavius Praxias. Segundo Pleket, “o texto acmoniano mostra apenas que Domiciano 

queria impedir futuras malversações; sua política, nesse caso, foi direcionada contra 

malícias possíveis por parte de autoridades municipais superiores”.91 Como destaca 

Levick, Pleket segue o argumento de Oliver, que reconhece em Domiciano o iniciador da 

Lex Iulia Peculatus et de Sacrilegiis et de Residuis. A lei institucionalizava uma prática 

de proteção às doações,92 e por isso “Domiciano merece ainda a mais completa 

admiração”.93 Tais procedimentos de proteção dos testamentos, como demonstra Oliver, 

já ocorriam desde Augusto, porém estes estavam associados a auctoritas do princeps, 

passando a um caráter de lei a partir de Domiciano.94 No entanto, Levick questiona a 

participação do princeps no decreto de Acmonia: 

                                                             
89 Pleket, 1961, p. 304. 
90 Levick, 1982, p. 59. 
91 Pleket, 1961, p. 307. 
92 Oliver, 1953, p. 974. 
93 Pleket, 1961, p. 307. 
94 Por exemplo, o édito do procônsul da Ásia, Paullus Fabios Persicus, no qual os efésios são avisados de 
que o princeps Cláudio deseja que as doações para as corporações e os santuários municipais fossem 
protegidas. Caso contrário, o procônsul poderia tomar medidas contra os malfeitores. Para Oliver (1953, p. 
973), isso “is an exercise of the emperor's auctoritas in the Augustan tradition. In the writer's opinion the 
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Que o governador agiu é, em si, uma inferência da linguagem do texto, 
apesar de ser uma inferência razoável; que o caso foi levado a um nível 
mais alto é outra inferência muito menos razoável. A lápide estava 
incompleta na parte superior, mas continua sendo surpreendente que a 
intervenção de um princeps preocupado em garantir os assuntos de 
acordo com seu próprio desejo tenha passado despercebido na própria 
sentença que glorificava a perpetuidade garantida do decreto.95 
 

 

A última evidência epigráfica analisada por Pleket é o decreto de L. Antitus Rusticus, 

governador da província da Galácia–Capadócia e legato de Domiciano em Antioquia. 

Segundo Pleket, o contexto da Ásia Menor era de intensa crise alimentícia. Pleket 

argumenta que Rusticus, após receber uma requisição do conselho da cidade,  

 

[…] interferiu e ordenou que todos os coloni e incolae deveriam 
declarar diante dos duouiri a quantidade de milho que possuíam e onde 
estava armazenado. […] O fato de os proprietários de terras poderem 
lucrar duas vezes mais do que antes mostra que o imperador Domiciano 
visava ao equilíbrio social, não a privilégios unilaterais para 
determinada população.96  
 

No entanto, como destaca Levick, Pleket confunde a síntese da passagem com sua 

interpretação, uma vez que não há menção a Domiciano no texto da inscrição. Outro 

problema levantado pela historiadora, e que concordamos, seria o tempo necessário para 

que o decreto fosse efetivado caso o princeps tivesse que ser consultado pelo governador 

da Galácia-Capadócia. Segundo Levick, uma mensagem entre o governador dessa 

província e Domiciano, em Roma, levaria, no mínimo, vinte e seis dias no percurso de 

ida e, consequentemente, o mesmo tempo para retornar. Nesse meio tempo, os cidadãos 

da província poderiam não suportar a fome e, por isso, seria mais lógico que o governador 

agisse por sua própria iniciativa. 97   

No sentido de fazer a crítica aos demais documentos arrolados por Pleket para 

sustentarem sua tese, Levick também comenta a análise do autor sobre as passagens da 

documentação literária. Segundo Levick, o elogio de Suetônio no capítulo 8 da vida De 

Domiciano possui certos limites. Na passagem do biógrafo, Domiciano é elogiado como 

                                                             

emperor had not exercised maius imperium but given the proconsul the moral backing necessary for better 
supervision over local affairs if he wished to exercise his imperium.” 
95 Levick, 1982, p. 56. 
96 Pleket, 1961, p. 308. 
97 Levick, p. 58. Levick cita também o caso, teoricamente similar, de Cícero (ad Att. 5.21.8), que teria agido 
por conta própria na Sicília, para justificar a atuação autônoma dos governadores em casos extremos. 
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aquele que “praticou a justiça com diligência e zelo”.98 O trecho também chama a atenção 

para o contraste estabelecido no sentido de mostrar que, sob Domiciano, os magistrados 

e governadores de províncias eram mais moderados (modestior) e justos (iustior).  

 

Soube tão bem conter os magistrados da Cidade e os governadores das 
províncias, que em tempo algum se mostravam nem mais moderados, 
nem mais justos, ao passo que, depois dele, vamos vê-los acusados, por 
toda parte, de toda espécie de crimes.99 

 

Após a morte de Domiciano, os mesmos indivíduos seriam assim acusados por todo 

o império. Conforme Levick, essa assertiva pode ainda ser reforçada com uma passagem 

do Panegírico de Plínio. Nela, Plínio elogia Trajano por sua habilidade de recompensar 

os bons magistrados ao invés de punir os ruins.100 De acordo com Levick, há apenas um 

caso de repetunda no governo de Domiciano contra seis casos nos dois governos 

seguintes. No entanto, essa constatação precisaria ser relativizada. Em primeiro lugar, por 

que no governo de Tibério, por exemplo, que é elogiado por sua administração provincial, 

existem onze casos de repetundae. O segundo questionamento de Levick são as 

inspirações políticas dos processos. Nesse sentido, “Domiciano não era o homem para os 

outros usarem nas disputas provinciais”, ao mesmo tempo em que ele “manteve o Senado 

sob rédeas apertadas”.101 A historiadora também ressalta a existência do caso de Baebius 

Massa, um dos favoritos do princeps, que foi processado por Plínio e C. Herennius 

Senecio e condenado durante governo de Domiciano. 

 

O ataque teve sucesso, mas foi um fenômeno isolado. Somente após a 
morte de Domiciano o rancor senatorial encontrou uma saída. Esses 
fatores, tanto quanto uma mudança para pior na conduta dos oficiais 
romanos, podem explicar o aumento do número de julgamentos por 
repetundae sob o sucessor de Domiciano.102 

 

Por fim, Levick sugere que talvez a imparcialidade e justiça atribuídas por Suetônio 

a Domiciano fosse devido a essa escassez de casos. No entanto, o argumento levantado 

                                                             
98 Suet. Dom. 8.1: “Ius diligenter et industrie dixit”. (Trad. de Sady-Garibaldi). 
99 Suet. Dom. 8.2: “Magistratibus quoque urbicis provinciarumque praesidibus coercendis tantum curae 
adhibuit, ut neque modestiores umquam neque iustiore extiterint; e quibus plerosque post illum reos 
omnium criminum vidimus.” (Trad. Sady-Garibaldi). 
100 Plin. Pan. 70. 2: “Ó como tu és digno de anunciar estas coisas sobre nossos magistrados, e de fazê-los 
bons, não pelos castigos aos maus, mas pelas recompensas aos bons!” (O te dignum qui de magistratibus 
nostris semper haec nunties, nec poenis malorum sed bonorum praemiis bonos facias!). (Trad. de Giron, 
2017) 
101 Levick, 1982, p. 64, 
102 Levick, 1982, p. 64. 
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por Levick não prova o contrário, ou seja, que Domiciano não deveria ser elogiado por 

conter os magistrados. Se havia uma finalidade política nas perseguições e processos de 

indivíduos após a morte de Domiciano, essa informação ainda não prova nada contra esse 

princeps em si. A autora sugere, ao contrário, que independente da eficiência 

administrativa, processos de repetundae eram elaborados tendo em vista as relações de 

poder entre os indivíduos. Isso poderia dar força a tese de que o controle de Domiciano 

perante os magistrados surtia algum efeito prático, corroborando assim a hipótese de um 

governo mais autocrático levantada por Pleket. 

Como apontamos anteriormente, a hipótese lançada por Pleket busca sustentar que 

Domiciano possuía um "sentimento por justiça” e uma “tendência para a autocracia”, 

impactando o “comportamento daqueles círculos senatoriais que ainda consideravam as 

províncias como domínios pessoais dos quais poderiam adquirir riqueza pessoal.”103 

Nesse sentido, o aumento do uso de libertos e equestres por parte desse princeps seria 

uma forma de consolidação dessa autocracia. No que concerne a essa participação dos 

equestres e libertos no governo de Domiciano, Richard Saller chama a atenção para os 

argumentos automaticamente reproduzidos sem a devida crítica pela historiografia, 

contribuindo assim para reificar teses não comprovadas. Tal prática é verificada por meio 

da obra de Henry G. Pflaum, Les procurateurs equestres sous le Haut-Empire romain 

(1950), na qual o autor descreve o desenvolvimento do serviço dos equestres no 

Principado de Domiciano como “d’une importance primordiale”. O que Saller destaca é 

que esse trecho, especificamente, vem sendo citado recorrentemente para a defesa das 

competências administrativas de Domiciano. Tanto Oliver (1953), quanto Pleket (1961), 

e posteriormente Jones (1992) citam a passagem de Pflaum. 

Discutindo a importância dos procuradores imperiais, Levick questiona qual seria a 

diferença para as províncias em serem comandadas por procuradores imperiais, 

procônsules ou legatos. A autora levanta dúvidas sobre a efetividade dos benefícios 

proporcionados por quem comanda a província,104 uma vez que tanto cônsules quanto 

legatos foram alvos dos processos de má administração.105 De outro modo, o que poderia 

ser questionado diz respeito a capacidade do princeps constranger e controlar melhor os 

seus agentes diretamente subordinados. 

                                                             
103 Pleket, 1961, p. 310. 
104 Levick, 1982, p. 65. 
105 Para sustentar essa afirmativa, Levick se apoia no artigo de Brunt, 1961. “Charges of Provincial 
Maladministration under the Early Principate.” Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. 10, 2: p. 189-227. 
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O último tópico abordado por Levick em seu artigo, e um dos pontos positivos que a 

autora reconhece poder ser atribuídos ao princeps, diz respeito ao édito do vinho de 

Domiciano aludido por Suetônio, Filóstrato e o cronógrafo Eusébio Jerônimo.106 A 

passagem de Suetônio vem logo após o relato sobre a supressão da revolta de Antônio 

Saturnino. Nela, o biógrafo narra que o princeps introduziu uma série de inovações 

(nouauit) nas práticas cotidianas.107 Nesse contexto aparece o édito de Domiciano: 

 

Num determinado momento em que uma extrema abundância de vinho 
coincidia com uma carestia de trigo, presumir que a paixão excessiva 
pelas vinhas fazia descurar o cultivo do trigo. Interdisse a plantação de 
novas províncias, não deixando mais do que a metade do plantio. Este 
édito, porém, não teve execução. 108 

 

Segundo Brian Jones, essa é uma das passagens mais discutidas no que diz respeito 

às medidas econômicas do princeps flaviano. 109 O édito pode ter ocorrido entre os anos 

90 e 91. O argumento de Suetônio é questionado por Levick. Segundo a historiadora, 

agricultores optariam pelo vinho na medida em que outras formas de trabalho não 

oferecessem mais lucro. Para justificar tal assertiva, a historiadora cita o caso de Dio 

Crisóstomo, que relata um momento, durante um período de escassez de alimentos, no 

qual ele tinha apenas grãos para o próprio consumo, usando assim do vinho e do gado 

para obter seus rendimentos.110 Outro ponto utilizado por Levick para justificar sua 

hipótese é o aumento do consumo de vinho devido a romanização das províncias no oeste 

e no norte. Tal apreço pelo vinho se justificaria pela concentração de mercados nas 

fronteiras dessas províncias e coordenados pelas legiões. No entanto, se há um aumento 

pelo consumo de vinho, não se pode provar que as vinícolas da Itália se aproveitaram 

disso. 

Se, por um lado, torna-se difícil sustentar que existia uma redução da produção de 

vinho em função da carência de trigo, por outro lado, a preocupação com o aumento da 

                                                             
106 Suet. Dom. 7; Phlostr. Vit. Soph. 520, Vit. Ap. 6. 42; Jer. Chron. Paseh. 91-2; Chron. Paseh. 90. 
107 Impediu a participação de Histriões no Teatro; proibiu a castração de homens e diminuiu o preço dos 
eunucos no mercado de escravos. 
108 Suet. Dom. 7.2: “Ad summam quondam ubertatem vini, frumenti vero inopiam, existimans nimio 
vinearum studio neglegi arva, edixit, ne quis in Italia novellaret, utque in provinciis vineta succiderentur, 
relicta ubi plurimum dimidia parte; nec exsequi rem perseveravit.” (Trad. de Sady-Garibaldi, 1956). 
109 Jones, 1996, p. 69. Ver, por exemplo:Gsell; Reinach, La Mevente des vins sous le Haut-Empire romain, 
in Rev. Arch., 1901, p. 350-8; Rostovtzeff, S.E.H.R.E²;  Chilver, 1939, Cisalpine Gaul, Oxford, p. 150; 
Pleket, 1961, p. 299, 263-4; Millar, 1977, p. 391–2; Sartori, 1981, p. 97-128; Levick, 1982, p. 66-73; 
Garnsey; Saller, 1982, p. 31; Hardie, 1983, p. 175; Wallace-Hadrill, 1983, p. 134; Levick, 1985, p. 112-3;  
Patterson, 1987, p. 115-8; Jones, 1992, p. 77-9; Finley, 1999, p. 203, Zissos, 2016, p. 103-4 
110 Dio Chrys. Or. 46.9. 
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produção de cereais nas províncias do império parece mais verossímil. Nesse sentido, 

algumas suposições podem ser levantadas. Como aponta Levick, não se poderia descartar 

uma preocupação humanista e financeira do princeps.  No entanto, outros motivos devem 

ser também considerados, como, por exemplo, evitar revoltas e distúrbios políticos nas 

províncias. Tal preocupação se torna ainda mais relevante se levarmos em consideração 

que as crises de fome não eram incomuns no império, como pudemos brevemente notar 

no decreto do governador L. Antitus Rusticus em Antioquia.111 Podemos verificar também 

em Estácio essa preocupação do princeps na ampliação da produção de grãos: “leis pelas 

quais ele restaura para a casta Ceres longos hectares de terras sóbrias negadas a ela”.112 

Mesmo Suetônio e Filóstrato afirmando que o édito do vinho não foi colocado em 

prática,113 alguns acadêmicos ainda acreditavam na possibilidade de que ele tivesse sido 

efetivado em algumas regiões, principalmente em algumas cidades da África.114 Nesse 

caso, a política só teria sido revertida posteriormente pelo imperador Marco Aurélio 

Probo, que governou de 272 à 282. Levick discute e desmonta tais hipóteses. A autora 

demonstra que a associação dessa política na África com a Lex Manciana, encontrada sob 

Trajano e Adriano, não faz sentido. Também há dificuldades em se datar a mesma lei, 

podendo recuar até o governo de Vespasiano, além do desconhecimento sobre as 

possíveis regulações sobre o plantio de uvas e cereais.115  

Brian Jones chama a atenção para o fato de que o édito do vinho foi a única política 

tomada pelo princeps flaviano que abrangeu todo o império. O caráter amplo da medida, 

no entanto, não poderia ser exagerado a ponto de se observar uma intencionalidade 

econômica do princeps. Interpretação que já foi defendida antes por Rostovtzeff.116 

Caberia, ao contrário, como explica Mirian Griffin, entender que tal medida era 

“projetada para desencorajar a dependência de importações perigosas e incentivar o 

                                                             
111 Sobre a frequência de crises alimentícias em Roma, Richard Saller (1988, p 14) nos apresenta algumas 
medições. Segundo o historiador, entre 509 e 384 a.C., a proporção era de uma crise a cada nove anos; de 
135 a 50 a.C. o cálculo reduz para uma crise a cada cinco anos. Os motivos da escassez eram os mais 
diversos possíveis, como irregularidades climáticas, doenças, crises de guerra e desordens civis.  
112 Stat. Silv. 4.3.11-2: “quis castae Cereri diu negata / reddit iugera sobriasque terras”. (Trad. de Shackleton 
Bailey, 2003). 
113 Suet. Dom. 7.2, 14.2; Philostr. Vit. Soph. 520. 
114 Rostovtzeff, 1957, p. 202-3. 
115 Levick, 1982, p. 67-73. 
116 Sobre o édito do vinho, Rostovtzeff (1957) afirma: “it is well known that a general order was issued by 
Domitian to promote the cultivation of corn in the provinces and to assist the wine producers of Italy” (p. 
202), assim “The protective measures of Domitian saved Italian viticulture, at least to a certain extent. But 
they did not succeed in saving progressive agriculture in Italy in general and those who carried it on, the 
middle-class landowners.” (p. 203). 
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aumento da produção para atender às necessidades locais”.117 Sem contar que a lei 

carregava consigo traços de uma orientação moral e religiosa, no sentido de reverter uma 

negligência com a deusa Ceres, como observamos no elogio de Estácio a Domiciano.118  

Em linhas gerais, as discussões em torno do édito do vinho nos apresenta um certo 

consenso por parte dos acadêmicos. A política reafirmava os anseios do princeps em 

concentrar em suas mãos o poder político, ainda que, de fato, a medida nunca não tivesse 

sido colocada em prática. Levick conclui que o “o édito e seu desfecho revelam um 

princeps que demonstra, não apenas uma preferência antiquada pela Itália, mas com a 

intenção de exercer o poder absoluto em seu império e, durante esse processo, enganando-

se quanto a sua real posição”.119 E mesmo no recente compêndio sobre a dinastia 

Flaviana,120 no capítulo destinado ao princeps Domiciano, Alessandro Galimberti 

comenta sobre a importância da política agrária do princeps e sobre sua tentativa de 

ampliar a produção de grãos na Itália e nas províncias. Na conclusão de seu argumento 

sobre as questões econômicas sobre Domiciano, diz que “fica-se a impressão de que, em 

questões econômicas, como em outras áreas, Domiciano não hesitou em exercer um forte 

controle central, atestando mais uma vez o caráter mais autocrático de seu governo em 

relação ao seu antecessor”.121 

Portanto, sobre a historiografia que aborta as questões em torno das competências 

administrativas de Domiciano, mesmo havendo divergências acerca do método utilizado 

e das motivações do princeps, ela ainda sustenta, desde Syme, uma hipótese que 

correlaciona uma intenção centralizadora do imperador e um resultado eficiente da gestão 

imperial. Esse controle, em certa medida, proporcionou o desenvolvimento de um 

ambiente financeiro estável, mesmo que ele não seja um produto exclusivo da 

administração de Domiciano, mas uma continuidade de uma política dinástica flaviana e 

que se manteve com os antoninos.  

 

 Sobre o éthos de Domiciano. 

                                                             
117 Griffin, 2008, In Bowman, A. K., Garnsey, P., & Rathbone, D. The Cambridge Ancient History XI. The 
High Empire. Cambridge: Cambridge University Press, p. 79 
118 Ver nota 108. 
119 Jones, 1992, p. 79. 
120 Zissos, 2016. A Companion to the Flavian Age of Imperial Rome. Oxford: Wiley-Blackwell. 
121 Galimberti, 2016, p. 103-4. 
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Outro eixo temático debatido pela historiografia moderna sobre o princeps 

Domiciano diz respeito à personalidade e ao comportamento do último flaviano. Em 

artigo intitulado The Character of Domitian, Waters destacava que há uma circularidade 

no movimento que definia a figura do princeps na literatura antiga: se Domiciano era um 

governante ruim, consequentemente, tornava-se uma má pessoa; sendo uma pessoa má, 

convertia-se necessariamente em um governante ruim.122 Tal lógica, não raras vezes, é 

reproduzida pela historiografia moderna. O tirano seria, sobretudo, desmedido e, 

portanto, prejudicial à administração do império. 

Essa equação ético-administrativa aparece, especialmente, no texto de Chester Starr, 

Epictetus and the Tyrant, publicado em 1979. Starr se debruça sobre o tema da tirania nos 

Discursos de Epiteto. A tradição de pensamento greco-romano sobre os tiranos e a tirania 

é antiga e extensa. O estoico Epiteto, por sua vez, tem seu espaço nessa longa tradição. 

Starr apresenta o objetivo de Epiteto da seguinte maneira: “libertar os homens do medo e 

da força”.123 Todavia, Starr estabelece uma diferenciação intrigante quando afirma que 

existem autores que construíam modelos imaginários dos tiranos e outros que se 

inspiravam em personae reais. No caso de Epiteto, o seu tirano era “uma pessoa real e 

não uma imagem criada em razão do argumento”.124 Esse tirano seria Domiciano. 

Desdobra-se dessa assertiva a posição política e ética do último dos flavianos. Nas 

palavras do autor, Domiciano 

 
[…] tinha, além disso, uma clara concepção de sua posição como 
monarca e esforçou-se continuamente para consolidar-se como 
um autocrata. O conflito entre sua política e os princípios do 
Principado augustano, como aqueles restaurados pelo seu pai 
Vespasiano, só poderia trazer sérios problemas, o que Domiciano 
enfrentou de frente com uma crueldade calculada.125 

 

                                                             
122 Esse raciocínio é bem ilustrado na obra Ética a Nicômaco, de Aristóteles. No segundo capítulo desse 
tratado, o filósofo define a virtude como sendo de dupla face: uma intelectual e outra moral. A primeira 
“tem gênese e aumento em grande parte pelo ensino (por isso requer experiência e tempo), ao passo que a 
virtude moral resulta do hábito” (Eth. Nic. 2.1.a15-6). Ambas exigem o exercício para o seu 
desenvolvimento, não sendo, segundo Aristóteles, naturais das pessoas. Dessa forma, o filósofo afirma que 
“praticando atos justos, tornamo-nos justos; praticando atos temperantes, temperantes; praticando atos 
corajosos, corajosos.” (Eth. Nic. 2.1.b1-2) (Trad. de Zingano, 2008). Dessa maneira, a atividade perpetrado 
pelo governante revela-nos a sua virtude intelecutale também moral, visto que as duas se desenvolvem pela 
prática. 
123 Starr, 1979, p. 20 
124 Ibdem. 
125 Starr, 1979, p. 20. 
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Renunciar ao suposto modelo de Augusto e de Vespasiano significava, de acordo com 

Starr, desviar-se das virtudes e encontrar os vícios, ainda que essas duas categorias não 

estejam bem definidas para o autor. Assim, seria por meio de um modus operandi 

particular de Domiciano, praticado por uma “calculada crueldade”, que o princeps 

flaviano se afastaria das “virtudes”. Crueldade que ganha forma principalmente nos 

relatos de Tácito, Plínio, Suetônio e Dio Cássio. Fora Suetônio, ab epistulis de Adriano, 

os demais autores eram também senadores, o que nos indica em qual espaço de atuação 

política esses homens pertenciam. Cabe reforçar que a produção literária no mundo 

romano era, em larga medida, aristocrática e, assim, limitada a grupos específicos. A 

interpretação de Starr, portanto, segue inteirando a visão circunscrita desses autores. 

Exemplo mais recente de uma narrativa que reifica a deformação moral do princeps, 

como apontamos no início desse capítulo, é a biografia de Domiciano escrita por Pilar 

Uriel.126 A historiadora espanhola destaca uma seção de seu livro para desvendar o 

“caráter” de Domiciano. Uriel relaciona a descrição suetoniana de um “personagem 

antissocial de natureza solitário, malvada e intrigante” a outra característica também 

destacada pelo biógrafo, isto é, o fato de Domiciano ter passado a juventude em uma 

situação de grande pobreza e infâmia.127 Junto a isso, a historiadora sugere que a 

misantropia poderia ter sido resultado de “maus tratos ou, ao menos, uma total 

indiferença”. Essa indiferença se daria pelo pai e irmão. Situação que se agravaria devido 

à ausência da mãe e da irmã que morreram enquanto ele ainda era muito jovem, 

permanecendo “uma parte de sua adolescência sozinho”.128 Concluindo da seguinte 

maneira: “Todas essas notícias constituem fatores decisivos para analisar seu caráter, 

personalidade, suas ações e suas dificuldades para relacionar-se socialmente, inclusive 

podendo justificar os aspectos de sua conduta posterior como princeps.”129 

A análise psicologizante da figura do princeps flaviano já havia sido proposta antes, 

em 1996, por Path Southern em Domitian: Tragic Tyrant. Ao contrário de Uriel, a 

abordagem de Path é consciente do caminho em que se propõem a trilhar:  

 

Aqueles que acreditam que os princípios da psicologia moderna não 
podem encontrar lugar em uma obra histórica são aconselhados a 
ignorar este capítulo. [...] Nesse aspecto evolutivo e biológico, estamos 

                                                             
126 Uriel, 2016. 
127 Uriel, 2016, p. 46-7. Em Suetônio (Dom. 1), a situação de pobreza e infâmia (inopia tantaque infâmia) 
de Domciano justificaria a sua submissão sexual à Nerva. Sobre a reclusão e solidão, ver Dom. 3, 14 e 21. 
128 Uriel, 2016, p. 47. 
129 Ibidem. 
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próximos dos romanos, pois existem certos processos mentais humanos 
que transcendem os costumes sociais e as respostas adquiridas.130  

 

Capítulo que, por sinal, fecha o seu livro. Nele, Southern busca argumentar que o 

exame do caráter de Domiciano deve começar com sua “juventude” (childhood).131 Logo, 

a autora lança a hipótese de que a solidão e a insegurança vividas por Domiciano, 

derivadas da ausência da mãe e do pai,132 tiveram um efeito direto na sua gestão imperial. 

O seu perfeccionismo e sua moral repressora eram atitudes que reforçavam a legitimidade 

de sua própria posição, pois havia um medo constante de, em algum momento, ser 

abandonado novamente – reflexo do trauma inicial com a perda de sua mãe. Com isso, 

depois da revolta de Saturnino em 89, um outro elo importante de confiança teria se 

rompido: o de Domiciano com os militares. Segundo Southern, todo esse feedback 

alimentou a paranoia do imperador quanto à sua segurança, o que mobilizou por sua parte 

uma série de reações violentas e mortes de membros de sua própria família.133 Concluindo 

da seguinte maneira:  

 

Quando um indivíduo paranoico é ele próprio a corporificação do 
Estado, com acesso irrestrito ao poder supremo, apoiado por 
serviços de inteligência complacentes e compostos por uma rede 
de informantes que dizem a ele o que pensam que ele deseja ouvir, 
essa é claramente uma receita para o desastre. Essa situação seria 
impossível de ser lidada, como demonstra tragicamente a história 
dos últimos anos de Domiciano.134 

 

A instigante narrativa de Southern, logicamente, sustenta-se por meio das fontes 

negativas ao imperador. No entanto, a leitura do Principado de Domiciano é teleológica, 

uma vez que o seu fim desastroso estaria associado à paranoia do princeps. Como temos 

destacado desde o início, torna-se difícil analisar diretamente o Principado de Domiciano 

sem nos atermos, minimamente, à posição dos sujeitos que produziam as narrativas, às 

                                                             
130 Southern, 1996, p. 119. 
131 Southern, 1996, p. 120. 
132 Sobre o uso da psicologia moderna para decifrar a personalidade de Domiciano: “According to a modern 
study 'if a child enjoys a particularly close relationship with the mother which is suddenly terminated before 
he is old enough to understand any possible reasons for such a betrayal, he is likely to mistrust all other 
human beings whom he later encounters, and only be gradually persuaded that anyone at all is trustworthy'. 
This was the fate of Isaac Newton, who was deprived of his mother at the age of three. At Oxford he was 
described by one of his contemporaries as 'of the most fearful, cautious, and suspicious temper that I ever 
knew'. He was extremely unwilling to face criticism, inclined to be fiercely solitary, and heartily disliked, 
all of which attributes can be applied to Domitian." (Southern, 1996, p. 120). 
133 Southern, 1996, p. 124. 
134 Southern, 1996, p. 125. 
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formas utilizadas para comunicar determinados conteúdos e ao público para o qual esses 

enunciados eram destinados. Os detratores de Domiciano escrevam após a morte do 

princeps em 96. Logicamente, esse fato não atesta, a priori, nem uma suposta injustiça 

contra o princeps nem uma suposta crueldade nata, apenas nos indica que tais produções 

discursivas estavam imbuídas de interesses e precisam ser lidas em seus respectivos 

contextos.  

A ruptura brusca que se deu com o assassinato de Domiciano e a ausência de 

herdeiros que pudessem dar continuidade aos flavianos no poder abriu um novo horizonte 

de expectativas políticas. Novos agentes políticos disputavam novas posições e ganhavam 

influência na dinâmica política romana. Uns ganhavam posições políticas de destaque, 

outros eram marginalizados do poder político. Se, por um lado, Domiciano não teria 

agradado os senadores enquanto princeps, como aponta Waters, “Tibério e Domiciano 

eram “maus” porque eles falharam em agradar o Senado; a classe senatorial estava ainda 

no controle da literatura, e certamente da literatura historiográfica”.135 Por outro lado, 

cabe ressaltar que uma nova reorganização política emergiu com a ascensão de um novo 

princeps, fazendo com que as narrativas que antes fizeram o elogio à Domiciano fossem 

realocadas em círculos periféricos que não tinham mais espaço em público (o que, no 

limite, não significava a inexistência). O Senado não era um corpo homogêneo. Nesse 

sentido, as narrativas contrárias ao princeps flaviano ganhavam audiência em 

concomitância com àquelas que comunicavam elogios a Trajano. Esse reposicionamento 

das narrativas em função de um novo processo comunicativo, consequentemente, garantia 

maior força para a sobrevivência e a amplificação da imagem negativa de Domiciano 

durante os Principados seguintes.136 

 

 Sobre a relação entre Domiciano e a aristocracia 

Somente um século após a obra de Stéphane Gsell, Essai sur le règne de l'empereur 

Domitien, publicada em 1894, tivemos uma nova biografia dedicada a Domiciano. Escrita 

                                                             
135 Waters, 1964, p. 50. 
136 Para uma visão contrária, e recente, da qual sigo aqui, ver WILSON, “After the silence: Tacitus, 
Suetonius, Juvenal.” In Boyle, A., & Dominik, J (Eds.). 2003. Flavian Rome: Culture, Image, Text. Boston: 
Brill, p. 524-42. Na conclusão do seu artigo, Wilson (2003, p. 542) afirma que “Historians who seek to 
exculpate Domitian by rejecting the consistent and coherent story told by these witnesses seem to be 
applying rules of evidence to which no judicial system would ever consent. It seems that the standard of 
proof in the court of history has been raised much higher than 'beyond a reasonable doubt'”. 
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por Brian Jones em 1992, The emperor Domitian cobre um longo hiato deixado pela 

historiografia do Principado Romano. Sua obra se tornou um marco sobre o período, 

sendo o resultado de duas décadas de estudos dedicados aos flavianos.137 O livro de Jones 

opta por compartimentar o período em quatro áreas – Corte, Administração, Guerra e 

Aristocracia –, cada uma delas composto de dois capítulos. A obra possui uma forte 

orientação prosopográfica, o que lhe permite o exame dos indivíduos que orbitam 

próximos ao princeps. Tal método é especialmente importante na construção da análise 

dos quatro capítulos dedicados à corte e à aristocracia. Ao longo de sua obra, Jones se 

dedica a enfrentar grande parte das polêmicas historiográficas que giram em torno do 

último princeps flaviano.138  

O corpus literário central da análise de Jones encontra-se em Tácito, Plínio e 

Suetônio. De forma auxiliar, Jones também cita e comenta quase todos os demais 

documentos sobre Domiciano, desde as produções escritas durante o seu governo, 

passando pelas evidências produzidas sob os Antoninos, até aquelas mais distantes, como 

o livro 12 das Oracula Sibylline do século VI. Esse amplo escopo documental serve para 

cobrir grande parte das querelas historiográficas que circunscrevem o princeps, porém, 

como observou Alain Gowing sobre o livro de Jones, “Domiciano aparecerá de forma 

muito fragmentada”.139 

A obra de Jones se enquadra naquela categoria de biografia que diz mais sobre o 

período em si do que propriamente sobre a vida de Domiciano. Em larga medida, os anos 

80 e 90 foram marcados por publicações de biografias imperiais. Apenas durante a década 

de 80, três biografias sobre Nero foram escritas por Cizek (1982), Mirian Griffin (1984) 

e Robichon (1985); Calígula recebe duas obras, por Barrett (1989) e Ferrill (1991). A 

biografia de Marco Aurélio por Anthony Birley (1966) é reeditada em 1987. Além do 

próprio Jones, que pública The Emperor Titus, em 1984, e The Emperor Domitian, em 

1992. Seguindo tal orientação, uma nova biografia de Domiciano seria publicada cinco 

anos depois por Pat Southern, Domitian: Tragic Tyrant (1997).140 

                                                             
137 Além da biografia de Domiciano, Jones também publicou outra sobre Tito, The Emperor Titus (1984), 
e um comentário da Vida de Domiciano, de Suetônio, em 1996. Em 2001, junto com classicista Robert 
Milns, publica pela Bristol uma tradução, com introdução e comentários, da biografia dos três flavianos em 
Suetônio.   
138 Como o próprio autor enumera, “we must now take account of his reform of the coinage, his massive 
building programme, his development of the ‘power set’ within the administration, his (rather than Trajan’s) 
admission of a substantial number of easterners into the senate, his efforts to come to terms with various 
groups within the senate”. (Jones, 1992, p. vii) 
139 Gowing, 1992, p. 2. 
140 Grande parte dessas publicações biográficas, especialmente nos anos 90, foram fomentadas pela editora 
Rutledge em sua série Roman Imperial Biographies. A série tem início com a republicação (5 anos após a 
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 Em The Emperor Domitian é marcante a tentativa de Jones em renovar a leitura sobre 

o princeps flaviano, uma vez que “Domiciano como um tirano sanguinário não 

desapareceu completamente e [essa visão] ainda precisa de ajustes”. 141 O autor segue na 

esteira de Ronald Syme (1935), Henry W. Pleket (1961) e Kenneth H. Waters (1964; 

1969), como pudemos observar anteriormente. No entanto, diferentemente das obras 

anteriores, Jones atribui grande importância à corte do princeps. Segundo o autor, a 

importância desse espaço se encontra no fato de que Domiciano “passou a maior parte do 

seu tempo na sua corte, não no Senado; e ele foi assassinado pelos seus cortesãos, não 

pelos senadores.”142  

Nesse ponto temos uma das maiores contribuições de Brian Jones para o debate sobre 

o Principado de Domiciano. Por meio da prosopografia, Jones esmiúça as relações 

interpessoais que compõem o círculo mais próximo do princeps e observa, de modo 

convincente, como Domiciano tentou negociar com o Senado novas alianças. Segundo 

Jones, o princeps manteve uma prática atípica, se comparado aos próprios flavianos, entre 

os anos 90 e 94 quanto à nomeação desses cônsules. Domiciano nomeia senadores que 

estavam fora do seu círculo mais próximo – e talvez mais seguro –, isto é, os parentes 

flavianos e aliados de mais longa data. Além disso, o próprio princeps abdica de tomar a 

posição de cônsul, o que também se mostra como exceção dentro da gens Flávia. Nesse 

sentido, a novidade apontada pela tese de Jones é a de que a revolta de Antônio Saturnino, 

em 89, não se configurou como um ponto de ruptura, ou seja, uma virada rumo à saeuitia. 

Isso vai na contramão do argumento no qual o princeps se tornaria inseguro devido ao 

medo das conspirações e, em vista disso, teria se tornado ávido por vingança. O que Jones 

demonstra é justamente o contrário, um princeps muito confiante de sua influência a 

ponto de abrir mão da posição consular para novos membros da elite senatorial. Estratégia 

que, segundo Jones, demonstraria uma movimentação do princeps para estabelecer novos 

vínculos, reforçando sua legitimidade perante o Senado. Com isso, Jones inaugura um 

ponto de inflexão nas análises até então produzidas pela historiografia sobre o Principado 

de Domiciano. 

                                                             

primeira versão) da biografia Nero: The end of a dinasty (1987), por Miriam Griffin, e vai até hoje, sendo 
sua publicação mais recente Honorius: the fight for the Roman West AD 395-432 (2018), por Chris Doyle. 
141 Jones, 1992, p. vii. 
142 Idem, p. viii. Para uma análise mais recente e que segue a mesma hipótese de Jones, ver: Collins, 2009. 
“The palace revolution: the assassination of Domitian and the accession of Nerva.” Phoenix, 63(1), 73–
106. 
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Consonante com a leitura de Jones, Julian Bennett chama atenção para o fato de que, 

apesar dos detratores de Domiciano afirmarem que o Senado estava amedrontado como 

um todo, “não há evidência de que a perseguição dos estoicos ou dos ‘ímpios’ resultou 

em julgamentos indiscriminados de maiestas entre os membros da cúria”.143 Ao contrário, 

grande parte dos generais e homens importantes do Principado de Domiciano 

continuaram a apoiar abertamente o princeps, como pode ser percebido no Panegírico de 

Plínio a Trajano: 

 

Acaso foram poucas as vezes em que comprovamos que as coisas 
funcionam assim: que o favor do Senado pode ser benéfico ou 
prejudicial aos olhos do príncipe? Não é verdade que há pouco nada era 
mais funesto que este pensamento do príncipe: ‘este o Senado aprova, 
este é caro ao Senado’? Ele odiava quem amávamos, mas nós os que 
ele amava.144 

 

A passagem pliniana nos oferece algumas pistas sobre a dinâmica de alianças 

políticas do Principado para além da generalizante e frequente afirmação de um Senado 

homogêneo. Como Plínio deixa claro no elogio a Trajano, o Senado não é um bloco coeso, 

pois haviam aqueles que o princeps privilegiava. Quando Tácito afirmava que o seu 

tempo fora marcado pela servidão, em contraste com os tempos antigos de liberdade, o 

senador constrói a sentença com a primeira do plural: “et sicut vetus aetas vidit quid 

ultimum in libertate esset, ita nos quid in servitute”.145 Domiciano, por sua vez, fora 

apoiado abertamente pelos generais e principais peças do jogo político romano durante 

todo seu governo. Uma possível exceção, destaca Bennett, seria o prefeito do Pretório 

Casperius Aelianus, que de acordo com Dio Cássio, fora rapidamente substituído pelo 

princeps.146 

Dito isso, um problema específico emerge dessas últimas análises. Se Domiciano 

tinha suporte dos principais agentes políticos durante o seu Principado, isto é, o apoio dos 

generais e de parte do Senado, como explicar a morte do princeps? Quem foram os 

responsáveis pelo seu assassinato?  

                                                             
143 Bennett, 1997, p. 34. 
144 Plin. Pan. 62.3: “An parum saepe experti sumus, hanc esse rerum conditionem, ut senatus favor apud 
principem aut prosit aut noceat? Nonne paullo ante nihil magis exitiale erat, quam illa principis cogitatio? 
Hunc senatus probat, hic senatui carus est. Oderat, quos nos amaremus; sed et nos, quos ille. Nunc inter 
principem senatumque dignissimi cuiusque caritate certatur. Demonstramus invicem, credimus invicem, 
quodque maximum amoris mutui signum est, eosdem amamus.” (Trad. de Giron, 2017. Grifo nosso). 
145 Tac. Agr. 2.3. 
146 Dio. 67.14.4; 68.3.3. Em seu lugar assume Petrônio Segundo. 
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 Sobre a deposição do último princeps flaviano  

Algumas considerações sobre o assassinato de Domiciano são necessárias, uma vez 

que um novo debate historiográfico tem surgido sobre o assunto. Domiciano foi morto no 

dia 18 de Setembro na domus Caesaris. A visão tradicional sobre o assunto afirma que 

Domiciano foi morto por uma conspiração senatorial, sendo Nerva o seu representante. 

Gsell afirmava que “o número deles [senadores] que conheciam o complô deve ter sido 

considerável o bastante”.147 Grande parte da historiografia ao longo do século XX seguiu 

por esse caminho.148 Para citar um exemplo, Waters afirmava que o assassinato de 

Domiciano “foi um artifício do Senado, que tinha seu candidato para o trono já 

selecionado de antemão”.149   

Com alguns desvios pontuais, essa parece ser a leitura que perdura até hoje.150 Brian 

Jones é um dos autores que divergem dessa leitura. Como já indicamos anteriormente, 

Jones ressaltava que Domiciano havia sido assassinado por seus cortesãos, não por 

senadores.151 Ser assassinado por seus cortesão não implica, necessariamente, em não ter 

relação com senadores. Entretanto, para Jones “Domiciano foi assassinado em uma 

conspiração palaciana e substituído, prontamente no mesmo dia (eodem die), por um de 

seus amici, o senador M. Cocceius Nerua”.152 Apesar de não existir nenhuma evidência 

documental da participação de Nerva no assassinato do princeps, Jones supõe que havia 

um novo princeps em vista devido à velocidade de toda a movimentação. Nerva foi 

apontado princeps no mesmo dia da morte de Domiciano, como registra os Fasti de Óstia: 

“Oct. Domitianus o[ccius]/ eodem die M. Cocceius N[erua]/ imperator appellatu[s 

est]”.153  

                                                             
147 Gsell, 1984, p. 328. 
148 Para um quadro bibliográfico mais completo sobre as abordagens historiográficas acerca do assassinato 
de Domiciano, ver nota 34 de Collins, 2009. 
149 Water, 1963, p. 217. 
150 Cabe lembrar que Syme (1983, p. 137-8) se mostrava receoso quanto à participação efetiva de Nerva na 
conspiração. Análises mais recentes que sustentam essa visão tradicional podem ser observadas, e.g., em 
Charles Murison (2003, p. 153): “if Syme's conclusion on the "conspiracy question" is correct ("A large 
measure therefore of fable as well as speculation and surmise .... Cocceius Nerva was likely to be elusive"), 
how, exactly, did Nerva become emperor? The answer is simple: he was the Senate's choice”. 
151 Na conclusão de The Emperor Domitian, Jones (1992, p. 193-6) destina uma curta sessão - 
“Assassination” - para apresentar a morte do princeps.  
152 Jones, 1992, p. 193 
153 Fasti Ostienses, XIII. k. 
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Nerva fora cônsul pela primeira vez sob Vespasiano. Domiciano concedeu o segundo 

consulado ordinário a Nerva logo após a supressão da Revolta de Saturnino.  No entanto, 

para Jones, Nerva não parece ser uma figura importante no jogo político: “um conhecido 

apoiador flaviano, velho, doente e sem filhos, Nerva foi a perfeita escolha: a real disputa 

seria postergada”.154 Para esse historiador, Nerva foi instrumentalmente colocado na 

posição para facilitar uma transição. Desse modo, nem Nerva nem o Senado foram 

responsáveis pela deposição do princeps. Portanto, a tese de Jones defende que a morte 

do princeps ocorre “essencialmente pela sua inabilidade de trabalhar com seus 

cortesãos”.155 Essa incapacidade, por seu turno, seria uma resultante composta pela 

“natureza desconfiada que fez com que ele começasse a executar os membros de seu 

próprio grupo”.156 

O argumento central de Jones, portanto, retoma um aspecto fortemente destacado por 

Plínio e Suetônio, isto é, a atitude reclusa e solitária do princeps. Cabe retomar aqui a 

crítica de Alain Gowing sobre a metodologia empregado por Jones. Quais seriam os 

critérios empregados por Jones para qualificar uma evidência como aceitável ou 

rejeitável? Em que medida podemos realmente verificar essa “suspicious nature” se 

Domiciano “não deixou herdeiro para deificar-lhe e assim, diferentemente de Nerva, ele 

não foi capaz de ‘guiar’ a tradição literária para a interpretação ‘correta’ dos eventos”.157 

Uma versão mais recente sobre o assassinato de Domiciano nos foi apresentada por 

Andrew Collins.158 Seguindo no caminho percorrido por Jones, ou seja, o de que se trata 

de uma conspiração palaciana sem relação com o Senado, Collins nos fornece um 

panorama bastante detalhado das abordagens e dos documentos arrolados nesse tópico.159 

Domiciano foi assassinado em seu cubiculum no dia 18 de Setembro. Murison 

argumenta que Domiciano fora assassinado antes do meio dia, e que o Senado teria se 

reunido no fim da tarde.160 Todavia, se os fragmentos do Fasti Ostienses afirmam que 

Nerva assumiu a posição no mesmo dia do crime, ele também nos indica que um senatus 

consultum fora promulgado apenas no dia seguinte, dia 19. Outra inscrição, na base de 

                                                             
154 Idem, p. 195. 
155 Idem, p. 196. 
156 Ibdem. 
157 Jones, 1992, p. 163. Ao mesmo tempo em que o autor (1992, p. 161) também afirma que “the view of 
[Domitian's] reign propounded by Nerva's senate and repeated throughout the dynasty could even be 
accurate -- although inevitably hostile, it was not inevitably wrong”. 
158 Collins, 2009. 
159 Como aponta Collins (2009, p. 80), “since none of the major sources knows of any senatorial plot, we 
must look for tensions in Domitian’s relationship with his senior courtiers”. 
160 Murison, C. 2003. "M. Cocceius Nerva and the Flavians". In Transactions of the American Philological 
Associaton, 133.1, p. 153-4. 
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uma estátua dedicada a Nerva em Misenum, informa-nos igualmente que apenas em 19 

de Setembro de 97 foi celebrado os dies imperii de Nerva. Isso nos indica que Nerva 

estava em Roma durante o ocorrido, o que poderia nos sugerir uma conspiração articulada 

com membros do Senado para substituir Domiciano. No entanto, a situação real parece 

ser mais complexa. 

Destaquemos alguns pontos importantes que compunham o contexto da cidade de 

Roma à época. Entre os dias 4 e 19 de Setembro, Roma comemorava, os Ludi Romani. 

Os jogos eram uma espécie de feriado e, como aponta Murison, Nerva não poderia receber 

o imperium durante esses dias.161 Outra informação importante é que, durante o mês de 

Setembro, parte do Senado estava de recesso. Logo, apenas os senadores sorteados teriam 

a obrigação de estar em Roma para exercerem as funções básicas.162 Talbert confirma 

essa prática ao longo do Principado.163 Além disso, Collins chama atenção para o fato de 

que os senadores procuravam sair de Roma durante esses meses devido ao calor intenso 

e também devido às colheitas de uva.164 Igualmente relevante é que o assassinato ocorreu 

entre as duas sessões senatoriais mais próximas. A anterior ocorrera dia 13 de Setembro 

e a seguinte ocorreria dia 1 de outubro.165 

Essas informações nos sugerem que havia um baixo número de senadores em Roma 

durante o assassinato. Collins argumenta que o crime não estava sendo esperado por eles. 

Ao contrário, o autor busca demonstrar como o Senado se manteve à margem das 

articulações que selecionariam o novo princeps, já que a comunicação entre aqueles que 

estavam em Roma e os senadores fora da cidade não era imediata. Isso conduz Collins à 

sua hipótese: na contramão da recorrente afirmação sobre Nerva ter sido um representante 

do Senado, o autor afirma que a escolha do sucessor de Domiciano fora coordenada pela 

guarda pretoriana.166  

Collins descreve um pano de fundo verossímil para o assassinato de Domiciano. A 

possibilidade do princeps ter sido eliminado por membros da própria domus Caesaris e 

sob coordenação de membros influentes da guarda pretoriana faz sentido. Entretanto, as 

                                                             
161 Murison, 2003, p. 153-4. 
162 Suetônio (Aug. 35.5) comenta que a prática foi estabelecida por Augusto em Setembro ou Outubro. 
Portanto, apenas senadores sorteado deveriam estar em Roma para atender as funções básicas. 
163 Talbert, 1984, p. 211-2. 
164 Plínio testemunha essa prática em Ep. 1.7, 7.30, 8.1-2, 9.37. 
165 Collins, 2009, p. 99. 
166 O que não é uma prática incomum. Cláudio também parece ter sido escolhido pelos soldados da guarda 
pretoriana (Suet. Cl. 10; Joseph. AJ. 19.162-165, 19.212). Da mesma maneira Nero, que após a morte de 
Cláudio tornou-se princeps pelos pretorianos (Tac. Ann. 12. 69). Domiciano, por seu turno, também teria 
sido aclamado princeps pela guarda no mesmo dia da morte de Tito (Dio. 66.26.3). 
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motivações que levaram tal incidente dificilmente serão esclarecidas. Dio Cássio relata 

que devido às suspeitas crescentes do imperador, uma lista teria sido elaborada com o 

intuito de eliminar os supostos conspiradores. Após a lista ter caído, involuntariamente, 

nas mãos de um dos serventes íntimos de Domiciano, ela chega à sua esposa Domícia, 

que repassa o conteúdo para os envolvidos.167  

A figura do princeps amedrontado e altamente desconfiado de todos que o cercavam 

vai ao encontro da imagem construída pela literatura trajânica e adriânica de um 

imperador recluso, solitário e irado. Contrastando, portanto, com a imagem do princeps 

apresentada pelos seus testemunhos coetâneos e com o esforço do imperador em fomentar 

a produção de novos espetáculos e festivais. Desse modo, como nos capítulos destinados 

à análise documental, torna-se difícil encontrar uma posição equilibrada que justificasse 

o comportamento e a personalidade misantropos de Domiciano. Como argumentaremos 

ao longo do texto, ao invés de buscarmos uma resposta definitiva para o éthos do princeps, 

parece-nos mais proveitoso decodificar como as formas semânticas eram produzidas para 

comunicarem determinadas pautas sociais e políticas. 

Como vimos ao longo desse primeiro capítulo, a documentação não dissociava a 

virtude da boa governança, nem tão pouco o vício da desgovernança. Essa equação, antes 

de tudo, estava orientada pelos critérios da elite romana, que dizia tinha o controle da 

escrita, uma das formas comunicativas mais perenes à época. Desse modo, o bom ou o 

mau governo era identificado sob o prisma desses poucos indivíduos. No entanto, esse 

poucos indivíduos não formavam um grupo homogêneo e nem tão pouco com interesses 

convergentes. Desde as discussões em torno das competências administrativas de 

Domiciano levantadas por Syme e o papel da casa imperial na gestão das províncias, até 

a edificação do éthos tirânico de Domiciano, a historiografia moderna vem seguindo uma 

constante entre a difamação e a reabilitação do seu Principado. Como veremos nos 

próximos capítulos, tal dinâmica historiográfica subordina-se ao tipo documental 

observado. Uma proposta de leitura que não se confunda com olhar documental 

enviesado, para o bem ou para o mau, necessita, ao nosso ver, estar atenta à condição 

paradoxal do Principado Romano. Portanto, o nosso estudo se propõe a pensar tal 

condição sob o crivo de uma abordagem que tome a comunicação como o elemento 

sociológico basilar para o desenvolvimento das sociedades. 

 

                                                             
167 Dio. 67.15.3-5. 
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2 CAPÍTULO: Comunicação e formas sociopolíticas no Principado 
 

 Para além do bom e do mau governante 

 

Como visto ao longo do primeiro capítulo, a historiografia moderna sobre o 

Principado de Domiciano, em larga medida, reproduz uma polarização estruturada por 

meio de leituras positivas ou negativas quanto à definição da imagem desse imperador. 

Tal dicotomia deriva, sobretudo, das narrativas comunicadas pelos testemunhos 

históricos que viveram durante e após o governo de Domiciano.  Narrativas que, como 

observamos, arquitetavam-se por meio de extremos: de um lado, narrativas produzidas 

sob o governo eram elogiosas ao princeps; por outro lado, narrativas produzidas após a 

morte de Domiciano eram difamatórias à sua imagem. 

Cabe ressaltar que esse fenômeno não é um privilégio da observação historiográfica 

moderna. Tácito, senador sob o Principado do próprio Domiciano, identificava no 

proêmio de sua obra historiográfica, os Anais, como carecia ao historiador manter-se 

distante temporalmente de sua matéria de averiguação, uma vez que essa matéria era 

facilmente contaminada pelos afetos.168 

Tal esquematização, como o próprio Tácito já diagnosticava no século I, simplificava 

e distorcia a realidade. Em nosso entendimento, o advento do Principado possibilitou a 

emergência de uma situação paradoxal e peculiar, impactando diretamente o 

comportamento e as narrativas dos indivíduos que habitavam a Roma Imperial. O próprio 

Tácito é um exemplo sintomático desse fenômeno. Senador que desenvolveu o seu cursus 

honorum sob os flavianos, Tácito criticava aqueles que, sob o efeito da adulação ou da 

ira, falseavam as narrativas pois não se distanciavam da matéria narrada. Enquanto 

senador sob Domiciano, nenhuma obra taciteana nos foi legada; seu primeiro trabalho, a 

                                                             

168 Argumentação sintetizada na famosa sentença “sine ira et studio” de Tácito. No trecho completo, o 
historiador diz (Ann. 1.1): “Os escritos sobre Tibério e Caio, assim como os de Cláudio e Nero, foram 
falseados pelo medo enquanto eles viviam, sendo compostos com ódio recente depois de derrubados. Eis 
porque empreendi transmitir algumas coisas sobre Augusto e seu fim, depois o Principado de Tibério e os 
restantes, sem ira nem afeição, pois destas causas mantenho distância.” (Tiberii Gaique et Claudii ac 
Neronis res florentibus ipsis ob metum falsae, postquam occiderant, recentibus odiis compositae sunt. inde 
consilium mihi pauca de Augusto et extrema tradere, mox Tiberii principatum et cetera, sine ira et studio, 
quorum causas procul habeo). (Trad. de Joly, 2001). Entretanto, sublinha-se que uma suposta 
imparcialidade, sob o crivo metodológico moderno, não cabe ao raciocínio taciteano. A culpa por falsificar 
uma “narrativa verdadeira” foi por muito tempo imputada pelos modernos a Tácito, que não haveria seguido 
os seus próprios parâmetros para o alcance da verdade. A crítica, como é sabido, não faz sentido, uma vez 
que as noções de retórica e de verdade que estruturavam a epistemologia antiga não podem ser 
compreendidas separadamente. Para uma discussão específica sobre esse ponto em Tácito, ver: Joly, 2001. 
Discussão mais ampla envolvendo aspectos a retórica e a verdade, ver: Woodman, 1988; Ginzburg, 2002, 
p. 13-63; Marincola, 2004. 
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Vida de Agrícola, vem a público pouco tempo depois da morte do princeps em 96. Nela, 

dedicava-se ao elogio de seu sogro Júlio Agrícola ao mesmo tempo em que retratava 

Domiciano como dissimulado, cruel e inclinado à cólera.169  

Entendemos que mudança brusca de postura emerge, sobretudo, em meio a um 

sistema social e político que atribui forma às narrativas e aos comportamentos de maneira 

ambígua. Tal paradoxo se afirmava em consequência da sobreposição e da coexistência 

de duas estruturas temporais distintas: uma antiga e republicana; outra nova e imperial. 

Essa condição estruturante do Principado criava empecilhos concretos para a 

comunicação e interação dos sujeitos.  Logo, uma efeito notável dessa situação paradoxal 

era a impossibilidade de se tecerem críticas diretas ao imperador. Tais críticas não se 

mostravam como uma via segura – principalmente provindas da elite senatorial –, pois 

poderiam ser tomadas como uma afronta direta ao poder do princeps. Portanto, nossa 

hipótese geral argumenta que tal condição imanente desse tempo histórico impulsionou a 

composição do quadro antitético das narrativas produzidas sobre Dominicano, para além 

do binômio bajulação do imperador vivo ou o vitupério do tirano morto. 

Desse modo, para podermos observar essa fronteira artificial pavimentada, 

estrategicamente, pelas formas de representação dos séculos I e II, centramo-nos em dois 

aspectos teóricos que delineiam nossa hipótese sobre a dinâmica política do Principado e 

do Principado de Domiciano: de um lado, as estruturas temporais da História, que tratam 

da relação entre a linguagem e a semântica temporal, especificamente, como pressupostos 

para uma produção epistemológica do conhecimento histórico; do outro lado, o 

entendimento sociológico da comunicação como um processo constituidor das 

sociedades. Nesse sentido, o historiador Reinhart Koselleck e o sociólogo Niklas 

Luhmann são autores centrais para a construção do nosso olhar teórico. A reunião desses 

dois enfoques teóricos segue, como um ponto de partida, o modelo teórico proposto pelo 

historiador Aloys Winterling.170 

Todavia, exploramos com mais ênfase do que Winterling os atributos que 

compreendem e reproduzem os processos comunicativos em torno dos conceitos de 

público e privado – tanto em suas formas semânticas como espaciais – como elementos 

centrais para a leitura social e política do Principado Romano. Faremos isso, sobretudo, 

com o objetivo de alargarmos as bases comunicativas que estruturavam a sociedade 

romana antiga, de forma que ela possa incorporar novos segmentos da população de 

                                                             
169 Especialmente em Tac. Agr. 42 e 45. 
170 Winterling, 2009. 
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Roma, como o multifacetado populus, em sua dinâmica sociopolítica. Compreendemos 

que, sob tal orientação analítica, possamos avançar sobre searas que, tradicionalmente, 

dissertam sobre a relação entre o princeps e a elite romana, restringindo-se a espaços da 

corte e da domus Caesaris. Com isso, esperamos redirecionar a nossa análise também aos 

espaços públicos – como o anfiteatro, o circo, o estádio, o teatro, o Fórum, templos etc. –

, pois entendemos que a formas comunicativas ganhavam sentido em meio a uma 

complexa rede possibilidades semânticas que perpassavam diferentes segmentos da 

população. Dessa forma, para que possamos observar a legitimação ou a negação do 

governo de Domiciano, devemos estar atentos à multiplicidade de formas possíveis 

disponibilizadas, sincrônica e diacronicamente, para a sedimentação de uma 

(des)estabilidade política e social. Observamos, ao longo da construção discursiva em 

favor ou contra Domiciano, que o par conceitual público-privado foi central em sua 

composição, servindo, assim, aos interesses comunicativos específicos. Esses interesses, 

devidamente situados, resultariam na seleção e no estabelecimento de formas semânticas 

distintas no transcurso do tempo. 

 

 Alternativas para o “Estado” e a “Sociedade”. 

 

Parte da historiografia moderna sobre o Principado Romano compreende esse regime 

como uma espécie de Monarquia disfarçada de República. A segunda edição de The 

Roman Empire: Economy, Society and Culture, publicada em 2014, dos historiadores 

britânicos Peter Garnsey e Richard Saller, é categórica quanto a esse entendimento: “A 

partir de 30 a.C., a data da batalha de Alexandria (seguindo a batalha do Ácio em 31 a.C.), 

os romanos novamente caíram sob controle de um homem, Otaviano, renomeado Augusto 

em 27a.C., e dessa vez a monarquia perdurou.”171 Segundo os autores, com Augusto a 

monarquia ressurge na História de Roma, todavia, sua forma atual guardava 

particularidades derivadas da perspicácia de seu novo monarca: “Ele foi militarmente 

mais seguro do que César e demonstrou maiores habilidades políticas. Enquanto ele 

nunca demonstrou seu poder apreendido, reformulou sua posição pública para fazê-la 

parecer menos monárquica.”172  

                                                             
171 Garnsey; Saller, 2014, p. 3. 
172 Ibid, p. 3.  
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O entendimento de que uma máscara republicana encobriria a real face monárquica 

do Império não é novo.173 Na verdade, essa análise compreende um esforço para conectar 

duas outras leituras anteriores sobre o Império Romano. Uma na qual a república romana 

continuou de maneira modificada durante o império;174 a outra de que o império romano 

constituía, de maneira quase absoluta, uma monarquia.175 O Principado de Domiciano 

não escapa a tais querelas, como podemos verificar na análise de Brian Jones sobre a 

forma do Império Romano sob o último dos flavianos. 

 
Qualquer que seja a retórica, o início do império era uma monarquia e, 
mesmo que não tivesse sido indicada por outras evidências, a linguagem 
dos escritores contemporâneos por si já revela isso claramente; e 
também com uma consequente impotência do Senado imperial como 
um corpo, temos o fato de que uma enorme influência foi exercida por 
alguns cortesãos favoritos – senadores, equestres, libertos e outros. O 
acesso à corte era vital para progresso social e alguns dos métodos 
utilizados para garantir tal acesso não eram, certamente, para os 
melindrosos: Suetônio relata como Oto fingiu amar uma liberta 
influente da corte de Nero, uma tarefa difícil pois ela era velha e quase 
completamente decrépita (anum ac paene decrepitam: Otho 2.2), no 
entanto, ele perseverou. Logo, o poder estava concentrado na corte 
imperial, não na casa senatorial, pois o imperador era mais 
constantemente visto na aula, onde as opiniões reais dos homens sobre 
ele eram formadas. Domiciano ilustra isso perfeitamente: sua corte não 
apenas o julgou, mas também o condenou. Aqueles responsáveis pelo 
seu assassinato, de acordo com Suetônio, eram seus amigos, libertos 
favoritos e sua esposa (Dom. 14.1) – em essência, seus cortesãos.176  
   

Para Jones, e com ele parte significativa da historiografia, a corte concentrava o poder 

político real no Principado, que antes ficava nas mãos do Senado e das assembleias – 

curiata, centuriata e comitia. Diz Jones, “qualquer que seja a retórica, o início do império 

era uma monarquia.” Tal “retórica”, que o autor não define, parece-nos dizer respeito a 

toda uma estrutura política e semântica republicanas que permanece mesmo durante o 

império. Tais permanências produzem algumas ambiguidades características do período, 

pois atrapalham o reconhecimento direto do Principado como uma monarquia plena. Por 

                                                             
173 Millar, 1977; Zanker, 1988. E também não se restringe à historiografia. O latinista Gareth D. William 
(2009, p. 156), por exemplo, ao analisar a construção e a operação da narrativa das Metamorfoses, de 
Ovídio, afirma: “As both the upholder of Republican tradition and a de facto autocrat, Augustus hovered 
ambiguously between republican and imperial images of authority (...) Beyond the superficial, metamorphic 
potential of the Augustan idea, however, the Metamorphoses shares a deeper affinity with the underpinnings 
of that idea: if Augustus and Augustanism represent a floating and flexible problem of signification, they 
find suitable expression and complication in a medium that is itself fundamentally unstable on so many 
levels of narratological operation.” 
174 Abordagem que teve seu expoente em Theodor Mommsen. 
175 Jean Béranger foi um dos representantes dessa visão. 
176 Jones, 1992, p. 25-6. 
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mais que a corte fosse um espaço vital no Principado, ela não estabeleceu uma hierarquia 

social e política nova, tendo em vista que as antigas magistraturas republicanas 

continuaram a existir e nortear a carreia política. A posição de cônsul, por exemplo, 

continuou sendo a maior das honras do cursus honorum aristocrático. Sua importância 

era tão grande que o próprio princeps não a ignorava. Ao contrário, buscava reafirmar sua 

posição superior aos demais aristocratas, ocupando, recorrentemente, a magistratura 

consular. Domiciano, por exemplo, obteve o consulado em dezessete ocasiões.177  

Portanto, a existência da corte não redesenhou um quadro novo de posições políticas. 

O senado continuou reunindo os aristocratas do império e as magistraturas continuaram 

servindo à administração da urbs. Por outro lado, a dinâmica competitiva 

interaristocrática que compreendia a política romana sofreu alterações significativas. 

Antes da hegemonia augustana os cargos mais importantes eram disputados por meio de 

eleições acaloradas. Aristocratas romanos concorriam por espaços na cidade que 

pudessem materializar e imortalizar seus feitos e, dessa maneira, a competição política 

imprimia na cidade de Roma as tensões e as disputas dos membros de sua elite. Findada 

a capacidade de disputar diretamente com o imperador e sua família, a competição 

política ganhou novos contornos.  

Agora, coexistindo com a força clientelar ainda mobilizada pelos senadores, a casa e 

a corte imperiais tinham potência para intervir decisivamente nas eleições para as 

magistraturas romanas e suplantar, caso se fizesse necessário, qualquer oposição. Nesse 

sentido, senadores, equestres e libertos que mantinham relações próximas com o 

imperador e sua família, ou seja, aqueles que integravam a aula Caesaris, adquiriam 

privilégios em meio as organizações políticas romanas. 178 No entanto, essa corte nunca 

institucionalizou-se de maneira a ganhar autonomia suficiente para romper com as 

tradicionais formas de diferenciação social. Além de que seus membros mudavam de 

acordo com a conjuntura propiciada por cada novo princeps. A novidade, em nosso 

entendimento, não advém, em si, da corte, mas do fortalecimento de uma domus, que se 

distingue sobremaneira das demais casas aristocráticas. Essa distinção, por seu turno, 

acarreta ganho de complexidade sociopolítica, muito em vista ao papel administrativo 

                                                             
177 Sete deles antes de se tornar imperador. Ver: Mccrum; Wooddhead, 1966, p. 4-10. Vespasiano obteve 
nove consulados, Tito oito e Domiciano dezessete consulados. Cabe lembrar que no contexto imperial, se 
você não integrasse a família imperial, ocupar o consulado em três ocasiões demostrava força política e 
social. Poucos foram aqueles que conseguiram essa honra durante o governo dos flavianos. 
178 Ver Winterling, 2009. “A Court without ‘State.’ The aula Caesaris.” In Politics and Society in Imperial 
Rome London: Wiley-Blackwell. p. 79-102; Wallace-Hadrill, 2006. “The imperial court”. In Bowman; 
Champlin; Lintott. CAH. Vol. X (2nd ed.), p. 203-308. 
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que a domus Caesaris passa adquirir ao longo do século I e que, sob Domiciano, toma 

proporções mais organizadas. Com isso, posições administrativas surgem no interior da 

domus, mas que incidem no desenvolvimento da corte, como a rationibus, ab epistulis e 

a libellis.179 

No que diz respeito ao entendimento mais amplo do Principado Romano por parte da 

historiografia moderna, busca-se delimitar a forma desse Estado imperial de acordo com 

a maior ou menor concentração do poder político nas mãos do imperador. Com isso, 

temos, de um lado, abordagens que enfatizam a sua estrutura jurídica, e, do outro lado, 

interpretações que evidenciam os mecanismos concretos de governo.180 A discussão 

centra-se ora nos agentes que seriam responsáveis pela administração do governo e pela 

tomada das decisões políticas – se representantes do Senado ou da Corte –, ora sob os 

condicionantes jurídicos que permitem definir a forma de governo no império. O fato é 

que, como podemos observar no exemplo da magistratura consular ocupada por 

Domiciano dezessete vezes, a hierarquia e as posições políticas continuam orientadas pelo 

cursus honorum republicano. O princeps não as ignorava.  Ao contrário, utilizava-se delas 

para se diferenciar dos demais aristocratas e mostrar sua superioridade.181 Esse fenômeno 

que se servia da hierarquia social antiga, republicana, para reafirmar uma situação nova, 

imperial, foi definido por Aloys Winterling como o paradoxo dos tempos imperiais.182 

Essa abordagem nos permite observar que o entendimento da historiografia moderna 

sobre a organização política da Roma imperial esbarra em limites específicos. Tais 

limites, muitas vezes, desdobram-se das reproduções inconscientes dessa própria 

                                                             
179 Cabe anotar um exemplo significativo desse fenômeno. O caso de Ti. Claudius Aug. Lib. Bucolas, 
procurator castrensis de Domiciano (ILS 1567), permite-nos entender como existia uma carreira de 
trabalho estruturada dentro da corte imperial. Bucolas iniciou seu serviço como praegustator. Depois, 
tornou-se triclinarchus, ou seja, responsável pela gerência dos banquetes. Em seguida, procurator a 
muneribus – gerenciava os jogos gladiatórios oferecidos pelo imperador –, depois procurator aquarum – 
supervisor dos aquedutos – e, por fim, chegando à posição de procurator castrensis – responsável pelas 
questões financeiras das casas, das vilas e dos jardins imperiais. Nesse mesmo contexto, cabe também 
lembrar o epigrama 9.79 de Marcial. Nele, o poeta elogia os libertos e escravos que trabalham na casa 
imperial por serem calmos (placidae mentes), reverentes (reuerentia nostri) e educados (pudor) com os 
convidados. 
180 Buscamos organizar essa discussão historiográfica de forma mais aprofundada em Dias, 2016. 
181 E não apenas se diferenciar, mas, de fato, gerenciar. As magistraturas eram utilizadas como veículos 
legítimos da administração, o que reforça, por sua vez, a importância da posição e de sua função. Outro 
exemplo significativo desse fenômeno ocorre quando Domiciano ocupa a magistratura de censor em abril 
de 85. Tornando-se Censor Perpetuus no final desse ano. A posição de Censor cumpria uma papel central 
na manutenção da estratificação social romana desde os tempos republicanos. Cabia ao censor a avaliação 
do patrimônio de cada cidadão – mantendo assim o controle de entrada e permanência dos membros nas 
ordines romanas –, a distribuição dos impostos, o recrutamento militar e votação, assim como a fiscalização 
dos costumes (cura morum). (Suolahti, 1963, p. 20-40). No geral, a magistratura foi ocupada por diversos 
imperadores. Vespasiano e Tito, por exemplo, ocuparam-na, respectivamente, em 73 e 74.  
182 Winterling, 2009. 
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realidade paradoxal do Principado Romano. Como demonstra Winterling, o emprego de 

categorias como Estado e Sociedade para interpretar as sociedades antigas potencializam 

esses problemas interpretativos. Por um lado, a semântica antiga não produziu uma 

terminologia correspondente aos conceitos modernos de Estado e Sociedade. Para os 

antigos, o “Estado” e a “Sociedade” estavam completamente imbricados e eram 

interdependentes, como é possível verificar, por exemplo, na constituição de espaços 

públicos no interior das casas privadas romanas. Para fins analíticos, o pesquisador 

moderno é quem separa o Estado e a Sociedade quando direciona o seu olhar para tais 

sociedades pretéritas. Por outro lado, os estudos sobre o período imperial que utilizam 

esses conceitos de Estado e Sociedade acabam, consequentemente, reproduzindo 

inevitavelmente os paradoxos derivados dessas imbricações entre a res publica e a res 

priuata do mundo antigo.183 

Como segmentar um “Estado” e uma “Sociedade” no mundo romano se não havia 

uma burocracia administrativa pública separada da esfera privada? Se tentarmos definir 

o “Estado” romano imperial como um “Estado” monárquico devido à presença de um 

imperador autocrático, como explicar a necessidade desse mesmo imperador legitimar-se 

pelo Senado e pelas magistraturas republicanas? Além disso, sem uma burocracia 

especializada para gerir a coisa pública, muito menos um espaço público independente da 

esfera privada, o uir publicus era o “Estado”, não a representação do “poder público”, 

mas a materialização da potestas por meio de sua presença e da posse do imperium.184 

Na esfera privada, tais ambiguidades podem ser percebidas também quando olhamos 

para a dinâmica de funcionamento da corte imperial, que redimensionava o papel de 

equestres, libertos, escravos e mulheres na cultura política romana. Se antes esses 

indivíduos ocupavam papéis de menor visibilidade na vida pública – mulheres e escravos, 

principalmente –, agora, o grau de visibilidade e influência desses indivíduos aumenta 

significativamente, pois com o desenvolvimento da domus Caesaris, ampliou-se também 

os espaços públicos e as funções públicas que pautavam a dinâmica de uma domus 

romana.185 A casa imperial não inaugurou nada de novo em torno dos negócios públicos, 

                                                             
183 Winterling, 2009, p. 9-33. 
184 Geuss, 2001, p. 34-54. 
185 Trataremos melhor dessa questão quando nos dedicarmos a análise dos conceitos de público e privado 
no mundo romano. Adiantando, brevemente, nosso argumento, entendemos que a integração social por 
meio da política e a estratificação da sociedade produzem, igualmente, uma interdependência dos espaços 
públicos e privados. Isso significa dizer que a domus, privada, também possui o seu espaço público; da 
mesma forma o forum, público, possui lastros privados. A domus Caesaris, incomparável com as demais 
domus, potencializa os aspectos públicos dessa dicotomia. 
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que sempre foram compartilhados com o espaço privado, porém, ela amplificou esse 

aspecto público e, juntamente, possibilitou novas relações de poder em seu interior. Por 

exemplo, ainda que legalmente as ordines funcionassem como um pano de fundo 

estruturante da hierarquia jurídica e social romanas, dentro da domus Caesaris e da aula 

Caesaris, a proximidade com o princeps poderia subverter tais configurações 

hierárquicas. Não raramente, libertos e mulheres alcançavam posições de poder que, em 

alguma medida, ultrapassavam a capacidade de influência de um senador ou equestre que 

não habitasse a corte e a casa imperial. Portanto, ao mesmo tempo em que a corte 

funcionava como um promotor social para a aristocracia romana, ela também poderia se 

mostrar como um espaço instável no qual a hierarquia poderia ser subvertida. Isso 

significa dizer que, frente à tradição romana, poderes desproporcionais poderiam ser 

concedidos, por exemplo a libertos e escravos.186 

 

 A condição paradoxal do Principado Romano. 

 

Em nossa abordagem, um dos fenômenos característicos da coexistência temporal era 

a emergência de paradoxos vivenciados pelos indivíduos no Principado Romano. Para 

compreendermos tal fenômeno, seguimos a análise de Winterling. Segundo esse 

historiador, dois tipos de paradoxos podem ser percebidos na realidade histórica dos 

tempos imperiais: o paradoxo político e o paradoxo social. A compreensão desses 

paradoxos é imporante pois eles nos ajudam a perceber e a descrever a existência de 

estruturas temporais conflitantes. 

O paradoxo político pode ser exemplificado pela Lex de imperio Vespasiani.187  

Datada do início do ano 70, ou seja, pouco tempo depois da vitória dos partidários de 

Vespasiano na guerra civil de 68 e 69, a inscrição concede uma série de direitos ao 

                                                             
186 Tais distorções hierárquicas, obviamente, incomodavam a aristocracia romana. Por exemplo, Palas e 
Narciso, ambos libertos do imperador Cláudio, são criticados com frequência nos relatos de Tácito, 
Suetônio e Dio Cássio. Não por coincidência, sob Cláudio, maiores poderes foram concedidos aos libertos 
por meio das posições de a rationibus, ab epiltulis, a libellis na corte imperial. Suetônio narrou assim: 
“Mais, porém, que todos os outros, [Cláudio] privilegiou Narciso, seu secretário, e Palas, encarregado das 
finanças imperiais, a quem por um decreto do Senado, permitiu se cumular não somente de altas 
homenagens, mas ainda das honrarias da questura e da pretura.” (Sed ante omnis Narcissum ab epistulis et 
Pallantem a rationibus, quos decreto quoque senatus non praemiis modo ingentibus, sed et quaestoriis 
praetoriisque ornamentis honorari libens passus est.) (Trad. de Joly, 2005). 
187 A inscrição nomeada Lex de imperio Vespasiani (CIL, 6.930 e 31207 = ILS, 244 = FIRA, 1.15) está 
preservada parcialmente em uma tábua única de bronze. Ela foi descoberta no século XIV e atualmente se 
encontra no Museu do Capitolino, em Roma. A numeração de 1 a 8 é apenas uma conveniência da edição 
e da tradução moderna.  
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princeps vitorioso, como: “convocar o Senado” (senatum habere), “propor moções” 

(relationem facere), indicar indivíduos para as “magistraturas” (magiustratum) e “cargos 

públicos” (potestatem), além de mover os limites do pomerium. No entanto, o que chama 

a atenção é a sexta seção da inscrição: 

 

VI. E qualquer coisa que ele declare ser em benefício para a coisa 
pública e para a majestade do divino, do humano e das coisas públicas 
e privadas, ele deve ter o direito e o poder de fazer, assim como o teve 
o divino Augusto, Tibério Júlio Cláudio César Augusto [= Tibério] e 
Tibério Cláudio César Augusto Germânico [= Cláudio].188 

 

A sexta seção da Lex confere, por si só, plenos poderes ao princeps, sugerindo assim 

o caráter onipotente do imperador. Entretanto, como destaca Winterling, a Lex “assinala, 

primeiro, que era o Senado que concede ao imperador essa onipotência (na forma de um 

decreto popular) e, segundo, que o imperador permitia o Senado conceder a ele sua 

onipotência e assim confirma que ele não é onipotente por si mesmo.”189 Junto a esse 

entendimento, a seção oitava da Lex atribui que o que foi ordenado ou decretado por 

Vespasiano, ou por qualquer um sob o seu mandato, “deve ser igualmente justo e 

ratificado assim como se eles fossem deliberados pelo povo ou pela plebe.”190 Ou seja, a 

seção reapresenta o paradoxo estabelecido pela coexistência de um poder imperial novo 

e, supostamente, onipotente, corporificado na figura do princeps, mas que era apenas 

legitimado por meio de uma estrutura republicana antiga, isto é, por meio de um decreto 

do povo e da plebe (populi plebisue iussu acta essent). 

O segundo paradoxo representativo dos tempos imperiais é o paradoxo social. 

Winterling chama a atenção desse fenômeno por meio de uma carta de Plínio, o jovem, 

endereçada a Montano.191 Escrita sob o governo de Trajano, o conteúdo da carta 

remontava a um fato que havia ocorrido há mais de 60 anos, sob o Principado de Cláudio. 

Na época, o princeps havia condecorado M. Antônio Palas, liberto responsável pelas 

questões financeiras do império, com os ornamenta praetoria. Plínio relata em sua carta 

que, a caminho de Tibur, se depara com um monumento dedicado a Palas e cuja inscrição 

dizia o seguinte: “A ele o Senado condecorou, pela honestidade e lealdade para com seus 

                                                             
188“[VI] utique quaecunque ex usu rei publicae maiestateque divinarum humanarum publicarum 
priuatarumque rerum esse censebit, ei agere facere ius potestasque sit, ita uti divo Aug(usto), Tiberioque 
iulio Caesari Aug(usto), Tiberioque Claudio Caesari Aug(usto) Germanico fuit”. 
189 Winterling. 2009, p. 26. 
190 “ea perinde iusta rataq(ue) sint, ac si populi plebisue iussu acta essent.” 
191 Plin. Ep. 7.29.  
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patronos, com a insígnia pretória (ornamenta praetoria) e quinze milhões de sestércios, 

mas que ele se limitou a receber o título (honore).”192 

Em uma segunda carta a Montano, após estudar os arquivos senatoriais sobre o caso 

de Palas, Plínio mostra-se indignado com a postura dos senadores: “Não admito o fato de 

que a insígnia pretoriana foi oferecida para o escravo Palas – de fato, oferecidos também 

por escravos.”193 Plínio testemunha uma direta transgressão da tradicional hierarquia 

social. Nesse caso, como argumenta Winterling, o princeps não era capaz de criar novas 

hierarquias e títulos. Dessa maneira, apenas pode honrar esse liberto por meio das já 

existentes insígnias representadas pela antiga estrutura hierárquica romana. Assim, nas 

palavras de Winterling: “o imperador reafirma a hierarquia tradicional aristocrática como 

a única válida precisamente por transgredi-la. Ele também prova sua inabilidade de 

estabelecer uma nova hierarquia de forma independente daquela dos senadores e dos 

cavaleiros.”194 Dessa maneira, o historiador aponta para a confirmação desse “paradoxo 

de uma validade e abolição simultâneas da estratificação tradicional da sociedade”.195 

Portanto, o entendimento desses paradoxos como apresentado por Winterling se constitui 

em uma chave de análise importante para lermos o Principado de Domiciano, uma vez 

que toda essa estrutura republicana continua sendo apropriada pelo imperador flaviano. 

 

 Política e Sociedade no Principado Romano. 

 

Tais paradoxos do Principado Romano eram produzidos e reproduzidos pelos 

próprios coetâneos. A linguagem e a comunicação durante o Principado comportava tais 

ambiguidades fundantes desse momento histórico. Portanto, para evitar a reprodução 

desses paradoxos por parte da análise historiográfica, Winterling propõe uma construção 

conceitual por meio de duas interdependências: política e sociedade. Assim, o autor 

apresenta os conceitos de integração política da sociedade (Politische Integration der 

Gesellschaft) e integração social da política (Soziale Integration der Politik). Isso 

possibilita o autor, ao invés de recorrer aos conceitos de Estado para pensar a ordem 

                                                             
192 Plin. Ep. 7.29.2: “Huic senatus ob fidem pietatemque erga patronos ornamenta praetoria decrevit et 
sestertium centies quinquagies, cuius honore contentus fuit.” 
193 Plin. Ep. 8.6.4: “Mitto quod Pallanti servo praetoria ornamenta offeruntur – quippe offeruntur a servis”. 
194 Winterling, 2009, p. 27. 
195 Ibid, p. 28. 
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política e o conceito de Sociedade para a estrutura social, descrever tanto o político como 

o social de maneira mútua e interdependente.196 

A integração política e social não surge com o Principado Romano. Ela foi o 

resultado de uma longa experiência histórica das sociedades políades. Em Roma, o 

resultado dessa imbricação produziu uma ordem constitucional republicana, que 

juntamente com a estratificação hierárquica da sociedade por meio das ordines e da 

dignitas, estabeleceu as bases estruturantes que atribuíam forma tanto à ordem política 

quanto à hierarquia social. Essas duas dimensões das sociedades antigas, especialmente 

das sociedades greco-romanas, constituíam-se de maneira interdependentes, o que explica 

a permanência da ordem política republicana mesmo durante o Principado. Portanto, tais 

conceitos buscam descrever e explicar as sociedades, como veremos adiante, tanto por 

meio das estruturas temporais mais longas da História romana, como por meio da 

comunicação e da linguagem produzidas por essas sociedades. 

 

 

 As estruturas dos tempos históricos e a simultaneidade do não simultâneo. 

 

Para iniciarmos esse tópico, retomamos o capítulo 5 do Enchiridion, de Epiteto, 

parafraseado por Koselleck na abertura do História dos Conceitos e História Social:197 

“Não são as coisas elas mesmas que perturbam as pessoas, mas os julgamentos que elas 

constituem acerca das coisas.”198 O excerto de Epiteto serve ao historiador alemão para 

elucidar a antiga tradição que reflete sobre a relação entre as palavras e as coisas, o mundo 

e a linguagem. Não cabe aqui retomarmos as explicações de Koselleck sobre as fronteiras 

que unem e separam a história social e a história dos conceitos como campos do 

conhecimento histórico. A passagem de Epiteto também evidencia outro aspecto das 

análises koselleckiana, a de que o uso moderno do conceito “história” compreende uma 

ambiguidade fundamental: história significa tanto “as circunstâncias nas quais se deu um 

evento quanto sua representação.”199 

                                                             
196 A hipótese levantada por Winterling (2009, p. 31): “My hypothesis is in fact that the encounter of the 
emperor’s military – and increasingly economic – power, on the one hand, and the continuing political 
integration of society in imperial times, on the other, led to the paradoxes we have noticed. This can be 
described as the duplication of the political and social order.” 
197 Koselleck, 2012. p. 97-132. 
198 Epictetus, Ench. 5: “ταράσσει τοὺς ἀνθρώπους οὐ τὰ πράγματα, ἀλλὰ τὰ περὶ τῶν πραγμάτων δόγματα”. 
199 Koselleck, 2012, p. 119. A distinção estabelecida na língua alemã se dá entre o termo “história” 
(Historie) usado no plural, como um relato das variadas narrativas específicas – vigente até meados do 
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Essa distinção é importante porque, quando falamos em historiografia sobre a 

antiguidade, ou seja, sobre as representações produzidas no presente a respeito da 

experiência histórica no passado, marcamos a separação entre a representação 

(Darstellung), o evento (Ereignis) e a estrutura temporal (Zeitstruktur).200 Para Koselleck, 

a estrutura temporal se constitui como o tempo histórico, que se diferencia do tempo 

natural, biológico – que é percebido particularmente na cronologia. A distinção não é 

casual, uma vez que é próprio do tempo histórico a sua associação com “a ação social e 

política, a homens concretos e que agem e sofrem as consequências de ações, a suas 

instituições e organizações.”201  

Dito isso, para o nosso caso particular da História de Roma durante o Principado, 

duas estruturas temporais coexistem. A primeira, que chamaremos de republicana, 

representa as instituições e organizações tradicionais da República romana, que ganham 

forma, de maneira interdependente, por meio da constituição jurídica e da estratificação 

da sociedade. Essa estrutura possui durações mais alongadas e ritmos temporais mais 

lentos, permanecendo durante o nosso período de análise: o do Principado Romano. A 

segunda estrutura temporal, que chamaremos de imperial, é nova e se sobrepõe, sem 

eliminar, à antiga estrutura temporal republicana. Essa estrutura temporal nova 

conformar-se na existência de uma corte imperial, além do controle dos exércitos, das 

finanças e dos espetáculos por uma casa aristocrática. Tais organizações e instituições, 

cabe notar, não se originaram com o Principado, mas foram subordinadas e alinhadas aos 

interesses da domus Caesaris. 

Tal coexistência de estruturas de tempo pode ser percebida, portanto, por meio do 

conceito koselleckiano da simultaneidade do não simultâneo (Gleichzeitigkeit des 

Ungleichzeitigen), que opera no sentido de perceber e descrever as diferentes camadas de 

tempo, com suas extensões temporais particulares, mas que podem ser medidas uma em 

função da outra. Essas extensões temporais distintas, nas palavras do autor, “aludem à 

estrutura prognóstica do tempo histórico, pois cada prognóstico antecipa acontecimentos 

que já se encontram dispostos no presente, mas ainda não se realizaram.”202 Assim, é por 

                                                             

século XVIII –, e “história” (Geschichte) no singular, usada a partir do século XVIII para designar tanto a 
sequência dos eventos como a sua representação. 
200 Ao tratar das estruturas temporais, Koselleck (2012, p. 120) se preocupa também em definir as 
especificidades do campo histórico: “as estruturas temporais deve possibilitar a formulação de questões 
especificamente históricas, as quais, por sua vez, têm como objeto fenômenos históricos que podem ser 
isolados pelas outras disciplinas apenas sob outros pontos de vista sistemáticos.” 
201 Koselleck, 2012, p. 14. 
202 Koselleck, 2012, p. 122. 
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meio desse quadro conceitual que Winterling dá suporte a sua hipótese,203 que seguimos 

como modelo teórico e como princípio metodológico que nos ajuda a descrever as 

estruturas temporais para descrever e narrar os eventos do Principado Romano. No 

entanto, buscaremos explorar as Zeitstrukturen de maneira mais próxima da constituição 

do processo comunicativo entre os indivíduos, dando ênfase à seleção de elementos 

linguísticos e espaciais já disponibilizados por essas estruturas para fornecerem matéria 

aos testemunhos históricos. Com isso, avançamos em outras direções disponibilizadas 

pelo pensamento de Niklas Luhmann, como será tratado a seguir. 

 

 O modelo sociológico de Niklas Luhmann e as sociedades estratificadas. 

 

Para compreender o que chamamos de sociedade estratificadas, o pensamento do 

sociólogo alemão Niklas Luhmann é fundamental em nossa análise. Uma das 

preocupações centrais para Luhmann era compreender a sociedade contemporânea em 

sua totalidade. Para isso, ele elaborou, ao longo de toda a sua carreira, uma teoria ampla 

da sociedade, amparada no paradigma da Teoria dos Sistemas, que pudesse dar conta 

desde as primeiras organizações sociais, menos complexas, até a sociedade 

contemporânea, mais complexa.204 Esforço que produziu um amplo e interconectado 

quadro teórico.205 Essa interdependência das categorias demanda que, para que possamos 

adentrar no seu entendimento sobre as sociedades estratificadas, algumas noções 

introdutórias precisem ser previamente delineadas.  

 

 

                                                             
203 “The fundamental contradiction between the continuing political integration of the society based on the 
political order of the republic on the one hand, and the imperial patrimonial form of rule on the other, is 
often overlooked, since for the most part those of senatorial standing took on offices within the republican 
and imperial structures of political organization in turn over the duration of their cursus honorum. There 
were, however, separate and fundamentally incompatible structures and systems. Each was without 
alternative and dependent on the other, but their coexistence led to consequences reaching well beyond the 
structures of political organization and social stratification themselves. They affected the course of the 
history of political events as much as the shaping of close personal relationships and the semantics of the 
society’s self-description in imperial Rome.” (Winterling, 2009, p. 2) 
204 As duas principais obras utilizadas aqui para dar conta da sua teoria são A Sociedade da Sociedade (Die 
Gesellschaft der Gesellschaft), publicada em 1997 e considerada seu opus Magnum, e Sistemas sociais: 
esboço de uma teoria geral (Soziale Systeme: Grundisse einer Allgemeinen Theorie), publicada em 1984. 
205 Sobre a hermenêutica do quadro conceitual de Luhmann, chamo a atenção para a observação de Hans-
Georg Moeller (2015, p. 169), na qual o autor enfatiza que o “quadro [conceitual] é usado como se fosse – 
o que, deve ser sublinhado, na verdade não é – uma nomenclatura sistemática tal como aquela comumente 
usada nas ciências sociais ou naturais. Assim como Kant ou Hegel, Luhmann inventou seu próprio aparato 
conceitual e depois simplesmente o apresentou como se fosse um vocabulário científico existente. Por 
conseguinte, os textos geralmente assumem a forma de descrições definidas e finais.” 
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2.7.1. O paradoxo da teoria. 

 

Uma sociedade que descreve a si mesma faz isso internamente, mas 
como se fosse externamente. Ela observa a si mesma como um objeto 
de sua própria cognição, mas, ao executar essa operação, esta 
observação não pode se tornar parte daquele objeto, uma vez que iria 
mudá-lo e exigir mais uma observação. Ela deve deixar em aberto a 
questão de se observar a si própria interna ou externamente. Se tentar 
expressar também isso, ela assume uma identidade paradoxal.206 

 

Uma premissa metodológica e teórica que arquiteta e fundamenta a teoria 

construtivista de Niklas Luhmann é o paradoxo. Na passagem destacada está ressaltado o 

paradoxo fundador, pois toda análise da sociedade apenas pode ser realizada dentro da 

sociedade. Seguindo esse raciocínio, tais paradoxos podem ser pensados em diversos 

outros aspectos de sua teoria. Cabe notar que todo esforço hermenêutico da teoria 

luhmanniana lida, paradoxalmente, com o próprio método que opera na construção 

sistêmica do autor. Isso significa dizer que, por exemplo, cada intérprete da teoria de 

Luhmann faz seleções específicas dessa teoria, esquecendo e deixando de fora dessa 

seleção outras partes. A operação de seleção e esquecimento é o que permite, segundo 

Luhmann, a produção de uma resultante nova, ou seja, uma comunicação nova.207 Caso 

contrário, eliminados a seleção e o esquecimento, toda leitura seria apenas uma 

reprodução da comunicação existente. 

Isso nos leva a entender, como assinala Hans-Georg Moeller, que uma “interpretação 

ortodoxa da teoria de Luhmann descobrirá que a teoria mesma desconstrói teoricamente 

a própria possibilidade de ortodoxia.”208 Além disso, a organização sistêmica de sua teoria 

da sociedade, como ficará melhor explicitado na próxima seção, nos faz observar, durante 

o seu processo operativo, inúmeros “desdobramentos de paradoxos” 

(Paradoxieentfaltungen). Essa característica paradoxal não impede os sistemas de 

funcionarem, ao contrário, torna-se condição para que eles possam se desenvolver. Como 

o próprio Luhmann indica no final dos anos 90: “Paradoxo é a ortodoxia dos nossos 

tempos. Isso significa, acima de tudo, que todas as distinções e indicações podem, agora, 

                                                             
206 Luhmann, N. 2012. Theory of Society. Volume 1. Stanford: Stanford University Press, p. xiv. 
207 Luhmann, N. 2000. The Reality of the Mass Media. California: Stanford University Press, p. 108: “Their 
starting point is memory's need to discriminate constantly in the torrent of operations which occupy a 
system between forgetting and remembering, because without forgetting, the capacities of the system for 
further operations would very quickly be blocked and, to put it another way, one would only ever be able 
in future to experience or do the same thing. Forgetting sets you free.” 
208 Moeller, 2015, p. 173. 



74 

 

somente ser “fundadas” (begründet) como uma resolução de um paradoxo.”209 Por fim, 

também fica manifesto nesses trechos iniciais como a comunicação possui um papel 

central em sua teoria. Como veremos a diante, as sociedades como sistemas sociais são 

constituídas de informação e comunicação, sendo por meio da comunicação que elas se 

reproduzem e se diferenciam do ambiente.  

 

 

2.7.2. Sistema e ambiente 

 

O entendimento da sociedade para Luhmann diverge da tradição sociológica clássica. 

Ao invés de pensar a sociedade por meio dos seus laços de solidariedade, das partes que 

integram um todo (Durkheim), ou pela ação e interação social desses indivíduos (Weber), 

ou pela construção de consensos em determinados grupos e territórios, Luhmann 

compreende a sociedade, ou o sistema social, como um sistema autopoiético composto 

de comunicação. Inserida em sua abordagem teórico-sistêmica, o sistema social é um dos 

três sistemas autopoiéticos que constituem o mundo.210 Destaca-se também, a despeito 

das críticas do meio sociológico, que o sistema social para Luhmann não é composto de 

seres humanos, uma vez que o indivíduo, com sua consciência, seu sistema nervoso, sua 

idiossincrasia não poderia integrar diretamente o sistema social.211  Vejamos o exemplo 

do ser humano. O indivíduo que forma o ser humano se constitui como um sistema 

biológico, isto é, uma unidade diferenciada do seu entorno e, por isso, autônoma. 

Pertencente a esse mesmo indivíduo outro sistema ganha espaço: o sistema psíquico, que 

distingue-se dos órgãos que integram o sistema biológico. O indivíduo, logo, como 

unidade autossuficiente jamais se mistura ao seu entorno. 

Como apontam Léo Rodrigues e Fabrício Neves, para dar fundamento a um modelo 

teórico que fizesse jus à complexidade do mundo atual, Luhmann precisou de “um 

conceito mais abstrato, capaz de dar conta da unidade que supere o indivíduo, sua 

                                                             
209 Luhmann, 2013, p. 345-6. O próprio título em alemão de sua última obra, Die Gesellschaft der 
Gesellschaft, reflete tal lógica paradoxal por meio de uma ambiguidade sintática. Ambiguidade que se perde 
na tradução em inglês como A theory of society. 
210 Os três sistema autopoiéticos são: o social, o biológico e o psíquico.  
211 Nas palavras de Luhmann (2012, p.12), sua investigação tem um caráter “radically anti-humanistic, 
radically anti-regional, and radically constructivist concept of society.” Isso não significava desconsiderar 
a existência de seres humanos, ou os problemas concretos que assolam a humanidade. Todavia, tais 
problemas concretos não são postos para “defining the concept of society and determining the boundaries 
of the object under study”. Aqui, cabe a comparação com Talcott Parson, uma das principais referências 
para Luhmann no que diz respeito a Teoria dos Sistemas. Parson (1984, p. 52) define o seu conceito de 
sistema social como um “sistema de interação de uma pluralidade de indivíduos”. 
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psicologia, seu sistema biológico, ou seja, definir um ‘ato-unidade’ que seja puramente 

social”.212 Sob esse entendimento, os indivíduos – sistemas biológicos e psíquicos – 

compreendem o entorno (Umwelt) para o sistema social (ou sociedade), que é, por sua 

vez, composto de comunicação.213 Tanto o indivíduo como a sociedade possuem uma 

relação estreita e interdependente, pois o desenvolvimento tanto do sistema psíquico 

como do sistema social operam de modo coevolutivo. Como veremos a seguir, o seu 

conceito de sistema social articula uma série de outros conceitos – inclusive, provindos 

de outros campos do saber – que não poderiam ser negligenciados. 

Os conceitos de sistema (System) e de entorno (Umwelt) apresentam-se como centrais 

para que possamos entender a teoria dos sistemas proposta por Luhmann. O conceito de 

sistema, logicamente, não é novo. Ao contrário, tem a sua própria e extensa historicidade. 

Em linhas gerais, apresenta-se como um instrumento cognitivo de síntese, preocupado 

em descrever, representar e conhecer algo em sua unidade. Essa unidade não deixa de ser 

uma totalidade coerente e integrada. No entanto, o conceito de sistema luhmanniano 

possui algumas particularidades. Para se distanciar da tradição teórico-sistêmica nas 

ciências sociais, especialmente aquela desenvolvida durante o século XX,214 Luhmann se 

apropria do conceito de sistema desenvolvido pelos biólogos chilenos Humberto 

Maturana e Francisco Varela.215 Os biólogos, ao buscarem compreender “la organizacion 

de los sistemas vivos en relacion con su carácter de unidades”,216 definiam tais sistemas 

como autopoiéticos.217 O sistema vivo, ou autopoiético, é definido por uma unidade 

individual, fechada em si mesma, que por meio das suas próprias estruturas produzem a 

si mesmo. Dessa forma, sistemas autopoiéticos são fechados e autorreferentes.218 Tais 

                                                             
212 Rodrigues; Neves, 2016, p. 114. 
213 Utilizaremos os termos ‘ambiente’ e ‘entorno’ como sinônimos para nos referirmos a Umwelt.  
214  Como em Vilfredo Pareto e Talcott Parsons. 
215 A noção é desenvolvida na obra De maquinas y seres vivos, publicada em 1972. 
216 Maturana; Varela, 1988. De Máquinas y Seres Vivos, p. 65. 
217 Autopoiésis para Maturana e Varela (1988, p. 69): “Una máquina autopoiética es una máquina 
organizada como um sistema de procesos de producción de componentes concatenados de tal manera que 
producen componentes que: i) generean los procesos (relaciones) de producción que los producen a través 
de sus continuas interacciones y transformaciones, y ii) constituyen a la máquina como una unidad em el 
espacio físico.”  
218 Rodrigues e Neves (2017, p. 34-5) oferecem uma síntese sobre a correlação entre os conceitos de  
sistemas autopoiéticos, fechados e autorreferentes em Maturana e Varela: “Quando os autores se referiam 
à noção de fechamento de um sistema, aludiam, portanto, ao fato de que : a) um sistema orgânico, no seu 
operar, opera a partir de e através de suas próprias estruturas (elementos, dinâmicas internas...); b) o sistema 
orgânico não opera fora da sua dimensão estrutural, caracterizando-se como uma unidade autônoma 
(discreta) com relação ao seu operar; c) o fechamento refere-se especificamente ao fechamento das 
operações que os “elementos” do sistema estabelecem entre si, ou seja, são processos relativos ao sistema, 
como unidade autorreferenciada, que se enlaçam e estabelecem limites de interação; tais limites constituem-
se em limites do próprio sistema com relação ao meio circundante (autorreferência); d) o fechamento 
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noções, como já indicadas acima, seriam apropriadas e desenvolvidas por Luhmann para 

o seu conceito de Sociedade ou Sistema Social. 

Se, por um lado, a compreensão de um sistema como uma unidade fechada, 

autorreferente e autopoiética é fundamental; por outro lado, o sociólogo atribui igual 

importância ao ambiente que, diferenciado do sistema, o enclausura.219 Toda unidade 

apenas se reconhece como tal por meio dessa diferença básica, isto é, diferenciando-se do 

entorno. Reapresenta-se aqui, como apontamos inicialmente, o desdobramento paradoxal 

constitutivo de sua teoria. Sistemas e entorno se constituem, então, sempre de maneira 

interdependentes. Logo, o autor entende o sistema como uma unidade autônoma que 

possui um fechamento operacional,220 se “retroalimenta” (feedback)221 e se diferencia do 

ambiente por meio de fronteiras (limites).222 Portanto, sistema e entorno 

(Systeme/Umwelt) se tornam categorias que arquitetam o seu modelo teórico. Nas 

palavras do próprio Luhmann: 

 
Tudo o que acontece é sempre ao mesmo tempo pertencente a um 
sistema (ou a vários sistemas) e pertencente ao ambiente de outros 
sistemas. Toda determinação pressupõe realização de redução, e cada 
observação, descrição, apreensão de determinação demanda a indicação 
de uma referência sistêmica, na qual algo é determinado como fator do 
sistema ou como fator de seu ambiente. Cada alteração de um sistema 
é alteração do ambiente de outros sistemas; cada aumento de 
complexidade numa posição aumenta a complexidade do ambiente para 
todos os outros sistemas.223 

 

A lógica de sistemas e ambientes que se subdividem em novos sistemas e ambientes, 

promovendo ganho de complexidade, compreende um esquema que pode ser visualizado, 

                                                             

operacional não significa que os sistemas vivos não estejam estabelecidos (acoplados) num meio do qual 
retiram e processam matéria e energia”.  
219 O enfoque de Luhmann não apenas na unidade do sistema, mas no ambiente que o envolve, constitui 
uma das diferenças centrais com a tradição teórico-sistêmica predecessora. 
220 O fechamento operacional do sistema está associado diretamente às noções de autoreferência e de 
autopoiésis. 
221 Termo que vem da cibernética nos anos de 1940. “Feedback significa retorno de informação, 
realimentação ou retroalimentação, sendo que essa noção trazia implícita a noção de circularidade 
operativa.” (Rodrigues; Neves, 2017, p. 39) 
222 Ver o comentário de Léo Rodrigues e Fabrício Neves sobre a noção de unidade na teoria dos sistemas 
de Luhmann: “Caso a noção de sistema não exigisse a ideia de unidade ou totalidade, o conceito de sistema 
poderia ser facilmente substituído pela noção de estrutura, agregado conglomerado. Sendo assim, a noção 
de sistema, que vai pressupor sempre a noção de entorno ou meio ambiente, não pode ser compreendida 
como se fossem capilares ou redes que se comunicam diretamente – relação causal (casa e efeito), seja por 
contato, toque, contaminação, irradiação etc.” (Rodrigues; Neves, 2017, p. 31-3) 
223 Luhmann, 2016. Sistemas Sociais: Esboço de uma teoria geral. Petrópolis: Editora Vozes, p. 203. Grifo 
do autor. 
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didaticamente, em três níveis, como o próprio autor indica por meio do seguinte 

fluxograma: 

 

 

Figura 1: Fluxograma sobre a Teoria Geral dos Sistemas Sociais (In Luhmann, 2016, p. 17) 
 

A construção dos sistemas sociais e seus subsistemas, como destaca Luhmann, 

envolveria, portanto, a observação como aspecto determinante para a constituição da 

unidade sistêmica. Determinada essa unidade, a distinção do seu entorno e suas possíveis 

conexões por acoplamentos poderiam ser verificadas. Assim, uma vez que focamos a 

observação para os sistemas sociais, os demais sistemas psíquicos e orgânicos se tornam 

ambientes, entornos dos sistemas sociais. A sociedade, por seu turno, quando colocada 

sob foco da observação, torna-se sistema e os demais – interações, organizações e 

sistemas sociais etc. – tornam-se seu entorno. Quando observamos a sociedade – um 

sistema fechado, autorreferente e autopoiético – o sistema das interações, das 

organizações e dos sistemas sociais se convertem em seu entorno.224 Esse padrão replica-

se dependendo da observação atribuída e do grau de complexidade social adquirida na 

dimensão temporal. E é a partir dessas subdivisões, que acontecem por meio da 

diferenciação dos sistemas em novos sistemas e entornos que há evolução, isto é, ganho 

de complexidade. 

A diferenciação, portanto, mostra-se como outro elemento chave nesse quadro 

teórico. É por meio da diferenciação que há ganho de complexidade e, consequentemente, 

criação de novos sistemas e ambientes. No entanto, como destaca o sociólogo, a 

diferenciação em novos subsistemas e ambiente não “involve the decomposition of a 

“whole” into “parts””.225 Isso se dá pelo fato de que não há uma totalidade que possa ser 

                                                             
224 É importante notar que, para Luhmann (2013, p. 9), a relação entre unidade e diferença depende da 
observação: “Unity (of the operation) and difference (of the observation schema) have to be actualized in 
one move. Only thus can differentiation be reproduced. The forms of societal differentiation therefore differ 
depending on what distinctions are imposed on observations to maintain their connectivity as operations” 
225 Luhmann, 2013, p. 9. 
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percebida fora do par sistema e ambiente. Nem mesmo se tomarmos o planeta Terra como 

um sistema total, nesse caso o universo se constituiria como o seu entorno. 

Fundamentalmente, toda diferenciação seria um processo operativo que as sociedades 

possuem para o ganho de complexidade. Nas palavras do químico Ilya Prigogine, quando 

uma matéria indeterminada passa por um processo de ordenação, temos uma “entropia 

reversa”. 226 Isso significa dizer que a determinação da matéria em uma ordem, identidade, 

unidade, ou sistema (sinônimos aqui), apenas se constitui por meio da diferenciação. 

Logo, a unidade da diferença é fundamental para compreensão dos sistemas sociais na 

concepção de Luhmann, pois é por meio da diferenciação que as sociedade se estruturam 

em diferentes níveis de complexidade, como veremos a seguir com as sociedades 

estratificadas. 

 

 

2.7.3. Sociedades estratificadas 

 

Essa operação de diferenciação e de criação de sistemas e ambientes pode ser 

verificado sob inúmeros primas. Vejamos dois exemplos distintos. O primeiro, em um 

âmbito referente à biologia. A célula nervosa constitui-se como sistema pois possui 

unidade. Isto quer dizer que ela é fechada operacionalmente, criando identidade a partir 

dos elementos que a constituem,227 diferenciando-se do entorno por meio de sua fronteira 

celular. Esse mesmo padrão se repete em escalas distintas. As células se diferenciam dos 

órgãos, que se diferenciam do sistema orgânico, que se diferencia do sistema psíquico, 

que se diferencia do sistema social. O procedimento é reproduzido para todos os tipos de 

sistemas autopoiéticos, como no caso das sociedades, nosso segundo exemplo. 

Como observamos no esquema da Teoria dos Sistemas (Fig.1), o sistemas sociais se 

subdividem, a princípio, em três outros subsistemas: organizacional, interacional e 

societal. Os três subsistemas, como partes integrantes e interdependes do sistema social, 

funcionam de forma autorreferente e fechada, sendo importantes para entendermos a 

evolução da sociedade. É só por meio da observação que podemos selecionar e isolar um 

                                                             
226 Prigogine, 1996 apud Rodrigues; Neves, 2016, p. 64. 
227 Sobre o conceito de identidade em Luhmann (2012, p. 19-20): “All identity must accordingly be 
understood as the result of information processing or, if relating to the future, as a problem. Identities do 
not “exist,” they merely have the function of ordering recursions so that in processing meaning, we can 
draw on and anticipate something that can be used recurrently. This requires se lective condensation and, 
at the same time, confirmatory generalization of something that can be called the same as distinguished 
from other.” 
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desses subsistemas e analisá-lo como sistema em foco, tornando os demais subsistemas e 

sistemas presentes como seu entorno.  

Destacamos a importância dos sistemas das sociedades, ou o sistema societal, para 

interpretarmos o mundo romano. Para Luhmann, as sociedades subdividem-se em três 

níveis evolutivos dentro da dimensão temporal: sociedades segmentárias, estratificadas 

e funcionalmente diferenciadas. Desse modo, as diferenciações nos sistemas sociais 

exige, fundamentalmente, “constant signalling of distinctions”, que nos permitem 

verificar, portanto, o seu grau de complexidade até o momento em que a diferenciação 

produz novos subsistemas.228 Tais diferenciações nas sociedades, destaca Luhmann, 

podem ser percebidas por meio do par inclusão e exclusão. Isso significa dizer que, por 

exemplo, sociedades segmentárias tendem a distinguir os indivíduos que compõem os 

integrantes da família, promovendo a hierarquização interna dentro das relações de 

parentesco – subjugando, por exemplo, mulheres, filhos e demais dependentes ao homem 

– e excluindo aqueles que não integram tal relação de parentesco. 

Enquanto as sociedades segmentárias constituem-se por meio de relações 

circunscritas aos sistemas familiares, as sociedades estratificadas operam para fora desses 

limites. Como um segundo nível desse processo de diferenciação, as sociedades 

estratificadas produzem novas distinções e, consequentemente, novas inclusões e 

exclusões internas ao seu sistema. Extrapolando as ligações de parentesco, a estratificação 

das sociedades promove a hierarquização por meio de novas marcas de distinção – 

jurídicas, status, riqueza etc. – em função, agora, de uma comunidade: “In aristocratic 

societies, great value is placed on the distinctive characteristics of the noble way of life, 

and the distinctions are chosen so as always to connote the negative side, what is 

“common” or “uncouth.”229 Nesse momento, o grau de complexidade da sociedade 

aumenta a tal ponto que as marcas de distinção operadas pela comunicação para 

promoverem exclusão e inclusão inserem um conjunto de novos elementos distintivos. 

As transformações das formas de diferenciação ocorrem de forma lenta e gradual, e 

isso é perceptível na impossibilidade de um subsistema eliminar abruptamente outro 

subsistema. Em uma sociedade segmentária, cujo “membro da família pode gozar de 

particular proeminência, ganhando até mesmo uma eminência hereditária”,230 não pode 

ser substituído por uma nobreza sem que haja um processo de diferenciação no transcurso 

                                                             
228 Luhmann, 2013, p. 8. 
229 Luhmann, 2013, p. 8. 
230

 Luhmann, 2013, p. 12. 
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do fluxo temporal. Nem a nobreza pode ser substituída por um Estado ou pela ciência, 

subsistemas das sociedades funcionalmente diferenciadas. 

 

Nesse pontos de ruptura, a evolução requer uma espécie de preparação 
latente e a emergência de novas ordens no interior das antigas até que 
elas estejam maduras o bastante para se tornarem aparentes como uma 
forma societal dominante, privando a antiga ordem de credibilidade. 
Isso não significa, no entanto, que misturas de inúmeras formas de 
diferenciação sejam típicas e, de fato, evolutivamente necessárias, 
embora incríveis mudanças no tipo ocorram somente quando formas 
dominantes são substituídas.231 

 

A evolução dos subsistemas e suas formas não acarreta a eliminação da forma 

anterior. Isso pode ser bem exemplificado no caso romano e demais sociedades políades. 

A diferenciação hierárquica interna da domus romana – segmentária – entre o pater 

familias e os demais subordinados a ele – mulheres, filhos, libertos e escravos – mantem-

se durante a diferenciação efetivada por meio da política e da vida pública, ou seja, pela 

estratificação em função da lei, ordines, honos e dignitas etc. Esse fenômeno promove a 

distinção hierárquica desse cidadão romano frente aos demais indivíduos que compõem 

essa comunidade. No caso romano, a estratificação determina que um grupo específico 

de indivíduos – cidadãos – estejam incluídos por meio de distinções jurídicas e simbólicas 

na Res Publica, enquanto mantém concomitantemente outros excluídos e marginalizados.  

Obviamente, tal grau de inclusão e exclusão possui inúmeras matizes. Por exemplo, 

a distinção jurídica possui seu próprio grau de complexidade e hierarquização. Em um 

quadro jurídico inicial, dentro de Roma, encontramos livres, libertos, escravos e 

estrangeiros. A tipologia, no entanto, torna-se ainda mais complexa. Mesmo entre os 

chamados livres, ou seja, os cidadãos, encontramos senadores, equestres, igenui, 

proletarii, e cidadãos de outras cidades. A esse complexo quadro de distinções jurídicas, 

que incluem e excluem os indivíduos de determinadas posições sociais, adicionam-se 

outros elementos de cunho simbólico que desenvolvem a composição das distinções. A 

riqueza, por exemplo, era um desses atributos que, independente do status jurídico, 

fornecia complexidade ao quadro de distinção e hierarquização romanos, uma vez que 

poderíamos ter libertos mais ricos e influentes do que cidadãos livres.232 Nesse sentido, a 

inclusão de determinados indivíduos em posições privilegiadas – jurídica e 

                                                             
231 Luhmann, 2013, p. 12. 
232 Para uma reflexão sobre os limites da historiografia antiga no que diz respeito a influência dos 
paradigmas marxistas e weberianos na sociedade romana, ver: Faversani, 1996. “Trimalchio, classe social 
e estamento.” Revista de História, 134, p. 7-18. 
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simbolicamente – na sociedade produzia, paradoxalmente, exclusão dos demais com a 

criação de posições menos privilegiadas. Dessa forma, a diferenciação funcionava como 

um modus operandi pelo qual a distinção, por meio da hierarquização jurídica e 

simbólica, fornecia coesão e sentido àquela sociedade. O entendimento desse raciocínio 

é importante para compreendermos o conceito de sociedades estratificadas empregado 

por Winterling para o mundo antigo.233 

 

2.7.4. Sentido e interação  

 

A discussão sobre o sentido da ação social ocupa um lugar importante na sociologia 

desde sua fundação como disciplina. A compreensão do comportamento de um agente, 

ou agentes, para Weber, configurava-se em explicar as razões que formulavam o sentido 

de uma ação, que era sempre subjetivamente visada. O autor argumentava que era um 

erro presumir que havia um sentido objetivo que pudesse ser fornecido pelas estruturas 

sociais, uma vez que todo sentido era derivado dos sujeitos das ações.234 O entendimento 

weberiano sobre a ação social marcou uma distinção importante sobre as particularidades 

da compreensão do objeto das ciências sociais e, em consequência, teve grande influência 

ao longo do século XX. Estabeleciam-se as balizas para uma sociologia da ação, ou, em 

outros termos, para o desenvolvimento do individualismo metodológico. 

Conforme Fábio Faversani, o individualismo metodológico como premissa 

sociológica teve um impacto significativo na leitura de parte da historiografia sobre 

antiguidade.235 Dentre os autores que integram essa tradição sociológica, Pierre Bourdieu 

talvez seja aquele que melhor representa essa influência. Bourdieu, como outros 

integrantes dessa tradição, preocupava-se em integrar o indivíduo, como um agente 

social, às estruturas sociais que orientavam as práticas.236 A síntese desse esforço foi a 

construção de uma “teoria da prática” estruturada por meio dos conceitos de habitus e 

                                                             
233 “The hierarchical stratification of society according to ordines had likewise been already established 
from the period of the struggle of the orders respectively lex Claudia of 218 BC, while the incongruities of 
status within the orders were a relatively recent development.” (Winterling, 2009, p. 28); “The main reason 
why the political order functioned without being normatively balanced is – besides segmented dependencies 
across strata, the patronal system, which is not dis – cussed here – the stratified structure of society. It 
reveals itself in the existence of a factually hereditary aristocracy whose privileged positio was never 
fundamentally questioned. (Winterling, 2009, p. 28-9) 
234 Para Weber (2015, p. 4), essa era a matéria que compreendia as “ciências empíricas da ação”, ou seja, a 
História e a Sociologia. 
235 Faversani, 2012; 2006. 
236 Bourdieu, 1983. 
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conjuntura.237 Sendo o habitus um conjunto estruturado de condições sociais pré-

estabelecidas nas quais o indivíduo é inserido, dessa maneira, para que esse indivíduo 

possa romper essa dimensão objetivista das estruturas, Bourdieu entende que a conjuntura 

é fundamental para a ação social. A convergência entre o habitus e a conjuntura delimitam 

as possibilidades de ação no pensamento de Bourdieu. Nesse ponto, seguimos a crítica 

construída por Faversani na qual o interacionismo social de Bourdieu, evidenciado pela 

conjuntura e pelo habitus, constituem-se como um “conjunto de práticas e crenças 

realizada de forma irrefletida e sem qualquer pretensão estratégica.”238 

A relação dessa tradição sociológica com a historiografia sobre o mundo antigo pode 

ser evidenciada pelo uso do conceito de patronato. Na tentativa de superar um paradigma 

de análise ligado aos determinantes jurídicos que estruturariam a sociedade, e largamente 

influenciados pelos estudos de Moses Finley,239 essa nova historiografia destacava a 

importância das interações sociais como aquelas estruturantes da realidade social. Tais 

interações se davam, principalmente, por meio dos laços verticais da sociedade, 

responsáveis por criarem laços de dependência entre os diversos indivíduos.  

Em meio a esse ambiente intelectual, o patronato ganhou relevância como ferramenta 

estruturante da sociedade romana com as obras Richard Saller e Andrew Wallace-

Hadrill.240 Em Personal patronage under the Early Empire (1982), Saller apresenta o 

patronato como uma categoria analítica fundamental para a estrutura social do Principado 

romano, pois fornece coesão às diferentes camadas sociais. Segundo o autor, o patronato 

exige: 1) trocas de bens e serviços, 2) uma relação não contingencial, ou seja, de maior 

duração e 3) uma relação assimétrica entre as partes. Sob tal perspectiva, o princeps se 

                                                             
237 Síntese chamada pelo autor de um conhecimento praxiológico: “o conhecimento praxiológico tem como 
objeto não somente o sistema das relações objetivas que o modo de conhecimento objetivista constrói, mas 
também as relações dialéticas entre as estruturas e as disposições estruturadas nas quais elas se atualizam e 
que tendem a reproduzi-las, isto é, o duplo processo de interiorização da exterioridade e de exteriorização 
da interioridade: este conhecimento supõe uma ruptura com o modo de conhecimento objetivista, quer 
dizer, um questionamento das condições de possibilidades e, por aí, dos limites do ponto de vista objetivo 
e objetivante que apreende as práticas de fora, enquanto fato acabado, em lugar de construir seu princípio 
gerador situando-se no próprio movimento de efetivação.” (Bourdieu, 1983, p. 47).  
238 Faversani, 2012, p. 43. 
239 Para Finley, o uso dos conceitos de classe e estamento não davam conta de explicar o funcionamento 
das sociedade primitivas. Segundo o historiador de Cambridge, “a divisão social na Antiguidade Clássica 
se constituiria por meio de um continuum social que se distribuiria entre os extremos liberdade e escravidão, 
que corresponderiam a vazios, uma vez que ninguém seria absolutamente escravo ou livre. Nesse sentido, 
haveria uma espécie de escalonamento multiforme dos indivíduos dentro desse continuum, em oposição a 
grupos sociais claramente circunscritos.” (Dias, 2016, p. 113) 
240 Saller, 1982; Wallace-Hadrill, 1996. Para uma análise mais detalhada sobre a relação entre essa 
historiografia e o conceito de patronato, ver: Dias, 2016. “Entre “senatores” e “principes”: formas 
historiográficas e atuação política no Principado.” Romanitas – Revista de Estudos Grecolatinos, 7, p. 104–
125. 
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constituía como o grande patrono do Principado romano, responsável por monopolizar e 

repartir a maior parte dos benefícios do império – bens e honras, no caso.241  

No entanto, é com Wallace-Hadrill que a lógica do patronato imperial ganha sua 

maior expressão. Com a capacidade de mobilizar tanto a riqueza como as honras, a casa 

imperial se constituía, na visão desse historiador, em um centro administrativo basilar e 

com conotações monárquicas. Não é fortuito que a metáfora utilizada por Wallace-Hadrill 

para explicar a relação de interdependência entre a casa imperial e as demais casas 

aristocráticas seja a do sistema solar.242 Sendo a fonte de energia matriz desse sistema, o 

princeps (sol) ocuparia a posição de grande patrono do império, fazendo dos demais 

membros da elite astros menores que orbitariam ao redor do sol.   

Como afirma Wallace-Hadrill, nesse contexto o imperador “auferi poder da sua 

habilidade de distribuir recursos.”243 Essa competência do imperador, logicamente, 

lançava luz às interações entre os membros da elite e o princeps na medida em que esse 

poder centralizado se alastrava para além de seus limites imediatos por meio das relações 

estabelecidas por seus membros com outros indivíduos externamente à corte. Nas 

palavras do autor, “o patronato do imperador é o centro de uma rede complexa na qual os 

cortesãos atuavam tanto como mediadores quanto como beneficiários.” Perfazendo essa 

dinâmica social, a Corte é assim definida para Wallace-Hadrill: 

 

A corte não é simplesmente a casa do governante, mas uma casa que 
funciona como uma interface com a sociedade sobre a qual ela governa. 
A distribuição de poder na sociedade monárquica é provavelmente 
correspondente à distribuição de acesso ao governante.244 

 

Essa leitura arquiteta uma topografia do poder imperial ancorada na corte imperial. 

Todos aqueles que conseguissem se inserir nesse espaço e ganhassem a boa vontade do 

princeps poderiam compartilhar das benesses concentradas pela domus Caesaris e se 

beneficiar dessa posição como sujeitos poderosos que davam acesso à casa imperial. As 

consequências desse fenômeno, entretanto, produziram uma situação pouco usual até 

então. Membros de status jurídicos distintos começaram a competir por influência e 

poder: de um lado, senadores e equestres, representantes da elite romana; do outro lado, 

                                                             
241 Amparado nas ideias do antropólogo Jeremy Boissevain, Saller (1982, 74-5) compreende que há dois 
tipos de patronos, aqueles que controlam os “first order resources” (patrons), e os que detêm “os second 
order resources” (brokers). 
242 Wallace-Hadrill, 1996, p. 296. 
243 Wallace-Hadrill, 2008, p. 296. 
244 Wallace-Hadrill, 2008, p. 289. 
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libertos, escravos, mulheres e demais familiares, representantes da casa imperial.245 

Segundo Wallace-Hadrill, o resultado desse novo fenômeno era a produção de novas 

linhas de conflito social que se formavam por meio de “fissuras verticais”, ou seja, entre 

indivíduos de status diferentes que orbitavam ao redor do princeps e controlavam redes 

de clientela com pessoas de posição social inferior que eram aliadas a de seus superiores, 

e não mais “horizontais” entre membros da elite senatorial e/ou equestre e outros de status 

inferior, como o conflito republicano entre patrícios e plebeus, por exemplo.246  

Se, por um lado, a contribuição de Wallace-Hadrill se apresenta no sentido de 

possibilitar um maior entendimento da complexidade de funcionamento da corte imperial, 

por outro lado, os pressupostos teóricos que amparam esse modelo social circunscrevem 

todo poder imperial à corte. Nesse ponto, seguimos a crítica formulada por Faversani 

quanto ao modus operandi desse modelo teórico e metodológico, na qual o autor destaca 

dois pontos principais: 

 

O primeiro deles é a autonomização das interações pessoais, atribuindo-
lhes um caráter exclusivo para explicação da sociedade. Essa opção, 
somada ao elitismo – que indicamos como um segundo problema – 
tomado como pressuposto analítico, leva-nos a não adotar a perspectiva 
de análise de Wallace-Hadrill. Nessa abordagem, a corte é um sistema 
fechado que se mantinha autonomamente e controlava de forma 
completa e absoluta o restante da sociedade, sem em nada depender 
dela.247 

 

Como sistema fechado e quase independente das pressões externas a ela, essa 

compreensão do império nos parece reduzir por demais a dinâmica política e social do 

Principado, circunscrevendo toda a interação à corte. Dessa maneira, todo sentido da ação 

– aquela subjetivamente visada, nos termos weberianos – deslocava-se para a interação 

dos membros da elite, representantes das casas aristocráticas, em função do princeps e 

dos membros da sua corte imperial. Em nosso entendimento, esse molde social é redutor 

e não compreende de forma mais ampla os demais espectros da dinâmica política e social 

da Roma do século I. Essa visão confronta com aquela expressa por Luhmann, que 

                                                             
245 Competição que se mostrava extremamente instável e perigosa: “The new court life was highly unstable, 
and placed gross psychological strains on the courtier, who hardly knew whom to trust and whom to back 
from one moment to another.” (Wallace-Hadrill, 2008, p. 305). Epiteto (Diss. 4.1.95-6) afirmava que ser 
amigo de César não significava que a pessoa estaria livre de ameaças, mas o contrário: “But first of all, to 
become what things I’ll have to endure and suffer! How many times and by how many people am I bound 
to be robbed!”(Trad. de Robin Hard, 2014) 
246 Wallace-Hadrill, 2008, p. 302. 
247 Faversani, 2003, p. 39. 
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apresentamos antes, pois a corte, ao ser tomada como o único sistema, não possui um 

entorno. Sem um ambiente que lhe circunscreva, não há como explicar, por exemplo, os 

mecanismos de renovação da própria corte. Diversamente do que o modelo de Wallace-

Hadrill faz supor, a corte teve um índice de renovação expressivo, incluindo o indivíduo 

que exercia o monopólio em seu interior: o imperador. 

Em nosso entendimento, essa leitura limita a observação de outras formas de 

interação e, principalmente, de comunicação, tanto por parte dos aristocratas quanto por 

parte do princeps e sua família. Excluem-se do ambiente político e social do Principado 

dois segmentos que consideramos importantes na consolidação do poder imperial: de um 

lado, os representantes dos milites (guarda pretoriana e legiões); do outro lado, os demais 

indivíduos da plebe que não possuíam vínculo direto com as casas aristocráticas, mas que 

partilhavam do cotidiano e dos eventos romanos, como os murena e os festi/ludi, 

oferecidos pelos aristocratas.248 Logo, em nossa leitura, espaços como o Anfiteatro ou o 

Fórum, por exemplo, são privilegiados pois se constituíam como espaços urbanos que 

forneciam estímulos e limites para a consolidação de formas semânticas que operavam 

no processo comunicativo entre a casa imperial, o princeps, e os demais indivíduos 

(incluídos ou excluídos do “sistema solar”). 

O sentido da ação social pode ser coletivo ou se dirigir a coletivos que não estejam 

integrados por vínculos de interação regulares, como é privilegiado pelos modelos de 

interpretação pautados nas premissas do individualismo metodológico até aqui referidos, 

nomeadamente, aqueles apresentados por Saller, Wallace-Hadrill e Faversani. No 

entanto, para que nossa proposta de leitura possa ter sustentação, faz-se necessário alterar 

o foco da análise da interação, cuja primazia recai sobre ação social subjetivamente 

visada, para uma abordagem teórica na qual se privilegie os processos comunicativos do 

sistema social, ampliando, assim, as possibilidades de análise. Desse modo, a opção pelos 

conceitos de comunicação, meio e forma como propostos por Luhmann nos parece, mais 

uma vez, eficaz ao nosso propósito.  

 

2.7.5. Comunicação, meio e forma 

 

                                                             
248 Para além dos jogos e festivais, a comunicação política expandia-se em inúmeras direções, como por 
meio de obras de infraestruturas, o cuidado com abastecimento de grãos da urbs, triunfos e templos erigidos 
em memória de algum feito bélico, etc.  
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Niklas Luhmann redimensiona o papel da ação social no sentido delineado por Max 

Weber. Ainda que inspirado na compreensão weberiana, a leitura de sentido da ação de 

Luhmann passa pelo filtro de Talcott Parsons, que não mais a compreende como 

exclusivamente provinda do sujeito.249 Luhmann, por sua vez, ao inserir o conceito de 

sentido em seu arcabouço teórico desloca o sentido da ação subjetiva – como intenções e 

referências compartilhadas pelos sujeitos – para o sistema social, ou seja, para os 

processos comunicativos de redução da complexidade do entorno para o sistema em um 

sistema social. Ao invés de centrar-se no entendimento das ações e interações, Luhmann 

se preocupa em observar o fenômeno precedente, isto é, como os motivos possíveis e o 

cálculo racional operavam para que, depois, pudessem efetivar as ações e as interações.250 

Esses questionamentos formulados pelo sociólogo da seguinte maneira: “Como a 

sociedade consegue resolver o que é possível? Por que faz parte do significado das formas 

de vida social que essas vastas possibilidades excedentes sejam consideradas como 

espaço não delimitado?”251 Desse modo, o autor chama a atenção para a centralidade do 

fenômeno da comunicação. 

Para Luhmann, a sociedade é “o sistema que compreende todo tipo de comunicações, 

que reproduz a comunicação por meio da comunicação e desta forma se distingue de um 

ambiente”.252 A sociedade como um sistema composto de comunicação, portanto, seria 

fechada operacionalmente, assim como todo sistema autopoiético. Dessa maneira, os 

seres humanos não poderiam integrá-la, mas constituem o seu entorno como sistemas 

psíquicos e biológicos.253 No entanto, se somente a comunicação torna ela mesma 

possível, como as operações comunicativas se fazem viável? Como o processo 

comunicativo operado pelos indivíduos pode, então, produzir sentido e significado a 

partir de todas as possibilidades de informações já disponibilizadas pela sociedade? Para 

                                                             
249 Para Parsons (1984, p. 51), a ação “é um modo de relação entre um organismo vivo e um conjunto de 
objetos num meio ou numa situação dada”. 
250 Desta maneira, distanciando-se também de Parsons (1984, p. 52), pois o sociólogo americano afirma 
que “qualquer sistema social, isto é, sistema de interação de uma pluralidade de indivíduos, envolve um 
setor do comportamento de cada um dos atores componentes, e por conseguinte envolve também um setor 
da sua personalidade.” Bem como em The Social System (2005, p. 1), onde o autor define o tema de seu 
livro como “the exposition and illustration of a conceptual scheme for the analysis of social systems in 
terms of the action frame of reference”, sendo o ponto de partida o “concept of social systems of action”, 
cujo fundamento se dá pela “interaction of individual actors, that is, takes place under such conditions that 
it is possible to treat such a process of interaction as a system in the scientific sense”. 
251 Luhmann, 2012. Theory of Society. Vol. 1. Stanford: Stanford University Press, p. 15. 
252 Luhmann, 2006, p. 129. 
253 “Sistemas sociais e psíquicos surgiram por coevolução. Um deles é respectivamente o ambiente do outro. 
A razão dessa necessidade consiste na evolução que torna esses tipos de sistema possíveis. Pessoas não 
podem surgir e existir sem sistemas sociais, e vice-versa” (Luhmann, 2016, p. 80) 
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responder tais interrogações o autor elabora a distinção entre meio e forma. Meio e forma 

se caracterizam, respectivamente, por “acoplamento solto e [acoplamento] restrito dos 

elementos”.254 Acoplamento, por sua vez, é uma categoria que implica passagem de 

tempo e busca atribuir certa ordem – por meio de sentido – aos processos comunicativos 

– refreando a contingência constante que o modelo luhmanniano aponta em inúmeros 

momentos. Assim, sentido é um meio que não poderia ser observável a não ser quando 

assume determinadas formas. Exemplos dessa distinção meio/forma podem ser 

percebidos em variados exemplos, como a luz, o ar, ou o mesmo o campo elétrico. A luz, 

a saber, é um meio que nos permite ver as formas pela sua reflexão. Não podemos ver a 

luz, em si, a não ser pelo uso da própria forma. De maneira similar, a linguagem constitui 

um meio da comunicação. Todavia, sem acoplamento, as palavras por sí só não produzem 

significado, mas reunidas em sentenças adquirem formas e servem à produção de 

significados e de sentido que serão utilizados no processo comunicativo. Logo, a forma é 

entendida como uma “marca de distinção”,255 pois é produto de uma seleção que acarreta 

unidade.256 

Com isso, o processo comunicativo operado pelo indivíduo demanda o 

estabelecimento de formas estabelecidas por meio da linguagem. Novamente, tais formas 

funcionam como meios redutores de complexidade do entorno. A única maneira de acesso 

do sistema ao entorno é por meio da redutibilidade de sua complexidade, uma vez que 

todos os sistemas autopoiéticos são fechados, autorreferentes e sempre menos complexos 

que o entorno. Os seus entornos, por sua vez, são sempre mais complexos que o sistema, 

pois representam todas as possibilidades comunicativas disponíveis das sociedades. 

Portanto, esse procedimento de redução da complexidade na teoria luhmanniana 

funcionaria como o caminho exclusivo para a constituição de formas diante inúmeras 

possibilidades informativas e comunicativas disponibilizadas pela sociedade enquanto 

entorno do indivíduo.  

                                                             
254 Luhmann, 2012, p. 118. 
255 Luhmann, 2012, p. 117. 
256 Uma das marcas dessa seleção é a ignorância. Em toda comunicação há, necessariamente, perda, 
tornando-se pressuposto de sua realização, uma vez que o meio é sempre mais complexo que o ambiente. 
É nesse sentido que o sociólogo fala em “improbabilidade da comunicação” como ocasionada por três 
distintos aspectos: 1) o isolamento da consciência, que faz com que o entendimento deva ser feito em função 
do contexto, sendo que “para cada um o contexto é, basicamente, o que a sua memória lhe faculta”; 2) os 
limites da interação entre dois indivíduos garante “a atenção suficiente para que se produza a comunicação”, 
mas dissolvem-se quando em contextos distintos; 3) nem mesmo o fato da comunicação ter sido entendido 
garante o resultado desejado, uma vez que “o receptor adopte o conteúdo seletivo da comunicação (a 
informação) como premissa do seu próprio comportamento, incorporando à seleção novas seleções e 
elevando assim o grau de seletividade” (Luhmann, 2006, p. 42-3) 
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Por meio dessa formulação teórica, Luhmann busca romper com a caracterização da 

comunicação como sendo fenômeno de doação, isto é, uma transferência de informação 

do ponto X até o ponto Y.257 O indivíduo – como sistema psíquico e biológico –, para 

acessar a informação – disponibilizada no seu entorno –, o faz sempre por meio da 

seleção.258 Para substituir a metáfora da transferência, o autor propõe um conceito de 

comunicação que é constituído por uma síntese de três seleções: 1) a seleção dos dados 

fornecidos pelo ambiente da sociedade; 2) após apreendida essa unidade de informação, 

decorre-se a seleção sobre as formas da linguagem que serão utilizadas para a enunciação; 

3) por fim, a seleção de uma nova compreensão, que envolve a outra parte na 

comunicação e reabre todo o processo tríade comunicativo.259  

Destaca-se que esse processo comunicativo não necessita, fundamentalmente, da 

interação por meio da presença. Aqui, evidencia-se as marcas da diferenciação e 

complexificação proporcionadas pela evolução da linguagem e da comunicação. Se a 

linguagem é o meio constituidor, por excelência, da comunicação, o sociólogo ressalta os 

efeitos “revolucionários” do desenvolvimento da escrita nesse processo de diferenciação 

e complexificação da sociedade/comunicação.260 Sociedades que, antes, dependiam 

exclusivamente da comunicação operada pela oralidade e pela memória possuíam limites 

específicos para as possibilidades de comunicação. Com o desenvolvimento da escrita, 

                                                             
257 “We must therefore abandon the classical metaphor that communication is a ‘transmission’ of semantic 
content by one psychic system that possesses it to another.” (Luhmann, 2012, p. 57); “The narrative 
traditions of illiterate societies now so thoroughly investigated also serve not to transfer knowledge but to 
prepare narrators and audience for something they already know and reactualize as memory.” (Luhmann, 
2012; p. 353).  
258 “If reproduced autopoietically though recursions, communications form an emergent reality sui genesis. 
Human beings cannot communicate; only communication can communicate. Like communication systems, 
consciousness systems (and brains, cells, and so on, on their other side) are operationally closed systems 
that can maintain no contact with one another. There is no nonsocially mediated communication from 
consciousness to consciousness and there is no communication between the individual and society. Every 
sufficiently precise understanding of communication excludes such possibilities (as well as the other 
possibility that society could be conceived of as a collective mind). Only a consciousness can think (but not 
think its way into another consciousness), and only society can communicate. And in both cases, we are 
dealing with self-operations of an operationally closed, structurally determined system.” (Luhmann, 2012, 
p. 57-8) 
259 É importante notar que a primeira seleção, que compreende a unidade de informação selecionada, exclui 
necessariamente o que fica fora da operação comunicativa. Dessa forma, Luhmann compreende a 
necessidade de inserir o conhecido e o não conhecido nesse procedimento que precede a ação. Nas palavras 
do autor (2012, p. 15): “Communication itself generates and tests the ignorance necessary for its continued 
operation. We could say that it lives from the unequal distribution of knowledge and ignorance. It is based 
on the form of knowledge, which always has a concurrent other side: that which is not yet known. And 
every participant must be able to judge what cannot be known at all so that he can avoid talking manifest 
nonsense. This being so, it is hardly surprising that the theoretical premises of the usual methodology 
address action – and not communication” 
260 Luhmann, 2006, p. 139. 
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limites temporais e espaciais, que antes dependiam tão somente da memória e da 

presença, desaparecem. Nas palavras do sociólogo: 

 

A transformação de um meio acústico num meio óptico possibilita uma 
forma mais estável e que não se encontra tanto à mercê da memória 
individual da pessoa presente (ou que esteve presente) como a 
comunicação oral. A escrita dota o sistema social de uma memória 
própria. Isto conduz a um descondicionamento psíquico da 
comunicação que por sua vez gera novas exigências de cuidado no 
momento da confecção dos textos e de sua interpretação.261 

 

Assim, a escrita amplia as possibilidades desse fenômeno comunicativo, uma vez que 

a terceira etapa da seleção – compreensão – pode ocorrer em momentos completamente 

distintos dos primeiros estágios – seleção da informação e enunciação –, rompendo com 

o imperativo da presença como a condição de produção de formas semânticas. Sociedades 

estratificadas, como o Império Romano, são mais complexas justamente por possuírem 

tais níveis de desenvolvimento comunicativo e linguístico. Formas semânticas mais 

duradouras já foram produzidas por meio da longa experiência do tempo e, sedimentadas 

de forma mais rígidas – porém, nunca totalmente estáveis – por meio do desenvolvimento 

da comunicação e da linguagem.  Como vimos anteriormente, a diferenciação em termos 

de hierarquização da sociedade produziu formas semânticas distintivas articuladas pela 

política e pela sociedade. Conceitos formulados em torno das noções de esfera pública e 

privada, sobretudo, sedimentaram as bases comunicativas ao estabelecerem formas que 

eram reatualizadas e transformadas ao longo da experiência no tempo das sociedades 

romanas.  

Da mesma maneira que a linguagem seria um meio para a comunicação, gostaríamos 

de propor à arquitetura um lugar semelhante. Como um meio de afirmação da linguagem 

política e social no mundo romano, a arquitetura como um entorno espacial construído 

também compete na delimitação de formas comunicativas, como as domus, os fora ou os 

templi, entre inúmeras outras formas urbanísticas disponibilizadas pela gramática 

arquitetônica romana. Tais formas, obviamente, estão vinculadas à linguagem e 

dependem dela para existirem, mas também vinculam-se à concretude material da cidade 

e funcionam como um léxico semântico que era igualmente selecionado, disputado e 

ressignificado pelos atores sociais no processo comunicativo. Assim, se as formas 

comunicativas operam através da memória, da oralidade e da escrita como meios da 

                                                             
261 Luhmann, 2006, p. 139-40. 
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linguagem, logo, entendemos que as formas arquitetônicas enquadram-se nesses meios 

dos processos comunicativos. 

Esse olhar sobre o fenômeno comunicativo, em nosso entendimento, oferece-nos 

ferramentas para ampliar o debate em torno da comunicação no Principado romano. 

Deve-se sublinhar que essas formas semânticas, como significados produzidos, não 

existem por si só nas sociedades. O significado constitui-se como um meio dos sistemas 

sociais e apenas pela operação comunicativa ele se constitui.262 Nos termos de Luhmann, 

“Significado é, portanto, um produto das operações que usam significado e não, por 

exemplo, uma qualidade do mundo atribuído a uma criação, uma fundação ou uma 

origem.”263 Delimitações desses significados foram construídas ao logo da dimensão 

temporal, não havendo “idealidade divorciada da experiência factual e da 

comunicação”.264 As formas comunicativas que funcionaram ao logo do tempo, isto é, 

significados que foram construídos e atualizados recorrentemente pela experiência 

humana, corresponderiam aos mais diversos tipos de sistemas, como os das organizações, 

das interações e das sociedades. Essas formas constituídas de significado, que serão 

expressas nesse trabalho por formas semânticas, funcionam como meios entre os sistemas 

e facilitam a seleção para os indivíduos. Cabe notar também que, na formação desses 

significados, sempre se estabelece a sua negação. 

 

O “não-significado” (“não-sentido”), igualmente, pode assim ser 
pensado e comunicado somente pelo meio de significado e somente na 
forma de significado. Toda negação de significado potencializa o que 
isso explicitamente nega, preservando-o e, portanto, restabelecendo o 
espaço não delimitado no qual toda operação, incluindo uma operação 
negadora, identifica-se por meio de uma distinção.265 

 

Dessa maneira, o que nos será importante para nossa análise sobre a sociedade 

romana, é que toda indicação de diferença também produz a sua negação. Temos assim 

uma lógica binária estruturada pela inclusão-exclusão, como virtude e vício, bom e mau, 

público e privado etc. Nesse sentido, como destacam Rodrigues e Neves, cada forma 

comunicativa atualizada, ou seja, aquelas que tiveram sucesso anteriormente, 

                                                             
262 “Meaning exists only as meaning of the operations using it, and hence only at the moment in which it is 
determined by operations, neither beforehand nor afterward. Meaning is accordingly a product of the 
operations that use meaning and not, for instance, a quality of the world attributable to a creation, a 
foundation, an origin.” (Luhmann, 2012, p. 18). 
263 Luhmann, 2012, p. 18. 
264 Ibid., p. 18. 
265 Ibid., p. 21. 
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[...] reintroduz na dimensão temporal do sistema a comunicação que 
superou improbabilidades anteriores, que se tornou provável, e que, 
portanto, está novamente disponível, atualizada. Cada atualização do 
meio (sentido) e da forma (comunicação) cria um entorno de sentidos e 
formas não selecionados que estarão sempre disponíveis como 
possibilidades de ação e vivência para o sistema. Esses sucessos 
comunicativos atualizados não têm garantia de que em outro momento 
eles se reintroduzirão no processo de reprodução do sistema, ainda que 
o sentido indique direcionamentos admissíveis pelo sistema.266 

 

Da mesma maneira, poderíamos a argumentar que a cultura romana consolidou, ao 

longo do tempo, determinadas formas comunicativas operacionalizadas por formas 

semânticas, por sua vez, constituídas pelas ideias de público e de privado, de virtude e de 

vício, do cidadão e do não cidadão etc. Esses limites impostos pela construção de formas 

e meios podem apresentar alto grau de independência, ocasionando generalizações 

simbólicas. Tais generalizações simbólicas são produzidas pela linguagem e associam-se 

às expectativas dos sistemas autopoiéticos, que seriam apropriados pelos indivíduos na 

no processo comunicativo e na lógica das interações e dos comportamentos.  

Dessa maneira, entendemos que para analisarmos e explicarmos as sociedade 

romanas durante o Principado, necessitamos olhar para tais formas semânticas que, 

constantemente reatualizadas e generalizadas, constroem caminhos para a comunicação 

e a interação dos indivíduos. Esse olhar teórico proposto por Luhmann, a nosso ver, 

funciona de maneira articulada à proposta teórica formulada pelo historiador Koselleck, 

que propõe uma leitura semântica das estruturas dos tempos históricos por meio da 

linguagem. Se, por um lado, Luhmann nos auxilia com o entendimento do processo 

comunicativo e linguístico para a formulação das sociedades estratificadas; por outro 

lado, Koselleck nos fornece maneiras de descrever tais estruturas temporais – isto é, 

diferentes temporalidades – de maneira que elas possam coexistir e se sobrepor, como no 

caso do Principado Romano. Logo, as estruturas de tempo republicanas e imperiais 

poderiam coexistir e, cada uma a sua maneira, por meio de formas semânticas, 

atualizarem-se e modificarem-se por meio da comunicação. Tendo em vista a referida 

abordagem, analisaremos, a seguir, como as formas semânticas e arquitetônicas da Domus 

Aurea e do Anfiteatro Flávio nos possibilita pensar a comunicação e a interação entre o 

princeps e os demais indivíduos em Roma. O início pelo Anfiteatro Flávio não é casual, 

pois busca inserir o princeps Domiciano em uma forma semântica mais ampla, ou seja, 

em um contexto comunicativo flaviano em que esse imperador estava inserido. 

                                                             
266 Rodrigues; Neves, 2016, p. 72-3. 
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3 CAPÍTULO: Formas comunicativas na Roma Imperial 
 

 Domus Aurea: subversão da forma espacial e hierárquica em Roma 

 

A guerra civil, que assolou Roma durante os anos de 68 e 69, chegou ao fim com a 

vitória dos exércitos de Vespasiano e seu filho Tito, colocando um fim aos conflitos 

militares desencadeados com a morte de Nero em 68. De acordo com as fontes da época, 

o último dos Júlio-Cláudios havia perdido o interesse em governar e dedicou os últimos 

anos de seu governo às peculiaridades gregas, como a música, a poesia, a lira, o canto, a 

atuação e as corridas de carruagem.267 Nero também era representado como um orador 

fraco e criticado por ser um imperator que nunca participou de campanha militar. O 

desfecho da guerra civil apresentou à cena política romana figuras opostas a Nero. 

Vespasiano e Tito eram militares e conquistadores, sendo ainda representados como 

governantes que seguiram os valores tradicionais romanos.268 

 

 

Figura 2: Sestertius de Tito, 80-1 d.C. Anverso: Tito sentado na cadeira Curul e rodeado pelos espólios de 
guerra. Reverso: Anfiteatro Flávio ao centro, tendo a Meta Sudans à esquerda e o pórtico das Termas de 

Tito à direita. (RIC II-1², 184).269  
 

Sob Vespasiano e Tito muita energia foi investida para a realização de um anfiteatro 

definitivo em Roma. Como veremos, esse anfiteatro representaria muito para a nova 

família imperial. Atestado pela inscrição dedicatória do Anfiteatro, ele foi financiado 

                                                             
267 Sobre a instituição das Neronia, ver Tac. Ann. 14.20; Sobre a participação de Nero em espetáculos no 
Teatro de Pompeu e no Circus Maximus, ver Plin. HN. 37.19; Suet. Nero. 22.2. 
268 Tac. Ann. 3.55.3-5. 
269 © Staatliche Museen zu Berlin: https://ikmk.smb.museum/object?lang=en&id=18200446&view=rs 
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pelos espólios da guerra judaica conduzida por Vespasiano e Tito.270 Um sestertius do 

imperador Tito também ressalta a interseção entre o Anfiteatro e os espólios da guerra 

(Fig. 2). Após dez anos de construção e localizado no centro da urbs, o Anfiteatro Flávio 

foi finalmente inaugurado em 80, substituindo o lago artificial que outrora ocupava o 

centro do complexo palaciano de Nero, isto é, sua Domus Aurea.  

O poeta Marcial, quase duas décadas depois da morte de Nero, fornece-nos algumas 

informações sobre essa relação entre a antiga domus e o novo anfiteatro: 

 

Aqui, onde o Colosso vê o céu de perto  
e em plena via se erguem altos pegmas, 

brilhavam do feroz tirano odiosos átrios:  
de toda Urbe a única mansão. 

Aqui onde se vê do Anfiteatro erguer-se  
O augustano prédio, Nero tinha os lagos. 

- Aqui, onde louvamos dom veloz – as termas  
campo altivo se fez das casas pobres. 

Onde o pórtico de Cláudio dá largas sombras  
findava a ala última do paço. 

Guiaste, e Roma foi a si devolvida, César,  
e o povo têm prazeres dos senhores.271 

  

Marcial aqui compara dois planos temporais distintos: o passado vicioso e o presente 

virtuoso, posicionando Nero diante de Vespasiano/Tito.272 Ao colocar em paralelo o vício 

e a virtude, amplifica os atributos contraditórios de ambos. De um lado temos Nero, o 

“tirano furioso” (feri regis, v. 3); do outro o César Tito (v. 11). Os dois paradigmas 

sustentam também argumentos ético-arquitetônicos, o que faz com que o poeta 

contraponha edificações erigidas por Nero versus aquelas erguidas pelos flavianos. 

Assim, o “Colosso”, os “odiosos átrios”, a “única mansão” e os “lagos”, que 

representavam a Domus Aurea neroniana, contrastavam com os “altos pegmas”, o 

“augustano prédio” e as “termas” flavianas. Por fim, os versos 11 e 12 encerram com a 

                                                             
270 CIL VI, 40454a: “I[mp(erator)] T(itus) Caes(ar) Vespasi[anus Aug(ustus)] / amphitheatru[m novum (?)] 
/ [ex] manubi(i)s (vac.) [fieri iussit (?)]” (“O imperador Tito César Vespasiano Augusto ordenou um novo 
anfiteatro para ser construído com os espólios da guerra”). Sobre o anfiteatro como um fruto do ervegetismo 
imperial, ver Coleman, 2005, p. 61-88. A campanha de Vespasiano e Tito culminou, em 70, com o saque 
de Jerusalém.  Como relata Flávio Josefo (BJ. 7.148-51), os grandiosos espólios foram retirados do templo 
de Jerusalém e serviram aos interesses arquitetônicos flavianos. 
271 Mart. De Spect. 2: “Hic ubi sidereus propius uidet astra colossos/ et crescunt media pegmata celsa uia,/ 
inuidiosa feri radiabant atria regis/ unaque iam tota stabat in urbe domus./ hic ubi conspicui uenerabilis 
Amphitheatri/ erigitur moles, stagna Neronis erant./ hic ubi miramur uelocia munera thermas,/ abstulerat 
miseris tecta superbus ager./ Claudia diffusas ubi porticus explicat umbras,/ ultima pars aulae deficientis 
erat./ Reddita Roma sibi est et sunt te praeside, Caesar,/ deliciae populi, quae fuerant domini.” (Trad. Neto 
e Cairolli, 2018) 
272 Outras comparações temporais, cujos argumentos etiológicos comparam os feitos urbanísticos de 
Domiciano aparecem em Mart. Ep. 7.71, 8.65.  
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emblemática écfrase na qual César devolve a cidade de Roma à própria Roma, para júbilo 

do populus. 

O poeta de Bíbilis ecoava o sentido corrente da época flaviana: buscava afastar a 

imagem do tirano precedente tecendo elogios ao princeps regente. No entanto, se o 

epigrama citado revela, de um lado, o peso ético das noções de público e de privado na 

comunicação política romana, alinhando-se àquelas narrativas recorrentes de sustentação 

da nova gens imperial; por outro lado, a passagem esconde algumas informações 

relevantes para que possamos entender a comunicação entre o princeps e as elites, uma 

vez que a subversão da ordem espacial da urbs por Nero parece afetar os humores tanto 

da aristocracia quanto da plebe. Vejamos alguns detalhes que perpassam a construção e 

os usos do complexo neroniano antes de retomarmos a manobra retórica de Marcial. 

A Domus Aurea neroniana foi construída após o grande incêndio de 64, que queimou 

por nove dias e destruiu dois terços da urbs. Tácito, escrevendo cinquenta anos após o 

ocorrido, relata que Nero se aproveitou do desastre para construir a sua casa, mas que 

joias e ouro não eram as únicas maravilhas desse local – pois isso era um lugar comum 

para sua família –, mas também os “campos e os lagos, e por uma parte as artificiais 

solidões e desertos formados por bosques espessos, e por outra as largas planícies, e 

longas perspectivas, que dentro do seu imenso circuito e viam”.273 Suetônio, por sua vez, 

um século depois do ocorrido, oferece-nos a mais eloquente descrição da Domus Aurea. 

Segundo o ab epistulis de Adriano, a construção se estendia do Palatino ao Esquilino. A 

dimensão da casa era tão grandiosa, que no seu vestíbulo havia uma enorme estátua do 

princeps (Fig. 2).274 

 

[...] uma estátua colossal de Nero de cento e vinte pés de altura; a casa 
era tão vasta que encerrava pórticos de três colunatas com mil passos 
de comprimento, um lago semelhante a um mar, rodeado de edifícios 
parecidos a vilas e, ainda por cima, um trato de campo onde se viam 
plantações, vinhedos, pastagens e florestas cheias de animais selvagens 
e domésticos de todas as espécies.275  

                                                             
273 Tac. Ann. 15.42: “quam arva et stagna et in modum solitudinem hinc siluae, inde aperta spatia et 
prospetus”. (Trad. de Carvalho, 1957) Nesse contexto, é ainda importante destacar que Tácito também faz 
um elogio a Nero. No capítulo seguinte (Ann. 15.43), o historiador relata que as partes da cidade que 
sobreviveram a Domus Aurea foram eficientemente reconstruídas, servindo tanto a praticidade quanto a 
beleza da urbs. 
274 O “vestíbulo” ou “átrio” o qual Suetônio se refere era cercado por um pórtico quadrangular e estava 
localizado adjacente ao lago, na região do vale onde seria futuramente erguido o Anfiteatro Flávio. A 
estátua de Nero foi transformada em uma estátua de Apolo e realocada ao lado do Anfiteatro Flávio. 
275 Suet. Nero. 31.1: “Vestibulum eius fuit, in quo colossus CXX pedum staret ipsius effigie; tanta laxitas, 
ut porticus triplices miliarias haberet; item stagnum maris instar, circumsaeptum aedificiis ad urbium 
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Figura 3: Vestíbulo e colosso neroniano da Domus Aurea. O lago artificial foi erroneamente representado 
de forma arredondada ao invés de quadrangular (In Luciani; Sperditi, 1992 apud Welch, 2007, p. 153). 
 

 

Já Plínio, o velho, contemporâneo de Nero e escrevendo apenas uma década depois 

de sua queda, comenta ser a segunda vez que a cidade era “cingida por casas imperiais”,276 

e que, agora, a Domus Aurea “envolvia toda a cidade”.277 O mesmo raciocínio pliniano 

fora atualizado com Suetônio quando o autor afirma que “Roma está se tornando uma 

casa”.278  

Como indica Katherine Welch, pesquisas mais recentes sobre o complexo da Domus 

Aurea nos mostram que a novidade da construção não estava nem em seus aspectos 

arquitetônicos e nem em sua luxuosa decoração, mas sim em sua escala e localização. 

Nesse sentido, temos indícios que evidenciam o porquê da insatisfação dos aristocratas 

                                                             

speciem; rura insuper arvis atque vinetis et pascuis silvisque varia, cum multitudine omnis generis pecudum 
ac ferarum.” 
276 Plin. HN. 36.111: “urbem totam cingi domibus principum”. Sendo a primeira vez com Calígula. 
277 Plin. HN. 33. 16:” et quota pars ea fuit aurae domus ambientis urbem”. Na passagem citada, Plínio, o 
velho, descreve como os anfiteatros eram decoradas e embelezados, desde César até Nero. Sobre este 
último, Plínio diz que Nero cobriu (operire) o Teatro de Pompeu com ouro por um dia, na ocasião em que 
Tiridates, rei da Armênia, estava em Roma. Por fim, Plínio compara a insignificância desse teatro de Ouro 
com a Domus Aurea: “et quota pars ea fuit aureae domus ambientis urbem!”  
278 Suet. Nero. 39.2: “Roma domus fiet”. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et1&prior=ostenderet
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quota&la=la&can=quota0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pars&la=la&can=pars0&prior=quota
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ea&la=la&can=ea0&prior=pars
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fuit&la=la&can=fuit1&prior=ea
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=aureae&la=la&can=aureae0&prior=fuit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=domus&la=la&can=domus0&prior=aureae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ambientis&la=la&can=ambientis0&prior=domus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=urbem&la=la&can=urbem0&prior=ambientis
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com o projeto doméstico de Nero. De acordo com a passagem anteriormente citada de 

Marcial, as habitações foram roubadas dos pobres por Nero: abstulerat miseris tecta 

superbus ager. Entretanto, as evidências arqueológicas sobre o sítio no qual a Domus 

Aurea foi erigida nos apresentam uma resposta em sentido diferente daquela oferecida 

pelo poeta latino.  

O complexo palaciano de Nero alastrou-se por diversas regiões da urbs, como os 

montes Palatino, Esquilino e Célio, além do vale que conectava esses montes e dava 

acesso ao Fórum Romano (Fig. 3).279 Tais regiões dificilmente seriam habitadas pelos 

miseri, como sugere Marcial. O monte Palatino, a saber, sempre foi um espaço disputado 

pelas elites ao longa da História de Roma, desde tempos monárquicos – onde a tradição 

latina reconhecia o sítio da morada de Rômulo –, ‘passando pelas casas aristocráticas 

republicanas, até ser monopolizado pela família imperial a partir de Augusto. Como 

indica Welch, no tempo de Nero já existiam outras propriedades imperiais no Esquilino. 

Essa região também era compartilhada com outras famílias da elite romana, como Plínio, 

o Jovem. Suetônio informa que, antes da reforma de Nero, o vale que interligava o 

Palatino ao Esquilino possuía lojas e armazéns.280 Além disso, na área do Ludus Magnus, 

contíguo ao Anfiteatro,281 foi descoberta nos anos de 1930 uma domus aristocrática cuja 

pavimentação data do século I.282 Portanto, os indícios arqueológicos e literários nos 

mostram que a maior parte da área ocupada pela Domus Aurea era um lugar de memória, 

predominantemente, pertencente à experiência da elite romana. 

                                                             
279 Sobre a (re)apropriação do espaço da Domus Aurea pelos flaviano, ver também: Moomann, 2018. 
“Domitian’s remake of Augustan Rome and the Iseum Campense.” In M. J. Versluys, K. B. Clausen, & G. 
C. Vittozzi (Eds.), The Iseum Campense: From the Roman Empire to the Modern Age. Temple – Monument 
– Lieu de mémoire. Roma: Edizioni Quasar, p. 161-8. 
280 Suet. Nero. 38. 
281 Segundo Lawrence Richardson (1992, p. 83), o ludus era uma escola de treinamento para gladiadores 
de diversos tipos. Nesses locais eles vivam sob uma rígida disciplina de treinos. No início, os ludi eram 
privados. Entretanto, Domiciano construiu o Ludus Magnus ao lado do Anfiteatro Flávio e conectado a ele 
por passagens subterrâneas. 
282 Welch, 2007, p. 153. 
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Mapa 1: Colinas romanas (In Aicher, 2004, p. 5). 
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Mapa 2: Área ocupada pela Domus Aurea. A localização da residência imperial dentro dos muros 
aurelianos. 1 Circus Maximus. 2 Construção circular. 3 Viuarium. 4 Colossus de Nero. 5 Plataforma 
do Templo de Cláudio. 6 Nymphaeum. 7 Domus Aurea. 8 Sítio dos Banhos de Trajano. 9 Porticus de 
Lívia. 10 Sette vendas. (In Coarelli, 2007, p. 181). 

 

 

Além do confisco de terras pertencentes à elite, outro aspecto que poderia desagradar 

a esses indivíduos era o uso oferecido por Nero de sua domus. Segundo alguns 

historiadores, a Domus Aurea possuía muitos espaços destinados e abertos ao público. O 

pórtico que margeava a antiga via sacra e, juntamente, o “vestíbulo” (circundado por 

outro pórtico) no qual ficava a estátua colossal de Nero estavam diretamente conectados 

ao Fórum Romano (Fig. 2). Como sugere Mirian Griffin, uma casa totalmente privada 

nessa posição da cidade traria inúmeros problemas e dificuldades de trânsito.283 Welch 

também chama a atenção para ausência de evidências arqueológicas sobre o impedimento 

do trânsito entre o vale do Anfiteatro e os jardins de Mecenas,284 a nordeste do lago, cuja 

principal via era a Labiciana.285 Por fim, escavações sob a Meta Sudans,286 de Tito, 

                                                             
283 Griffin, 1987. 
284 Segundo Coarelli (2007, p. 196-8), os Jardins de Mecenas estavam localizados na região dos Banhos de 
Trajano, passando pelos Pórticos de Lívia e seguindo em direção ao Clivus Suburanus. Não se sabe ao certo 
se os seus limites alcançavam a Muralha Serviana. 
285 Welch, 2007. 
286 A Meta Sudans é uma enorme fonte construída por Tito a sudoeste do Anfiteatro Flávio e no final da 
rua de acesso ao anfiteatro, passando pelo Arco de Tito. A fonte aparece nas moedas de Tito e Domiciano 
(B. M. Coins, Rom. Emp. 2.262 nos. 190-91, 356) que apresentam o Anfiteatro Flávio e nas moedas de 
Alexandre Severo (B. M. Coins, Rom. Emp. 6.128—29 nos. 156—58; Mazzini 3, Alexander Severus no. 
468). 
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indicam que ao redor do lago de Nero existiam quartos individuais que assemelhavam-se 

a tabernae ou lojas, evidenciando o uso público, talvez popular, do complexo palaciano. 

Todos esses indícios nos sugerem que a elite imperial romana possuía motivos para 

não gostar das intervenções de Nero em Roma. A subversão dos espaços aristocráticos 

para, em primeiro lugar, dar lugar à casa imperial e, em segundo, compartilhá-la com a 

plebe, fornecia matéria para que a elite pudesse amplificar a imagem negativa de Nero 

após a sua morte.287 Nesse sentido, concordamos com a hipótese de Welch sobre a Domus 

Aurea ter “efetivamente apagado a distinção entre as esferas pública e privada no centro 

de Roma. […] Sob Nero, não era mais óbvio a quem o coração da cidade pertencia: à elite 

romana, ao imperador ou ao povo romano”.288  

O novo contexto urbano (de)forma a tradicional semântica aristocrática. A 

reorganização e o enfraquecimento das fronteiras entre o público e o privado, a casa e o 

fórum, debilita também os marcadores da diferenciação social. Essa nova arquitetura 

social nos possibilita pensar as formas comunicativas para além da interação exclusiva 

entre o princeps e a elite, como sugere Wallace-Hadrill. O canal privilegiado trilhado 

pelas elites existe, mas não é o único e não nos parece oferecer respostas para a 

complexidade do fenômeno apresentado, por exemplo, pelo complexo neroniano. A 

dinâmica política do Principado romano abarcava inúmeras organizações e instituições 

de sua sociedade e, portanto, não poderia ser resumido apenas por meio da interação elite-

corte-imperador. Como discutimos anteriormente, o foco exclusivo nas interações 

desconsidera os sentidos mais amplos das formas de comunicação que estruturavam as 

sociedades estratificadas.  

Nesse sentido, entendemos que a comunicação se estabelece por meio de formas 

semânticas distintas. Contextos que extrapolam a interação presencial, face a face, ou 

aquela estabelecida dentro dos limites da corte. A comunicação entre a plebe e o princeps 

era um exemplo disso. Caso o povo não tivesse um peso significativo na legitimidade 

atribuída ao princeps em Roma, não faria sentido a subversão dos espaços da maneira 

como foi executada por Nero apenas com o intuito de provocar senadores e equestres.  

                                                             
287 Outros momentos de subversão das lógicas públicas e privadas são apresentados na documentação. 
Plínio (HN. 37.18-20) diz que Nero “enchia com o povo” o seu teatro nos jardins do Vaticano; Tácito (Ann. 
15.37) que Nero “organizou festas em locais públicos (locus publicus) e tratou a cidade inteira como sua 
casa (domus)”; Suetônio (Nero 27): “Jantava, também, quase sempre, em lugar público (in publico), ora na 
Naumaquia, que mandara fechar, ora no Campo de Marte, ora no Circo Máximo, onde era servido pelas 
prostitutas de toda a cidade e tocadoras de flauta.” 
288 Welch, 2007, p. 157. 
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As relações de dependência entre o povo e as casas aristocráticas não impediam que 

novos sentidos da comunicação fossem estabelecidos. Sentidos que eram impulsionados 

por instituições específicas de Roma, como os templos, os fóruns, o circo, o teatro e 

também a domus, entre outras possibilidades. É preciso termos em mente que a domus 

romana, como destacava Vitrúvio no século I a.C., era um privatus aedificus, “onde não 

é ali permitida a entrada de todos, mas apenas dos convidados,” mas que possuía também 

espaços comuns (communia loca), “aqueles aos quais podem ter acesso por direito 

próprio, mesmo sem convite, pessoas do povo.”289 A própria diferenciação do espaço 

interno da casa romana se apresentava paradoxalmente, pois era um espaço tipicamente 

privado, mas que comportava, juntamente, um espaço público.290 Os usos das casas 

aristocráticas, sobretudo, compreendiam, “muitas vezes” (saepius), “decisões públicas” 

(publica concilia) e por isso deveriam “ser levantadas com a magnificência semelhante à 

das obras públicas.”291  

Em termos mais pragmáticos, a Domus Aurea de Nero não fugia à regra. Todavia, 

ampliada em tais proporções, o complexo neroniano representava tanto o sequestro de 

terras aristocráticas como a dissolução da hierarquia. Com isso, ultrapassava-se a 

fronteira do decoro arquitetônico e social romano, podendo produzir orientações 

monárquicos que certamente prejudicariam a imagem do princeps no sentido de manter 

essa instituição política alinhada com uma linguagem republicana. 

Os canais de comunicação entre o princeps e o povo, como pudemos notar, não se 

constituem necessariamente por meio da interação presencial, o que não significa dizer 

que outras formas comunicativas fossem menos relevantes. Ao contrário, o exemplo da 

Domus Aurea nos sugere que tal dinâmica comunicativa era significativa para a 

manutenção de determinados sentidos que orientavam a política.  

Parece-nos, sobretudo, que ao dar relevância ao diálogo com a plebe, Nero 

menosprezava a aproximação com as elites, insinuando uma certa dispensabilidade da 

aristocracia de Roma. Enfraquecendo as fronteiras que distinguem, espacial e 

semanticamente, a estratificação social, Nero subvertia a hierarquia e promovia, em 

                                                             
289 Vit. De Arch. 6.5.1: “in ea non est potestas omnibus intro eundi nisi invitatis [...] quibus etiam invocati 
suo iure de populo possunt venire” 
290 Um estudo fundador sobre essa linguagem pública e privada da domus romana é o trabalho de Wallace-
hadrill, A. (1988). “The social structure of the roman house.” PBSR, 56, 43–92. 
291 Vit. De Arch. 6.5.2: “modo quam publicorum operum magnificentia comparatas”. No De officiis (1. 
139), Cícero também chama atenção para o fato de que a casa deve equiparar-se ao homem, pois “many 
guest need to be received and a crowd of men of all kinds must be admitted”. (in quam et hospites multi 
recipiendi et admittenda hominum cuiusque modi multitudo). 
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contrapartida, uma nova relação de inclusão-exclusão. Em um espaço com marcas 

hierárquicas enfraquecidas, sob a tutela do imperador, Nero disponibilizava o espaço ao 

povo e, consequentemente, excluía os aristocratas. 

O fenômeno observado ajudava a romper o tênue e delicado equilíbrio político e 

social do Principado, cuja sobreposição de estruturas temporais (republicana/imperial), 

aliada a integração sociopolítica, afetavam e promoviam distorções nas formas da 

comunicação. Após cometer suicídio em 68, as narrativas posteriores sobre o último dos 

Júlio-Cláudios englobariam a Domus Aurea no repertório de vitupérios ao princeps. 

Vespasiano e Tito, de forma perspicaz, souberam interpretar politicamente tais ruídos 

comunicativos predecessores, aspectos negligenciados conscientemente ou não por Nero, 

e reformaram esse espaço nevrálgico da sociedade romana com a construção do 

Anfiteatro Flávio. 

 

 O Anfiteatro Flávio e a política flaviana: reestabelecendo a hierarquia e 

amplificando as formas da comunicação.  

 

O Anfiteatro Flávio reinsere a elite romana na topografia política da cidade de Roma. 

Ao contrário das práticas neronianas, a manobra flaviana teve o cuidado de não excluir 

nem a elite e nem o povo, mantendo-os como sujeitos de interlocução com o princeps. 

Isso não significa dizer que o par inclusão-exclusão foi dissolvido. Longe disso, agora a 

diferenciação social se mostrava de forma mais incisiva por meio da rígida arquitetura 

social característica do anfiteatro romano, disponibilizando de modo mais ordenada as 

possíveis formas semânticas para os processos comunicativos.292 Assim, ao realinharem 

as fronteiras distintivas da hierarquia social, os flavianos, ao mesmo tempo em que faziam 

oposição à imagem do predecessor, reincorporavam todos os segmentos da população 

nesse novo, porém tradicional, espaço em Roma, ampliando a lógica comunicativa que 

legitimava o Principado flaviano. Celebrava-se, mais uma vez, o paradoxo de estabelecer 

o novo por meio do antigo, como fica marcado nos termos de Marcial: “Renovaste os 

antigos costumes da arena (...) Assim, fundando o novo, Augusto, o antigo”.293 

                                                             
292 E não apenas do Anfiteatro, mas também em relação às demais construções ligadas ao entretenimento 
como o Teatro e o Circo. Ver: Rose, 2005. “Spectators and Spectator Comfort in Roman Entertainment 
Buildings: A Study in Functional Design.” Papers of the British School at Rome, 73, p. 99–130. 
293 Mart. Ep. 8.80: “cum ueteres Latiae ritus renouantur harenae (...)sic noua dum condis, reuocas, Auguste, 
priora”. (Trad. de Cairolli, 2017) 
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Inicialmente, para que possamos compreender as formas comunicativas 

disponibilizadas e efetivadas no anfiteatro romano, faz-se necessário entender que o 

anfiteatro não era uma instituição estática. Ao contrário, ele transformou-se ao longo do 

tempo, rearticulando suas fronteiras semânticas e arquitetônicas. Em outras palavras, 

desde suas primeiras organizações entre os séculos IV e III a.C. até a edificação do 

Anfiteatro Flávio em 80 d.C., as práticas ali encenadas e os sentidos da comunicação 

perpetrados ganharam novos contornos em meio as transformações desse espaço. Por 

isso, antes de direcionarmos o nosso olhar para o anfiteatro flaviano, carece investigar 

brevemente essa historicidade do anfiteatro romano por meio de dois ângulos: 1) dos 

espetáculos gladiatórios e demais práticas realizadas em seu interior; 2) das características 

arquitetônicas e sociais que constituíam essa forma urbana.  

 

 Os jogos gladiatórios e as execuções públicas  

 

Duas hipóteses coexistem para explicar a origem dos combate de gladiadores 

(munera). Uma indica que eles foram originários das culturas Osco-Samnita do sul da 

Itália; a outra aponta para uma origem etrusca.294 De matrizes arqueológicas, as duas 

hipóteses, ainda que indiquem origens distintas, convergem acerca do período em que os 

jogos chegaram a Roma, isto é, por volta do século IV a.C. Todavia, a primeira 

apresentação de gladiadores (munus gladiatorium) que temos notícia aconteceu em 264 

a. C. junto ao funeral de Iunius Brutus Scaeua. Cônsul em 292 a.C., Scaeua tinha dois 

filhos. O primogênito foi cônsul em 266 a.C. e teve dois triunfos comemorados pelas 

vitórias da Úmbria e de Calábria. O espetáculo em comemoração a Scaeua, entretanto, 

fora dedicado pelo seu filho mais novo, Marcus, que ofereceu o combate de três pares de 

gladiadores em honra de seu pai.295 A localização onde o evento ocorrera não é certa. 

Segundo Valério Máximo, ele se deu no “mercado de gado” (Forum Boarium); já 

Ausônio o localizava na própria tumba de Scaeua, uma região que estaria fora do 

pomerium, mas posicionado próximo ao Forum Boarium.296 

A palavra latina munera é o plural de munus. Devido a sua ampla polissemia, munus 

não possui uma tradução direta para português. Poderia ser traduzida como: 1) o local do 

                                                             
294 Sobre as duas hipóteses mencionadas, ver Welch, 2007, p. 11-8. 
295 Liv. Per. 16. 
296

 Val. Max. 2.4.7; Ausonius. Griphus. 36-7. Segundo Coarelli (2007, 307-9), vestígios arqueológicos na 
região do Fórum datam desde o século VIII a.C.  
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espetáculo, o show; 2) um presente, um favor prestado – a um deus, a uma pessoa etc –, 

ou uma tarefa, um empenho ou uma obrigação de algum oficial para com a cidade; e 3) o 

trabalho e esforço artístico, e/ou o poema.297 Os três campos semânticos são distintos, 

porém se articulam em função da perfórmance ou da matéria oferecida em público e para 

um público específico. A relação do munus com os jogos de gladiadores surge, portanto, 

como uma homenagem/obrigação da família para com o ilustre falecido. Logo, 

apresentava-se, inicialmente, como uma prática associada ao contexto mortuário, de 

caráter privado e, sobretudo, restrita às elites. Dessa forma, os munera integravam um 

conjunto mais amplo de atividades circunscritas ao contexto fúnebre e aristocrático 

romano (funebris gentilicia), como veremos adiante.298 

No entanto, para além do funebris gentilicia, cabe a ressalva sobre os diversificados 

tipos de sepultamento promovidos pela sociedade romana, que variavam 

significativamente de acordo com a riqueza e o status jurídico da família. Por exemplo, 

romanos pobres e sem nenhuma afiliação, clientelar ou colegial, eram enterrados em 

covas coletivas fora da cidade, as chamadas puticuli.299 Pouco sabemos sobre as 

cerimônias privadas que envolviam as famílias desses indivíduos, uma vez que a 

literatura, produto das elites, dispensava rara atenção ao assunto. No entanto, sabemos 

que a preocupação com a forma do sepultamento alcançava vários níveis da hierarquia 

social romana. Para evitar o depósito nas puticuli, os romanos pobres tinham a opção de 

se associarem em collegia para custearem coletivamente o alto valor dos rituais funerários 

e da lápide. O desenvolvimento cooperativo para a realização do funeral produziu um tipo 

de jazigo coletivo chamado pelos modernos de columbaria. Dessa maneira, os collegia 

possuiam tais columbaria para o sepultamento de seus membros.300 Valerie Hope destaca 

                                                             
297 Glare, OLD, p. 1146. Sobre o conceito de munus e com indicação de bibliografia, ver Garraffoni, 2005, 
p. 20-3. Também Funari, 1989, p. 63-5. 
298 Sobre o ritual funerário romano, ver: Hopkins, 1983, p. 201-56; Flower, 1996, p. 91-126; Graham, 2011, 
p. 28-36; Johanson, 2011, p. 408-30; Martins, 2011, p. 154-62, 2014. 
299 Segundo Varrão (Ling. 5.25), essas puticuli,-orum estavam associadas ao verbo putescere, isto é, 
apodrecer. Em latim (OLD, p. 1526), a palavra putor,-oris designa: 1) podridão, associado com mau cheiro; 
2) aquilo que fede. Como nota Hopkins (1983, p. 208), descobertas arqueológicas no Esquilino durante a 
segunda metade do século XIX revelaram covas de 5x4m. quadrangulares e com 10m. de profundidade. 
Nelas, uma mistura de corpos humanos e outros animais foram encontrados. 
300 A preocupação do collegium com as suas regras de filiação estava diretamente relacionado ao funeral, 
como podemos verificar por meio da famosa inscrição da cidade de Lanuuium, em 136: “It was voted 
unanimously that anyone who wishes to enter this society shall pay an entry fee of 100 sesterces and an 
amphora of good wine and shall pay monthly fees of 5 asses. It was voted also that if anyone has not paid 
his fees for six months in a row and he then meets death, his claim to burial shall not be upheld even if he 
has provided for it in his will. It was voted further that upon the death of a member of the society who has 
regularly paid his fees, there will be due to him 300 sesterces from the treasury. From this amount 50 
sesterces will be deducted as a funeral fee to be distributed at the pyre [among the mourners]; the funeral, 
furthermore, will be performed on foot. It was voted also that if any member dies more than 20 miles from 
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essa preocupação dos romanos com a transição para o mundo dos mortos chamando 

atenção para o fato de que o imperador Nerva, no final do primeiro século, introduziu 

uma espécie de “subsíduo funerário”, o funeraticium, no valor de 250 sestércios para a 

plebe romana.301 Todavia, não temos maiores informações sobre os critérios de sua 

distribuição e por quanto tempo o funeraticium haveria existido.302 

Dito isso, os funebris gentilicia que nos referimos inicialmente possuíam uma 

cerimônia pública chamada pompa funebris, garantida pelo ius imaginum a uma parcela 

restrita da população de Roma.303 A pompa funebris era um ritual religioso e gentilício, 

ao mesmo tempo que também se vinculava à semântica política extrapolando os limites 

privados da gens e, assim, dialogando com uma memória cívica compartilhada pelos 

romanos em meio ao espaço público. A pompa funebris reverenciava a memória do 

cidadão diante dos próprios romanos, ao mesmo tempo que ligava os feitos e as virtudes 

do morto aos seus ancestrais e aos membros vivos de sua família.304 Possuir ancestrais 

que já ocuparam cargos elevados do cursus honorum era uma marca de diferenciação 

social da nobilitas romana.305 Assim como os ritos cívicos, o funeral aristocrático se 

constituía como uma grande cerimônia, composta por um conjunto ritos que envolviam 

uma série de perfórmances públicas. 

Destacamos que os aspectos performáticos, ritualísticos e cerimonialísticos do 

funeral romano não se resumem apenas a ele, mas estão também presentes nos demais 

ritos públicos e religiosos que atribuem sentido a essa sociedade. Karl-Joachim 

Hölkeskamp compreende esse fenômeno como parte da cultura política romana. Essa 

cultura, por sua vez, seria estruturada por meio do espetáculo e da visibilidade. As 

conclusões de Hölkeskamp se aproximam, mesmo que por outros meios, das premissas 

que viemos estabelecendo até aqui: a de que a presença era um elemento fundamental 

para a diferenciação social em meio as sociedades estratificadas, do mesmo modo que a 

                                                             

this town and notice is received, three men chosen from the society will be required to go to that place and 
to arrange for his funeral.” (CIL XIV, 2112, 20–41. Trad. de Hope, 2007). 
301 Hope, 2007, p. 88. 
302 Hopkins, 1983, p. 208-9; Hope, 207, p. 88. 
303 Como nota Paulo Martins (2011, p. 155), o termo ius “reflete, pois, a consuetudo como o privilégio de 
poucos regulando a atividade privada, o funeral e a própria representação, com um direito que é 
essencialmente público.” 
304 Políbio (6.53-4) é uma das principais fonte para analisarmos a pompa funebris. 
305 Segundo Catherine Steel (2012, p. 44): “the value of a political pedigree is indirectly attested by the 
existence in Roman political language of the term nobilis, which was used to describe a man whose 
ancestors had held high office, regardless of his own achievements.” 
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perfórmance em público operava como um meio facilitador que atribuía sentido a forma 

comunicativa entre os indivíduos.306 

Na ocasião da morte, a família inteira se mostrava em luto por meio da afixação de 

folhagens que decoravam o lado externo da domus, o que indicava que o corpo já estava 

dentro da casa. O momento inicial do luto, a collocatio, dava-se quando o corpo ficava 

exposto em trajes elegantes sob um alto sofá até o momento do funeral. A procissão 

fúnebre, clímax da cerimônia, era composta por músicos, dançarinos, atores, carpideiras 

profissionais, amigos e parentes.307 No trajeto da casa até o Fórum, atores 

(re)(a)presentavam à audiência romana os ancestrais exemplares dessa gens vestindo 

máscaras de cera (imagines) e paramentos associados aos cargos públicos (honores) mais 

elevados alcançados por eles. Políbio decreve o momento em que esses ancestrais 

desfilam rumo aos Rostros no Fórum: 

 

Tais homens são levados num carro precedido de fasces, machados e 
outras insígnias às quais cada um  dos personagens por eles encarnados 
tinha direito de acordo com a função que exercera em vida; quando eles 
chegam aos Rostros, sentam-se em cadeiras de marfim enfileiradas. 
Não seria fácil imaginar um espetáculo mais nobilitante e edificante 
para um jovem que aspire à fama e à excelência. De fato, quem não se 
sentiria estimulado pela visão das imagens de homens famosos por suas 
qualidades excepcionais, todos reunidos como se estivessem vivos e 
respirando? Poderia haver um espetáculo cívico belo que esse?308 

 

Segundo Harriet Flower, a razão de ser desse ritual era a de trazer à vida, novamente, 

os altos magistrados de Roma para que eles pudessem acompanhar o “descendente recém 

falecido em sua última jornada.”309 Já Catherine Steel enfatiza que tais rituais construíam 

                                                             
306 Hölkeskamp, 2011, p. 165-6: “In a culture of spectacular visibility, the language or ‘poetics’ of power 
is necessarily visual. That means that it is simply not enough to exercise power by pulling strings behind 
the scenes – power only becomes real when and if it is seen to be exercised, it needs publicity and 
performance, that is, in theatrical terms, actors, a ‘text’ (in both senses of the concept), a stage and a ‘co-
present’ audience. And the same is true for hierarchies: they are not just in place, defining and reproducing 
themselves – they need to be acted out in public to reproduce and affirm themselves.” 
307 Dionísio de Halicarnasso (Ant. Rom. 7.72.10-12) destaca a presença de dançarinos representando sátiros 
nos funerais de romanos ilustres. Os dançarinos executavam uma dança grega chamada σίκιννις, que 
consistia em zombar e imitar o movimento sério dos outros promovendo, assim, risos. Acompanhavam os 
dançarinos, relata Dionísio (Ant. Rom. 7.72.12), músicos flautistas e tocares de lira, seguidos de pessoas 
carregando incensos e perfumes ao longo do trajeto. 
308Polyb.6.53.8,10,54.1:“[6.53.8] αὐτοὶ μὲν οὖν ἐφ᾽ ἁρμάτων οὗτοι πορεύονται, ῥάβδοι δὲ καὶ πελέκεις κ
αὶ τἄλλα τὰ ταῖς ἀρχαῖςεἰωθότα συμπαρακεῖσθαι προηγεῖται κατὰ τὴν ἀξίανἑκάστῳ τῆς γεγενημένης κατὰ
τὸν βίον ἐν τῇ πολιτείᾳπροαγωγῆς ὅταν δ᾽ ἐπὶ τοὺς ἐμβόλους ἔλθωσι,[6.53.9] καθέζονται πάντες ἑξῆς ἐπὶ
δίφρων ἐλεφαντίνων. οὗ κάλλιον οὐκ εὐμαρὲς ἰδεῖν θέαμα νέῳ φιλοδόξῳ καὶφιλαγάθῳ:[6.53.10] τὸ γὰρ 
τὰς τῶν ἐπ᾽ ἀρετῇ δεδοξασμένων ἀνδρῶνεἰκόνας ἰδεῖν ὁμοῦ πάσας οἷον εἰ ζώσας καὶπεπνυμένας τίν᾽ οὐκ 
ἂν παραστήσαι; τί δ᾽ ἂν κάλλιον [6.54.1] θέαμα τούτου φανείη;” (Trad. Gama Cury) 
309 Flower, 1996, p. 91. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29%3Dn&la=greek&can=ou%29%3Dn0&prior=me/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29f%27&la=greek&can=e%29f%270&prior=ou)=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28rma%2Ftwn&la=greek&can=a%28rma%2Ftwn0&prior=e)f%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%28%3Dtoi&la=greek&can=ou%28%3Dtoi0&prior=a(rma/twn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poreu%2Fontai&la=greek&can=poreu%2Fontai0&prior=ou(=toi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=r%28a%2Fbdoi&la=greek&can=r%28a%2Fbdoi0&prior=poreu/ontai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C0&prior=r(a/bdoi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pele%2Fkeis&la=greek&can=pele%2Fkeis0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C1&prior=pele/keis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C1&prior=pele/keis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%29%2Flla&la=greek&can=ta%29%2Flla0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5C&la=greek&can=ta%5C0&prior=ta)/lla
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tai%3Ds&la=greek&can=tai%3Ds0&prior=ta/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29rxai%3Ds&la=greek&can=a%29rxai%3Ds0&prior=tai=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29rxai%3Ds&la=greek&can=a%29rxai%3Ds0&prior=tai=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sumparakei%3Dsqai&la=greek&can=sumparakei%3Dsqai0&prior=ei)wqo/ta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prohgei%3Dtai&la=greek&can=prohgei%3Dtai0&prior=sumparakei=sqai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kata%5C&la=greek&can=kata%5C0&prior=prohgei=tai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&can=th%5Cn0&prior=kata/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ci%2Fan&la=greek&can=a%29ci%2Fan0&prior=th/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ci%2Fan&la=greek&can=a%29ci%2Fan0&prior=th/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3Ds&la=greek&can=th%3Ds0&prior=e(ka/stw|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gegenhme%2Fnhs&la=greek&can=gegenhme%2Fnhs0&prior=th=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kata%5C&la=greek&can=kata%5C1&prior=gegenhme/nhs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kata%5C&la=greek&can=kata%5C1&prior=gegenhme/nhs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn0&prior=kata/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bi%2Fon&la=greek&can=bi%2Fon0&prior=to/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n0&prior=bi/on
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3D%7C&la=greek&can=th%3D%7C0&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=politei%2Fa%7C&la=greek&can=politei%2Fa%7C0&prior=th=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=politei%2Fa%7C&la=greek&can=politei%2Fa%7C0&prior=th=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Ftan&la=greek&can=o%28%2Ftan0&prior=proagwgh=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%270&prior=o(/tan
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pi%5C&la=greek&can=e%29pi%5C0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%5Cs&la=greek&can=tou%5Cs0&prior=e)pi/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29mbo%2Flous&la=greek&can=e%29mbo%2Flous0&prior=tou/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Flqwsi&la=greek&can=e%29%2Flqwsi0&prior=e)mbo/lous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=%5B&la=greek&can=%5B0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=%5D&la=greek&can=%5D0&prior=%5b
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kaqe%2Fzontai&la=greek&can=kaqe%2Fzontai0&prior=%5d
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%2Fntes&la=greek&can=pa%2Fntes0&prior=kaqe/zontai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28ch%3Ds&la=greek&can=e%28ch%3Ds0&prior=pa/ntes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pi%5C&la=greek&can=e%29pi%5C0&prior=e(ch=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pi%5C&la=greek&can=e%29pi%5C0&prior=e(ch=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=di%2Ffrwn&la=greek&can=di%2Ffrwn0&prior=e)pi/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29lefanti%2Fnwn&la=greek&can=e%29lefanti%2Fnwn0&prior=di/frwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%28%3D&la=greek&can=ou%28%3D0&prior=e)lefanti/nwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ka%2Fllion&la=greek&can=ka%2Fllion0&prior=ou(=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29k&la=greek&can=ou%29k0&prior=ka/llion
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%29mare%5Cs&la=greek&can=eu%29mare%5Cs0&prior=ou)k
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29dei%3Dn&la=greek&can=i%29dei%3Dn0&prior=eu)mare/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qe%2Fama&la=greek&can=qe%2Fama0&prior=i)dei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ne%2Fw%7C&la=greek&can=ne%2Fw%7C0&prior=qe/ama
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=filodo%2Fcw%7C&la=greek&can=filodo%2Fcw%7C0&prior=ne/w|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=filodo/cw|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=filodo/cw|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=%5B&la=greek&can=%5B0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=%5D&la=greek&can=%5D0&prior=%5b
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C0&prior=%5d
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr0&prior=to/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5Cs&la=greek&can=ta%5Cs0&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn0&prior=ta/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29p%27&la=greek&can=e%29p%270&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29reth%3D%7C&la=greek&can=a%29reth%3D%7C0&prior=e)p%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dedocasme%2Fnwn&la=greek&can=dedocasme%2Fnwn0&prior=a)reth=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndrw%3Dn&la=greek&can=a%29ndrw%3Dn0&prior=dedocasme/nwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndrw%3Dn&la=greek&can=a%29ndrw%3Dn0&prior=dedocasme/nwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29dei%3Dn&la=greek&can=i%29dei%3Dn0&prior=ei)ko/nas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28mou%3D&la=greek&can=o%28mou%3D0&prior=i)dei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%2Fsas&la=greek&can=pa%2Fsas0&prior=o(mou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%28%3Don&la=greek&can=oi%28%3Don0&prior=pa/sas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29&la=greek&can=ei%290&prior=oi(=on
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=zw%2Fsas&la=greek&can=zw%2Fsas0&prior=ei)
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=zw/sas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=zw/sas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti%2Fn%27&la=greek&can=ti%2Fn%270&prior=pepnume/nas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29k&la=greek&can=ou%29k0&prior=ti/n%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%5Cn&la=greek&can=a%29%5Cn0&prior=ou)k
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=parasth%2Fsai&la=greek&can=parasth%2Fsai0&prior=a)/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti%2F&la=greek&can=ti%2F0&prior=parasth/sai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%270&prior=ti/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qe%2Fama&la=greek&can=qe%2Fama0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%2Ftou&la=greek&can=tou%2Ftou0&prior=qe/ama
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narrativas que objetivavam vincular o falecido homenageado às figuras heróicas do 

passado.310 Reverenciar uma autoridade do passado por meio do exemplum, 

reapresentado-os por meio de suas imagines, atribuía sentido à semântica do mos 

maiorum, constituindo-se como um forte elo – que articulava presente, passado e futuro 

– da experiência político-religiosa romana. Essa articulação temporal por meio da 

perfórmance em público, por seu turno, reatualizavam formas tradicionais de 

comunicação entre os próprios romanos. 

Quando, enfim, a procissão alcançava o Fórum, do alto dos rostra um discurso 

fúnebre, a laudatio funebris, era realizado por um membro da família.311 Finalizando, 

aquelas famílias mais importantes e ricas poderiam ainda organizar spectacula, como os 

munera e os ludi.312 Toda a cerimônia se configurava como um influênte artifício político. 

Por meio desse funebris gentilica, as famílias mais antigas, que compunham a nobilitas, 

serviam-se da autoridade do passado e dos spetacula para tentarem eleger seus novos 

representantes, mesmo que eles ainda não tivessem feitos importantes realizados. 

Portanto, associados a tais práticas cerimonialísticas, os munera não apenas se 

adicionavam ao contexto religioso-doméstico, mas também dignificavam o ritual cívico-

público, alimentando a dinâmica competitiva da política aristocrática ao mesclar as 

fronteiras entre o público e o privado.313 

Como aponta Welch, depois de 264 a.C., os jogos seriam majoritariamente realizados 

no Fórum Romano até o período augustano. A autora ainda chama atenção para a 

regularidade dos jogos gladiatórios na primeira metade do século III a.C.,314 que coincide 

com o começo da expansão militar romana. Nesse sentido, na contramão de uma 

historiografia que identifica o aumento dos jogos durante Pompeu e César e o seu auge 

durante o período imperial,315 Welch entende que, entre os séculos III e I a.C., os jogos 

                                                             
310 Steel, 2013. 
311  Cícero (De Or. 2.84;  Leg. 2.61) qualifica o momento como uma contio funebris, o que nos revela a 
justaposição semântica entre a esfera religiosa e a pública. 
312 De acordo com o OLD, a palavra ludus significava “jogo”, “recreação”, “perfórmance para entreter”. 
No plural, ludi significava um “conjunto de jogos públicos”, um “festival público” oferecido no circo (ludi 
circenses) ou no teatro (ludi scaenici). Ludus também poderia significar “escola”, como pode ser verificado 
no Ludus Magnus, o espaço destinado ao treinamento dos gladiadores. 
313 Uma correlação mais pragmática pode ser estabelecida entre as eleições para pretor e o sucesso na 
realização dos jogos oferecidos pelos ediles, como sugere Cícero no De Offi. 2. 57: “Quamquam intellego 
in nostra civitate inveterasse iam bonis temporibus, ut splendor aedilitatum ab optimis viris postuletur.” 
Sobre a relação entre a realização dos jogos e as eleições, ver: Welch, 2007; Gruen, 1992. 
314 A primeira guerra Púnica, por exemplo, teve início em 264 e encerrou em 241, perfazendo 23 anos de 
batalhas entre as duas maiores potências militares da região na época. 
315 Hopkins, 1983, 4-5; Futrel, 1997, p. 33. Em linhas gerais, é apartir de César e Pompeu que os jogos 
começam a se descolar do contexto funerário para outros aspectos da vida política. No período imperial, a 
partir de Augusto, essa res significação fora estabelecida. 
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integravam de forma frequente e habitual as práticas romanas, pois se associavam tanto 

ao contexto funerário como ao bélico.316  

O trecho em que Tito Lívio relata os espetáculos de 174 nos dão indícios sobre a força 

e o volume desse costume em Roma durante a primeira metade do século II a.C.: 

 
Muitos jogos gladiatórios foram realizados naquele ano [174], alguns 
deles sem importância. O mais notável entre eles foi aquele que Tito 
Flamínio [Conquistador de Filipe V] ofereceu em honra da morte de seu 
pai, com distribuição de carnes, banquete e jogos cênicos durante quatro 
dias. O clímax do show, grande para a época, foi o combate de setenta 
e quatro gladiadores durante os quatro dias.317  

 

Como destacado anteriormente, durante o período republicano, tais eventos já se 

mostravam como meios de comunicação mais diretos entre o povo e a aristocracia. Em 

Pro Sestio, Cícero descreve como Appius Claudius Pulcher gritava para a multidão em 

um espetáculo de gladiadores; “Vocês querem que Cícero volte [do exílio]? Em resposta, 

Cícero afirma que, na ocasião, o povo superava as vocês dos mercenários de Claudius, 

mas que ele acabou alegando que o povo havia respondido negativamente.318  

Evidências como essa nos sugerem como a dinâmica dos munera estruturava um 

quadro complexo de formas para a comunicação romana. Ao mesmo tempo em que os 

ritos estavam relacionados à religiosidade do contexto fúnebre – para a fortificação dos 

manes (espíritos) –,319 também se entrelaçavam com a memorialização do nome do 

general – e de sua família –, como no caso citado de Titus Flaminius, o conquistador de 

                                                             
316 No entanto, diferentemente dos autores do período imperial (como em Calpúrnio Sículo, Marcial, 
Estácio e Suetônio), durante a República os jogos não receberam tanta atenção da literatura. De acordo com 
Welch (2007, p. 22), isso se deu pois os espetáculos eram vistos como “irrelevant and even inappropriate 
to annalistic and forensic writing”, sendo mais valorizados pela literatura quando eles se desvinculam do 
cenário religioso e se inserem mais diretamente ao ambiente político do final do primeiro século 
republicano e durante o período imperial 
317 Liv. 41.28.11: “munera gladiatorum eo anno aliquot, parua alia, data; unum ante cetera insigne fuit T. 
Flaminini, quod mortis causa patris sui cum uisceratione epuloque et ludis scaenicis quadriduum dedit. 
magni tum muneris ea summa fuit, ut per triduum quattuor et septuaginta homines pugnarint.” 
318 Cic. Sest. 126: “at vero ille praetor, qui de me non patris, avi, proavi, maiorum denique suorum omnium, 
sed Graeculorum instituto contionem interrogare solebat, 'velletne me redire,' et, cum erat reclamatum 
semivivis mercennariorum vocibus, populum Romanum negare dicebat” 
319 Na Eneida (5.46-102) observamos a entranhada relação dos espetáculos com os rituais fúnebres. Após 
o desfecho trágico para o amor de Dido (livro 4), os troianos estão a ermo enfrentando forte tempestade, 
quando decidem aportar na Sicília, no reino de Acestes, onde Anquises havia sido sepultado. Completavam-
se doze meses de sua morte, quando Eneias decide, em assembleia (concilio), realizar jogos fúnebres em 
memória de seu pai. Encerrada a assembleia e diante do sepulcro de Anquises, acompanhado pela multidão 
(magna comitente), realiza o rito: “verteu gota a gota na terra crateras/ duas de vinho, de leite, de sangue 
sagrado.” (Aen. 5.77-8) . Em seguida, uma serpente sai do túmulo, alimenta-se das libações e retorna sem 
causar dano. Visto como bom presságio, dá-se continuidade aos sacrifícios iniciados com imolações de 
ovelhas, porcos e touros até que “invocando a alma grande de Anquises, bem como os Manes, agora libertos 
do negro Aqueronte (o rio dos Infernos).” (Aen. 5. 98-9). (Trad. de Nunes, 2014). 
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Filipe V. Portanto, as formas religiosas, familiares, militares e cívicas entrelaçavam-se 

em um evento típico da sociedade romana. Esses exemplos nos demonstram como a 

fronteira entre o público, o privado e o sagrado não podem ser rigidamente estabelecidas. 

A integração política da sociedade impulsionava o aristocrata a se distinguir, em público, 

dos demais romanos, articulando léxicos e práticas da esfera pública – honores, rostra, 

discursos, Fórum etc – e da esfera privada e sagrada – a collocatio, a domus, o 

sepultamento, os manes familiares, os deuses etc. 

No entanto, como apontamos inicialmente, os usos e as formas do anfiteatro foram 

se modificando no transcurso dos séculos. No século I a.C., os munera passaram a ser 

apropriados como estratégias políticas de forma mais direta, sendo inseridos no domínio 

do ediles. Ainda assim, os políticos tentavam criar contextos fúnebres para dedicarem os 

munera. O exemplo mais evidente talvez seja o de César, que como edil em 65 a.C., 

oferece os munera em memória de seu pai, que havia falecido em 85 a.C. No entanto, 

como destaca Edmondson, durante a república, em nenhum momento os jogos 

gladiatórios se tornaram monopólio oficial dos magistrados.320 É com Augusto que os 

munera se descolaram da exclusividade do contexto funerário, associados ao dever 

(munus) da família para com o falecido, e passaram a incorporar outras comemorações, 

como triunfos imperiais, inaugurações de novas construções e, também, contextos 

funerários.321 Agora, de maneira mais controlada, Augusto imputa aos pretores a 

responsabilidade de organização dos ludi, e, desde de que aprovado pelo Senado, também 

a organização dos munera. Parte dos gastos com os espetáculos seriam custeado pelo 

tesouro público, a outra cabia ao magistrado, estipulando ainda que nenhum pretor 

poderia gastar a mais que um de seus colegas e que o número de gladiadores não poderia 

ultrapassar o de cento e vinte combatentes.322 

O maior controle também se dava no estabelecimento de uma data para a sua 

realização. De acordo com Dio Cássio e Ovídio, os munera passaram a acontecer no 

festival da primavera, o Quinquatrus, dedicado à deusa Minerva e que ocorria entre os 

dias 19 e 23 de março.323 Um autor do século IV, Ausônio, destaca a presença dos munera 

                                                             
320 Edmonson, 1996, p. 79. 
321 Triunfos imperiais: Dio. 53.1.4-6 (Vitória do Ácio, 28 a.C), 55.5.2 (8 a.C.), 60.30.3 (cerca 47 d.C.); 
Suet. Dom. 4.1 (depois da guerra da Dácia, 89 d.C.). Inauguração de novas construções: Dio 51.22.4-9 
(Templo do Diuus Iulius, 29 a.C.), 51.23.1 (Anfiteatro de Statilius Taurus, 29 a.C.), 54.19.5 (Templo de 
Qurinus, 16 a.C.), 66.25; Suet. Tit. 7(Anfiteatro Flávio, 80 d.C.). Contexto funerário: Suet. Tib. 7.1 (pai e 
avô de Tibério, cerca 20 d.C.); Dio 55.8.5 (Agripa, 7 a.C.), 55.33.4 (Drusus, irmão de Tibério, 6 d.C.), 61. 
17-8 (Agripina, mãe de Nero, 59 d.C.) 
322 Dio 54.2.3-4. 
323 Dio 54. 28.11; Ovid. Fasti. 3. 811-13. 
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em dezembro: ‘Sabemos que gladiadores lutavam em notórios funerais no Fórum; agora 

a arena reivindica aqueles que, no final de Dezembro, agradam o filho portador da foice 

celestial com o seu sangue.”324 Portanto, diretamente vinculados ao calendário festivo da 

urbs, compartilhavam mais facilmente dos sentidos da comunicação política imperial.  

Além disso, é também a partir de Augusto que os munera passaram a ser oferecidos 

em conjunto com as uenationes e os ludi meridiani, tornando-se o então munus 

legitimum.325 De acordo com Thomas Wiedemann,326 um evento “padrão” realizado no 

anfiteatro durante o período imperial,327 portanto, contaria como a uenatio pela manhã e 

os munera pela tarde. Entre os dois eventos principais poderia haver encenação de 

                                                             
324 Ausonius, Eclogue 23.33-37: “et gladiatores funebria proelia notum / decertasse foro: nunc sibi harena 
suos / vindicat extremo qui iam sub fine Decembris / falcigerum placant sanguine Caeligenam.” (Trad. 
Widemann, 1995). A realização dos munera em dezembro também é atestada no “Calendário de 
Philocalus”, do século IV. Kurt Latte (1960, p. 431-44) apresenta e organiza as datas nas quais os munera 
eram realizados em seu “Der römische Festkalender”. É possível verificar que os munera tinham forte 
presença no fim do ano, no mês de dezembro, sendo realizados antes e durante as Saturnais. 
325 As uenationes eram combates entre animais selvagens ou entre animais e lutadores treinados (bestiarii). 
Durante a República a uenatio era usualmente oferecida em festivais públicos (ludi) e associados aos 
triunfos militares no Circo Máximo. Existe um episódio relatado por Plínio (HN. 8. 53) que nos evidencia 
o caráter político das uenationes. No contexto século I a.C., generais competiam para conseguirem oferecer 
o maior número de leões para as uenationes: “A fight with several lions at once was first bestowed on Rome 
by Q. Scaevola [cos. 95 BC] when he was consular aedile, son of Publius, when consular aedile, but the 
first of all who exhibited a combat of one hundred lions with manes was L. Sulla, later dictator, in his 
praetorship [93BC]. After Sulla, Pompey the great showed six hundred lions in the Circus, including three 
hundred fifteen with manes, and Caesar when he was dicator showed four hundred.” (Leonum simul plurium 
pugnam Romae princeps dedit Q. Scaeuola P.f. in curuli aedilitate, centum autem iubatorum primus 
omnium L. Sulla, qui postea dictator fuit, in praetura; post eum Pompeius Magnus in circo DC, in iis 
iubatorum CCCXV, Caesar dictator CCCC). Sobre as venationes, ver: Wiedemann, T. 1995, p. 59; Welch, 
K. 2007, p. 23-5. 
326 Wiedemann, 1995. 
327 J. C. Edomdson (1996, p. 76-7) questiona a existência de um evento padronizado. Segundo o autor, a 
documentação que trata sobre os munera durante o império, além de escassa, muitas vezes não é precisa. 
Frequentemente os autores antigos mencionam que “an incident took place ‘at a public spectacle”, não 
identificando se o evento ocorrera em um munus gladiatorum, ludi scaenici ou ludi circenses. Além disso, 
Edomdson também ressalta que, durante o século I d.C., configurações distintas poderiam ser apresentadas, 
como, por exemplo, munera, uenationes e execuções poderiam ser colocadas “on as supplementary 
spectacles at ludi circenses”.  
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combates gladiatórios e execuções sob vários formatos, como a damnatio ad bestias,328 

naumachia,329 noxii cruciarii330 e damnatio ad fammas.331 

No Império, um exemplo famoso onde tais formas de execução foram empregadas 

nos é oferecido por Tácito.332 Na ocasião do incêndio de Roma em 64, Tácito nos diz que 

Nero aproveitou os boatos sobre os seguidores de “Christus”, ódio do gênero humano 

(odio humani generis), e imputou a eles a culpa pelo desastre da cidade. Dessa maneira, 

Nero ofereceu espetáculos que contaram tanto com execuções por cães como por 

crucificações. Ao anoitecer, atearam fogo aos crucificados, que serviram de tochas para 

iluminarem a corrida de carruagens que estava sendo realizada.  

O espetáculo foi ofertado em um dos jardins do imperador. Ao contrário do que se 

possa imaginar, as execuções em si e o “aparente” grau de violência empregado – para 

nós, modernos – não perturbavam Tácito.333 O historiador latino deixa claro que os 

condenados “mereciam o tratamento exemplar”, mesmo que alguns tenham se 

compadecido por pena. Tácito condena Nero pelo seu comportamento durante os ludi, 

onde o princeps aparecia misturando-se “com a plebe em vestes de cocheiro ou guiando 

os carros”, e pelo motivo das condenações se estabelecerem, de fato, devido à “selvageria 

de um homem”,334 ainda que dignos de culpa os cristãos. 

                                                             
328 Mesmo que popularizadas no final da República e durante o Império, as execuções de condenados 
criminais e prisioneiros de guerra por fera selvagens (damnatio ad bestias) possui um histórico desde os 
inícios do século II a.C. Emílio Paulo, o conquistador da Macedonia em 167, lançou os desertores do 
exército romano às bestas selvagens como parte dos ludi oferecidos na Grécia (Livy Per. 51). Seu filho, 
Cipião Emiliano, imitou o pai e lançou prisioneiros de guerra e desertores às bestas selvagens durante os 
ludi em Roma. (Val. Max. 2.7.13). 
329 A naumachia, ou nauales pugnae, envolvia a condenação de criminosos a lutarem até a morte em 
simulações de batalhas navais. Da mesma forma que a damnatio ad bestias, a naumachia está associada ao 
contexto militar e possui um histórico na República. Em 46 a.C., Júlio César ofereceu a primeira naumachia 
pública na bacia do Campo de Marte (Suet. Iul. 39.4). Em 40, Sexto Pompeu ofereceu uma naumachia com 
prisioneiros de guerra (Dio 48.19.1). Anterior a esse período, Cipião, o Africano, em contexto de 
treinamento militar, encenou nauales pugnae no final do século III a.C. (Livy. 29.22.1-2) 
330 O primeiro registro de condenação por crucificação (noxii cruciarii) em Roma é de 217 a.C., quando 
vinte e cinco escravos foram publicamente crucificados no Campo de Marte (Livy. 22.33.2). Cipião, o 
Africano, crucificou desertores do exército depois de sua vitória sobre Cartago em 202 a.C. (Val. Max. 
2.7.12). Crasso, em 70 a.C., crucificou seis mil seguidores de Spartacus na Via Appia. (Plu. Vit Crass. 12). 
331 A damnatio ad fammas, ou eliminação pelo fogo, foi outro tipo execução pública comum no contexto 
imperial. Todavia, prática semelhante também é verificada em 43 a.C. quando um soldado foi queimado 
vivo em uma escola de gladiadores em Gades, na Espanha (Cic. Fam. 10.32.3).  
332 Tac. Ann. 15.44.2-5 
333 “Aparente” para os olhos anacrônicos dos modernos. Grande parte da historiografia moderna, e.g. Grant, 
1967; Hopkins, 1983; Widermann, entende a violência como elemento central na construção da ordem 
social, sendo os munera uma peça central dessa engrenagem. Para uma crítica detalhada sobre esse olhar 
anacrônico da historiografia, ver Garraffoni, 2005, p. 29-58. 
334 Tac. Ann. 15.44.5: “habitu aurigae permixtus plebi vel curriculo insistens [...] saevitiam unius 
absumerentur.” 
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O comportamento indecoroso de Nero, que se misturava com a plebe vestido de 

maneira desapropriada, remete nos, mais uma vez, à subversão dos espaços e do 

comportamento aristocráticos. Transgredindo os limites impostos pelo decoro da vida 

pública, o princeps confunde e dilui as marcas de distinção social.335 Demarcações sociais 

que, a partir da Lex Julia Theatralis de Augusto, operavam de maneira incisiva na 

regulamentação de fronteiras espaciais e sociais dentro do Circo, do Teatro e do 

Anfiteatro.336 

 

 Forma e hierarquia no anfiteatro romano. 

 

No preâmbulo do quinto livro do Tratado de Arquitetura, Vitrúvio nos diz que, em 

primeiro lugar, tratará “do foro e do modo como deverá ser planejado, porque nele é 

gerida pelos magistrados a ordenação dos negócios públicos e privados.”337 No capítulo 

seguinte o arquiteto nos fornece uma importante orientação sobre a relação entre a forma 

urbana e a cultura dos spetacula romanos. 

 

Os gregos dispõem os foros num quadrado com amplos pórticos e 
colunas cerradas, que adornam com epistílios de pedra ou mármore, e 
nos pavimentos superiores constroem passeios. Todavia, nas cidades da 
Itália não se deve proceder desse modo, porque nos foi deixado pelos 
nossos maiores o costume de apresentar jogos de gladiadores no foro. 
Por isso se dispõem intercolúnios mais espaçosos em volta do 
espetáculo (circum spectacula), nos pórticos, se colocam lojas 
bancárias, assim como balcões nos pavimentos superiores (maeniana 
superiora) dispostos para a utilidade e adequado rendimento público. 
Há toda a conveniência em que as medidas sejam calculadas levando 
em conta a quantidade de habitantes, a fim de que o foro não pareça 
nem espaço pequeno para as necessidades, nem largo em demasia pela 
falta de povo. A sua largura será definida de sorte que tenha duas partes 
das três em que for dividido o comprimento. Assim, desse modo, a sua 
planta será oblonga, e sua disposição, útil para a realização de 
espetáculos.338 

                                                             
335 Outro exemplo significativo no qual Nero subverte o decoro aristocrático se misturando com a plebe 
aparece em Suetônio (Nero. 27.2). O biógrafo diz que o imperador jantava sempre em público, seja na 
Naumaquia, no Circo Máximo ou Campo de Marte, “onde era servido pelas prostitutas de toda a cidade e 
tocadoras de flauta.” (inter scortorum totius urbis et ambubaiarum ministeria.) 
336 Assim como Nero, Domiciano também seria fortemente vituperado por subverter o decoro, porém não 
da esfera pública, mas da vida privada aristocrática, como veremos no capítulo IV da tese. 
337 Vitr. De Arch. 5. Pr. 5: “Primumque forum uti oporteat constitui dicam, quod in eo et publicarum et 
privatarum rerum rationes per magistratus gubernantur.” Todas as traduções de Vitrúvio serão de Trad. M. 
Maciel, 2007. (Essa tradução, especificamente, foi adaptada).  
338 Vitr. De Arch. 1. 1-2: “Graeci in quadrato amplissimis et duplicibus porticibus fora constituunt 
crebrisque columnis et lapideis aut marmoreis epistyliis adornant et supra ambulationes in contignationibus 
faciunt. Italiae vero urbibus non eadem est ratione faciendum, ideo quod a maioribus consuetudo tradita est 
gladiatoria munera in foro dari. Igitur circum spectacula spatiosiora intercolumnia distribuantur circaque in 



112 

 

 

Vitrúvio nos dá indícios sobre a dimensão ocupada pelos jogos de gladiadores na 

cultura romana. A forma oblonga do foro, um espaço central da vida social e política, 

servia também para que o público/populus pudesse assistir aos munera. O arquiteto 

também destaca que, como palco dos combates, os fora eram chamados de spectacula, 

ou seja, um lugar “para se dirigir a visão”, “lugar para assistir”.  

É igualmente importante destacar a característica provisória do anfiteatro. Até 30 

a.C., com a construção de um anfiteatro definitivo em Roma, os anfiteatros eram 

estruturas móveis construídas de madeira e se serviam de algumas edificações do Fórum 

Romano como suporte. As maeniana superiores que Vitrúvio se refere, ou seja, o segundo 

nível das arquibancadas utilizadas pelos espectadores dos ludi, eram montadas e 

escoradas nas basílicas, como a Emília (de 170 a.C.) e a Semprônia (de 179 a.C.), e nas 

tabernae que circundavam o Fórum.339 

Algumas hipóteses existem sobre a forma inicial, se quadrangulares ou arredondadas, 

das arquibancadas utilizadas pelos romanos para servirem aos jogos. Devido a sua 

estrutura móvel composta de maneira e os escassos relatos sobre as formas dos anfiteatros 

em tempos mais remotos, apenas hipóteses podem ser levantadas. Welch sugere que o 

formato ovalar do anfiteatro, além de mais proporcional e harmônico, adaptar-se-ia 

melhor aos combates simples, ou seja, um par de gladiadores. Além disso, a arqueóloga 

destaca que o formato oval “would have provided the ‘commanding’ axes that the Roman 

elite required when they were seated in public”,340 tornando-os também foco da 

observação dos espectadores quando os combates não estivessem acontecendo. 

Seja lá qual fosse o formato adquirido pelo anfiteatro durante o período republicano, 

cabe destacar aqui a permanência da hierarquização social mesmo em momentos mais 

antigos. Segundo Tito Lívio, de 194 a.C. em diante, senadores passaram a ter os lugares 

                                                             

porticibus argentariae tabernae maenianaque superioribus coaxationibus conlocentur; quae et ad usum et 
ad vectigalia publica recta erunt disposita. Magnitudines autem ad copiam hominum oportet fieri, ne 
parvum spatium sit ad usum aut ne propter inopiam populi vastum forum videatur. Latitudo autem ita 
finiatur uti, longitudo in tres partes cum divisa fuerit, ex his duae partes ei dentur; ita enim erit oblonga eius 
formatio et ad spectaculorum rationem utilis dispositio.” 
339 Há uma discussão sobre a origem do termo maenianum. Duas teses são levantadas a respeito da 
nomenclatura. A primeira é a de que maenianum vem de C. Maenius, cônsul de 338 a.C., censor em 318 
a.C. e conquistador dos Volscos, pois foi ele o responsável por erguer o nível superior para os espectadores. 
A Segunda versão diz que um certo Maenius, que vendeu a sua casa no Fórum para os censores M. Porcius 
Cato e L. Valerius Flaccus. A Basília Porcia foi erguida em 184 a.C., mantendo-se uma coluna para que a 
família Maenia pudesse assistir aos munera no Fórum.  
340 Welch, 2007, p. 50. 
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garantidos nas primeiras fileiras dos assentos.341 Plutarco relata que em 64 a.C. a Lex 

Roscia Theatralis reservou as primeiras quatorze fileiras do segundo maenianium para os 

equestres.342 

Lembrando que a forma mais elaborada do anfiteatro, antes de César, possuía uma 

estimativa de tamanho por assento de 0.40 m² por pessoa, o que nos leva a um auditório 

capaz de receber cerca de quinze mil espectadores.343 De César até Augusto a estrutura 

de madeira foi reduzida para aproximadamente dez mil espectadores devido às estruturas 

subterrâneas (os hypogea) que facilitavam a operação dos espetáculos,344 o que nos revela 

o quão seleto eram aqueles que poderiam assistir aos munera.  A exclusão, novamente, 

mostra-se como parte fundamental da diferenciação da sociedade romana. Diferenciação 

que não apenas se restringe àqueles que podem ou não acessar ao anfiteatro. Dentro dele, 

as fronteiras de demarcação do status não desapareciam, mas ganhavam reforço por se 

tratar de um espaço mais controlável. Isso significava dizer que cada ordo ocuparia uma 

respectiva posição nas maeniana, dando coerência à arquitetura social do anfiteatro.  

Nas Cartas para Ático, Cícero nos sugere como a dinâmica de acesso ao anfiteatro 

durante os jogos era controlada pela elite. Ao ser perguntado por Clodius se ele fornece 

algum locus aos sicilianos, seus clientes, nos jogos de gladiadores, Cícero responde que 

não. Clodius rebate dizendo que tem a intenção de fazer isso, já que é o novo patrono do 

sicilianos.345 Em Pro Munera, fica mais evidente como a elite fornecia para a plebe o 

locum ad spectandum: 

 

Pois quando existiu um tempo, em nossa memória ou de nossos pais, 
quando as pessoas não queriam, se por motivos de interesse ou por 
simples generozidade, oferecer aos amigos e aos membros das tribos 
lugares no Circo e no Fórum? Essas são as recompensas e benefícios 
que as pessas humildes recebem de seus compenheiros de tribo por 
costumes consagrados pelo tempo.346 

  

                                                             
341 Liv. 34. 54. 5. 
342 Plut. Cic. 13. 
343 Capacidade equivalente ao Teatro de Pompeu. Sobre as estimativas de espectadores nos anfiteatros do 
período republicano, ver Welch, 2007, p. 53-4. 
344 As hypogea foram estruturas subterrâneas adicionadas com César facilitarem o acesso a arena. A nova 
estrutura coincide com as venationes oferecidas por César no Fórum Romano. 
345 Cic. ad A. 2.1.5: “quin etiam cum candidatum deduceremus, quaerit ex me num consuessem Siculis 
locum gladiatoribus dare. Negaui. ‘at ego’ inquit ‘novus patronus instituam’.” 
346 Cic. Mur. 72.3: “Quod enim tempus fuit aut nostra aut patrum nostrorum memoria quo haec sive ambitio 
est sive liberalitas non fuerit ut locus et in circo et in foro daretur amicis et tribulibus? Haec homines 
tenuiores praemia commodaque a suis tribulibus vetere instituto adsequebantur [...]”. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=at&la=la&can=at0&prior=negavi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ego&la=la&can=ego0&prior=at
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=inquit&la=la&can=inquit0&prior=ego
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=novus&la=la&can=novus0&prior=inquit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=patronus&la=la&can=patronus0&prior=novus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=instituam&la=la&can=instituam0&prior=patronus
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Ter acesso ao limitado número de vagas no anfiteatro, portanto, dependia das relações 

de amizade e de clientela estabelecidos com algum magistrado. Esse era o costume 

romano e, a princípio, não parecia haver nada errado com isso. Aqueles não tinham tais 

vínculos, ou precisariam desembolsar uma grande quantia de dinheiro para entrarem, 

ou,347 como uma opção mais barata, haveria a possibilidade de ocuparem as maeniana 

anexadas nas basílicas que cercavam o Fórum, contudo, mais distantes dos espetáculos.348 

O primeiro anfiteatro definitivo em Roma, o Statilius Taurus,349 foi erguido em 30 

a.C. no Campo de Marte e construído por T. Statilius Taurus por meio das manubiae da 

campanha da África em 34 a.C. 350 Welch nos apresenta algumas hipóteses significativas 

para essa realocação. No Fórum, os munera estavam associados à competição política e 

aos funerais das elites, dois movimentos indissociáveis e que perdem força com a 

hegemonia política de Augusto. Além disso, o limitado número de lugares oferecidos 

pelos anfiteatros provisórios no centro político de Roma poderiam não satisfazer mais as 

demandas de uma população que havia crescido significativamente.  

Deslocavam-se, em tese, os munera do Fórum para o Campo de Marte. “Em tese”, 

pois como ressalta Jonathan Edmondson, mesmo depois da construção do anfiteatro de 

Taurus, antigas arenas ainda continuaram a servirem aos munera imperial no Fórum 

Romano, como os Saepta Iulia, os anfiteatros de madeira temporários e, ocasionalmente, 

o Diribitorium.351 Por exemplo, Nero construiu um anfiteatro de madeira no Campo de 

Marte em 57, mas ele foi destruído no incêndio de 64.352 Isso nos mostra como as 

transformações ligadas à instituição dos munera em Roma eram graduais e, logicamente, 

serviam aos interesses específicos dos indivíduos em cada momento. Dio Cássio relata 

que Calígula utilizava a Saepta Iulia e as estruturas de madeira pois desprezava 

(ὑπερεφρόνησε) o teatro de Taurus.353 Justificativas para tal desprezo poderiam ser o 

tamanho do anfiteatro, diminuto para os anseios do princeps, ou o fato dele ter sido 

erigido e dedicado por um senador. 

                                                             
347 Plut. Vit. C. Gracch. 12. 3. 
348 Isid. Etym. 15. 3. 11. 
349 Suet. Aug. 29. 4-5. 
350 Dio (51. 23.1) nos diz que o Anfiteatro de Taurus foi construído no quarto consulado de Augusto, ou 
seja, 30 a. C. e um ano depois da batalha do Ácio. Assim, configurava-se como a primeira grande obra 
pública em Roma dedicada à vitória de Augusto. 
351 Edmondson, 1996, p. 78. Para os munera no Fórum durante o império: Suet. Aug. 43.1; Ovid. Ars Am. 
1.164-70. Prop. 4.8.76; Strabo 6.2.6 (C273); Dio 51.29.3-9, 55.8.5; Suet. Tib. 7.1. Para o uso do Saepta 
Iulia, ver: Suet. Aug. 43.1; Ovid. Trist. 2.281-82; Dio 55.8.5, 55.10.6, 59.10.5; Suet. Cal. 18.1; Suet. Cl. 
21.4. Para o uso do Ditibitoirum em dias quentes por Calígula, ver: Dio 59.7.8. 
352 Tac. Ann. 13.31; Suet. Nero 12.1. 
353 Dio 59.10.5: “γὰρ τοῦ Ταύρου θέατρον ὑπερεφρόνησε”. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr0&prior=to%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3D&la=greek&can=tou%3D0&prior=ga%5Cr
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*tau%2Frou&la=greek&can=*tau%2Frou0&prior=tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qe%2Fatron&la=greek&can=qe%2Fatron0&prior=*tau/rou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28perefro%2Fnhse&la=greek&can=u%28perefro%2Fnhse0&prior=qe/atron
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Uma análise complementar, mesmo que altamente hipotética, é fornecida por Keith 

Hopkins e Mary Beard. Os autores levantam a hipótese de que, durante a República, havia 

um receio por parte dos senadores de se estabelecer um espaço fixo, como os anfiteatros 

em Pompéia e Bolonha, que pudesse canalizar, coletivamente, as reivindicações da plebe. 

Essa parcela da população, além de participar da política mais diretamente por meio do 

voto, também ocupava, em larga medida, uma posição militar na sociedade romana, 

tornando a possibilidade de revoltas ainda mais perigosas. Sob os imperadores, as eleições 

foram transferidas para dentro do Senado e houve uma dissociação entre a formação das 

legiões e os habitantes da urbs. Nesse sentido, Hopkins e Beard afirmam que os “cidadãos 

da Itália, com exceção principal da guarda palaciana, estavam efetivamente 

desarmados”.354  

Esses indícios nos ajudam a compreender um pouco melhor o pano de fundo social 

que orientava as transformações políticas e arquitetônicas da cidade de Roma. No entanto, 

se a partir de Augusto os anfiteatros em Roma passam a abarcar um número maior de 

espectadores,355 sendo incorporados ao programa de construções de período augustano, 

por outro lado, o princeps torna esse espaço mais controlável por meio da Lex Julia 

Theatralis. A lei apresentava um conjunto de regras que orientava o decoro e definia a 

localização das ordines e demais pessoas dentro do anfiteatro. A arquibancada (cavea) 

era assim dividida em cinco maenianae distintas: podium, ima cavea, media cavea, 

summa cavea e as galerias superiores. (Fig. 5).  

                                                             
354 Hopkins & Beard, 2001, p. 39. 
355 Temos registro (Dio. 59. 10. 5; Suet. Calig. 18. 1) de um novo Anfiteatro construído e utilizado por 
Calígula chamado de Saepta. Segundo Welch (2007, p. 113), Calígula provavelmente considerava o 
Anfiteatro Taurus pequeno e antigo, uma vez que os demais anfiteatros Júlio-claudeanos em Pola e Verona 
eram maiores e mais espaçosos, possuindo, por exemplo, três andares ao invés de dois como no Taurus. 
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Figura 4: Maenianae do Anfiteatro Flávio (In Rea, 1988 apud Welch, 2007, p. 138.) 
 

A arquitetura social do anfiteatro, sobretudo, colocava em evidência as fronteiras de 

diferenciação social produzidas pela sociedade romana de maneira espacial. Cada uma 

das maeniana localizava topograficamente e socialmente a posição do indivíduo na 

sociedade, das elites, mais próximas da arena, até as mulheres e os escravos, mais 

distantes no topo das arquibancadas. Segundo Peter Rose,356 o design funcional do 

anfiteatro romano operava diretamente na constituição de tais distinções. O primeiro nível 

(podium) era destinado aos senadores. Nesse mesmo nível, a posição mais privilegiada, 

obviamente, estaria destinada ao princeps, que compartilhava ao seu lado da presença das 

virgens vestais. No segundo nível (ima cavea) ficavam as quatorze fileiras de assentos 

dos equestres, sendo as duas primeira fileiras dessa seção destinadas aos tribuni militum 

e aos ex-tribuni.357 Tácito sugere a existência de uma divisão hierárquica por idade para 

os equestres.358 Acima dos equestres, vestidos apropriadamente com a toga, ficaria a plebe 

                                                             
356 Rose, 2005. Spectators and Spectator Comfort in Roman Entertainment Buildings: A Study in Functional 
Design. Papers of the British School at Rome, 73, p. 99–130. 
357 Hor. Epode. 4.15-16. Para uma maior problematização sobre as disposições dos equestres, ver: Rawson, 
1987. “Discrimina ordinum: the lex Julia theatralis.” Papers of the British School at Rome, 55, p. 104. 
358 Tac. Ann. 2. 83. 
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na media cavea. Suetônio nos informa que aqueles que não possuíam a vestimenta 

adequada sentariam ainda mais acima, na summa cavea, junto com os escravos e demais 

indivíduos inadequadamente vestidos. Mulheres estavam destinadas a ocuparem as 

galerias, o último e mais afastado nível de observação do anfiteatro.359 A logística 

arquitetônica do anfiteatro ainda fornecia entradas e saídas diferenciadas, dessa maneira, 

senadores e outros magistrados que utilizariam o podium não se misturariam com os 

demais espectadores nem mesmo no acesso. Em suma, as divisões verticais poderiam ser 

representadas da seguinte maneira (Fig. 5). 

 

 

Figura 5: Arquitetura social do Teatro Romano (In Rose, 2005, p. 101). 
 

Para exemplificar essa topografia social, podemos recorrer a um episódio narrado por 

Tácito sobre o ano de 58. Naquela ocasião, dois regentes da Frísia, Verritus e Malorix, 

haviam chegado em Roma para tentar negociar com Nero a reversão de uma ordem 

emitida pelo governador da Germânia Inferior. A medida expulsava os frísios da terra 

ocupadas no lado esquerdo da margem do Reno. Enquanto esperavam o imperador, os 

frísios decidem andar pela cidade e entram no Teatro de Pompeu para observarem o 

tamanho da população. Dentro do Teatro, eles ficam intrigados e perguntam sobre a 

arrumação dos assentos (consessus caveae) e as distinções das ordens (discrimina 

ordinum).360 Ao perceberem indivíduos vestidos de maneira diversa dos romanos em 

meio aos senadores, reagem desta maneira: 

 

Perguntando quem eram, e como se lhe dissesse que esta honra só se 
concedia aos legatos de certas nações que mais se avantajavam em valor 

                                                             
359 Suet. Aug. 44. 
360 Tac. Ann. 13.54.3. Mesmo Augusto colocou um enviado Parto logo atrás de si (Suet. Aug. 43). Para 
outros exemplos semelhantes, ver: Suet. Cl. 25.5; Dio. 68.15.  
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e na amizade para com o povo romano, no mesmo momento 
exclamaram: que nenhum dos mortais se podiam gloriar de exceder os 
Germanos em valentia e lealdade. E sem mais cerimônia logo se 
ergueram e foram sentar-se no meio dos senadores: ação recebida 
gentilmente pelos observadores como um impulso primitivo e uma boa 
rivalidade.361  

 

O exemplo taciteano nos chama atenção para dois aspectos distintos. Um deles é a 

competição estabelecida entre os estrangeiros para ocuparem um lugar privilegiado no 

sistema social e espacial romano. O segundo aspecto se verifica pela forma como essa 

diferenciação era reconhecida em público: a vestimenta. Ou seja, além da diferenciação 

vertical promovida pelos níveis do auditório, havia também uma diferenciação horizontal, 

interna a cada nível, possibilitada pela distinção dos trajes de cada indivíduo. Isso 

permitia, por exemplo, que imperadores se diferenciassem dos demais integrantes do 

podium vestindo os trajes triunfais ou a toga branca costurada com ouro. Magistrados, 

por sua vez, vestiam a toga praetexta, já os senadores distinguiam-se destes por meio de 

uma faixa roxa (latus clauus) em suas túnicas.362 Da mesma forma, como o relato 

taciteano nos permite conjecturar, estrangeiros eram facilmente percebidos como 

integrados e, ao mesmo tempo, diferenciados dos demais romanos.   

Portanto, o excerto de Tácito nos introduz ao microuniverso da diferenciação da 

sociedade romana, materializada na topografia social do Anfiteatro e, além disso, nos 

revela outro aspecto basilar dessa sociedade: a importância da presença e da visibilidade 

para a confirmação e a confrontação do status social e político. Na sociedade romana, nos 

parece que a distinção social era produzida e reproduzida por meio legal – representado 

por meio das ordines –, mas apenas ganha sentido por meio da presença. O acúmulo de 

honra só fazia sentido caso pudesse se materializar concretamente diante do público, 

distinguindo-se por meio de símbolos – como o latus clauus – que reforçavam a 

hierarquização da sociedade. Desse modo, o anfiteatro apresentava-se como um dos 

melhores palcos para essa dinâmica performática de diferenciação, pois buscava 

reproduzir, de maneira controlada e em escada reduzida, o universo da sociedade romana. 

A divisão social promovida pela repartição vertical da população em meio aos maeniana 

                                                             
361 Tac. Ann. 13.54.3-4: “et quinam forent rogitantes, postquam audiverant earum gentium legatis id honoris 
datum, quae virtute et amicitia Romana praecellerent, nullos mortalium armis aut fide ante Germanos esse 
exclamant degrediunturque et inter patres considunt. quod comiter a visentibus exceptum, quasi impetus 
antiqui et bona aemulatione.” (Trad. de Carvalho, 1957. Adaptada). 
362 A hipótese de que imperadores utilizavam as vestes triunfais nos munera é de Edmondson (1996, p. 85). 
Segundo o autor, ainda que não apareçam explicitamente nos munera, imperadores vestiam esse traje em 
diversas ocasiões públicas (Dio. 63.4.3), seja na dedicação de construções públicas (Dio 59.7.1, 60.6.9), ou 
em algumas reuniões do senado (Dio. 67.54.3). 
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e, do mesmo modo, a distinção horizontal dentro deles, portanto, servem a uma dupla 

função: 1) proporcionar uma melhor visibilidade do espetáculo e um maior conforto para 

os espectadores que ocuparem os lugares mais próximos da arena; 2) possibilitar com que 

os membros da elite, incluindo o princeps e demais agentes privilegiados estivessem 

visivelmente dispostos para os olhos da própria audiência que os cercava nos andares 

superiores e os diferenciava de acordo com suas marcas distintivas.  

 

 Comunicação e política no Anfiteatro Flávio 

  

Para a elite romana, ser observado no podium pelos espectadores do anfiteatro era tão 

importante quanto ocupar o local mais confortável e privilegiado para a observação da 

arena. Para o populus que ocupava as caueae superiores, mostrar apoio ou rejeição aos 

membros da elite e da casa imperial integrava parte da dinâmica política durante o 

império. Como um espaço tipicamente público do léxico social romano, o anfiteatro era 

uma instituição pertencente ao populus, uma res publica, mas também se constituía como 

palco de exposição e de visibilidade, um local da perfórmance.363 Nesse sentido, como 

argumenta Amy Russell, a arquitetura abarca duas dimensões da realidade: aquela 

concreta, que “existe na forma física contendo e contida pelo espaço real”; e uma outra 

imaginada, que “também existe virtualmente na mente de qualquer um que habite ela”.364 

Portanto, entendemos que as formas arquitetônicas, física e semanticamente disponíveis 

no espaço e no tempo, funcionavam como meios que ajudam na seleção da informação e 

na delimitação de formas que constituíam o processo comunicativo.  

Como afirma Russel, cada “encontro com uma construção cria um novo espaço 

imaginado, condicionado pela experiência corporal e pela visão, mas também pelas 

ideias, cultura histórica e mesmo o humor.”365 Dessa maneira, entendemos que o 

anfiteatro era um espaço sociopolítico que atualizava formas comunicativas precedentes, 

reforçando o controle hierárquico e performático, pois seu ambiente demarcava de 

maneira incisiva a estratificação dessa sociedade e a maneira pela qual cada indivíduo 

percebia a si mesmo e os demais. Keith Hopkins afirma que os jogos gladiatórios eram 

teatros políticos onde a “perfórmance acontecia não somente na arena, mas também entre 

                                                             
363 Para o conceito de perfórmance, seguimos as proposições de Russel (2016, p. 21): “performance, then, 
is one way to make a mere explicit the link between behaviour, space, and meaning. Behaviour is not a 
mere proxy for spatial experience: as performance, it is constitutive of spatial experience”. 
364 Russel, 2017, p. 17. 
365 Russel, 2016, p. 17. 
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os diferentes segmentos da audiência.”366 Tais setores da audiência, como frisa 

Edmondson, não se constituíam de forma passiva, mas “contribuíam ativamente à 

dramatização do anfiteatro.”367 

Observada a relação entre a arquitetura e a sociedade, faz-se necessário investigar 

brevemente alguns sentidos que permeiam o conceito romano de publicus. Em primeiro 

lugar, publicus é o contraponto de privatus.368 Cabe lembrar que, a antítese 

publicus/priuatus deve sempre ser analisada em seu contexto histórico, uma vez que seus 

significados eram constantemente ressignificados a partir do interesse dos sujeitos 

envolvidos.369 Como destacamos anteriormente, publicus significa a propriedade do 

populus, como no exemplo do ager publicus ou na dimensão compartilhada dos espaços 

públicos citadinos. No entanto, Russel chama a atenção para a composição paradoxal da 

semântica de publicus, uma vez que ele comporta o par espaço incontrolável/controlável 

e o par espaço inacessível/acessível. Vejamos algumas dessas ambiguidades. 

Na comédia Curcúlio, Plauto compara a prostituta a uma via publica, pois é acessível 

a todos, e a mulher casada a uma fazenda cercada.370 Já em Rudens, o comediógrafo 

atribui de forma mais explícita o caráter acessível da rua pública: “aqui você tem 

permissão para dormir quando quiser: ninguém te proibirá, é público”.371 Nas passagens 

de Plauto, publicus remete ao espaço aberto, acessível a qualquer um e, por isso, 

incontrolável e nem sempre seguro.372 O Forum Romanum, por sua vez, compreendia 

ambos aspectos do conceito de publicus. Segundo Russel, por mais que ele fosse público 

no sentido de ser aberto a qualquer um (ao populus no sentido amplo), não era 

completamente livre do controle por parte da elite. Ao comportar uma dimensão política, 

o Fórum se torna também um espaço onde o cidadão (populus, no sentido restrito do 

cidadão romano) poderia participar da política. De acordo com a historiadora, o status 

político do Fórum foi um dos primeiros elementos que circunscreveram o espaço público. 

Um espaço sempre cobiçado por interesses privados, uma vez que é no espaço público 

                                                             
366 Hopkins, 1983, p. 17. 
367 Edmondson, 1996, p. 82. 
368 Embora em muitos contextos publicus apareça como oposição a priuatus, existe também a possibilidade 
de uma divisão tripartite entre publicus, priuatus e sacer, especialmente no âmbito jurídico. Ver: Geuss, 
2001; Russell, 2016. 
369 Para o período republicano, ver Russel, 2016, p. 25-42; para o imperial, ver Winterling, 2009, p. 58-76. 
370 Plaut. Curc. 33-8: “emo hinc prohibet nec votat,/ quin quod palam est venale, si argentum est, emas./ 
nemo ire quemquam publica prohibet via;/ dum ne per fundum saeptum facias semitam,/ dum ted apstineas 
nupta, vidua, virgine,/ iuventute et pueris liberis, ama quidlubet. 
371 Plaut. Rudens 572: “istic ubi vis condormisce: nemo prohibet, publicum est” 
372 Em Stichus, 606, Plauto diz: “você não sabe como pessoas são mortas durante a noite nas ruas?” (non 
tu scis, quam efflictentur homines noctu hic in via?) 
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que a memória se imortalizava.373 Como assinala Russel, se para Plauto o Fórum era um 

espaço para se conseguir uma prostituta ou fazer feira, já para Cícero, ele se transformara 

em um ambiente no qual se alcançava a dignitas.374 

O anfiteatro romano, como pudemos perceber até aqui, constituía-se como um espaço 

público de maneira oposta à da uia publica, uma vez que ele era um local controlável 

tanto no que diz respeito ao acesso quanto ao comportamento. O seu espaço controlado 

significava também uma maior capacidade de comunicação entre os indivíduos presentes, 

tendo em vista que o número de possibilidades de seleção da informação se reduz devido 

aos limites do entorno. A perfórmance, consequentemente, tornava-se mais facilmente 

decodificada diante do público. Nesse sentido, o anfiteatro no império representava – 

juntamente com o Teatro e o Circo –375 um meio que amplificava as possibilidades de 

comunicação por aproximar o princeps – e sua família – do povo.376 Nesse espaço as 

reivindicações poderiam ser canalizadas e levantadas diretamente diante dos membros da 

elite imperial.377 

O número geral de espectadores do Anfiteatro Flávio superava em muito as 

construções produzidas anteriormente pelos romanos. A estimativa apresentada por Rose 

varia entre 46 mil, 65 mil e 122 mil, superando significativamente a média dos 15 mil 

lugares disponíveis pelo anfiteatro de César. O cálculo é obtido levando em consideração 

as superfícies das caueae e as possíveis dimensões da área dos assentos por espectador. 

                                                             
373 Exemplos não faltam, seja durante a República – como as já citadas Basílica Emília e Semprônia – ou 
no Principado – como o Teatro de Marcelo, o Anfiteatro Flávio ou o Mercado de Trajano. A diferença 
reside no fato de que, durante o Principado, a monumentalização do espaço público de Roma deixa de ser 
matéria de disputa pela competição aristocrática e passa a ser monopolizado pela família imperial. Tal 
transformação será analisada no capítulo 4: “Domiciano e a esfera pública”. 
374 Para uma discussão detalhada sobre o Fórum Romano como um espaço político e disputado pela elite 
romana, ver o capítulo 3 de Russel (2016, p.43-76): “Definition of political space in the Forum Romanum.” 
375 Não há muitas informações sobre a disposição das pessoas no Circo. No entanto, uma diferença que 
parece central que pode ser percebida na Ars Amatoria (3.2) de Ovídio, como nota Rose (2005, p. 102), é 
que no Circo homens e mulheres poderiam se sentar lada a lado. 
376 Suetônio (Tib. 47) relata que Tibério nunca custeou espetáculos e que, raramente, participava daqueles 
oferecidos por outros. Esse comportamento pode ter potencializado a imagem negativa de Tibério. Tácito 
(Ann. 4. 62. 2) relata que em 27, um liberto construiu um anfiteatro provisório perto de Fidenae para 
comportar os munera pois: “Hungry for such entertainment, people streamed in, having been kept far from 
their pleasures during the command of Tiberius”. (adfluxere avidi talium, imperitante Tiberio procul 
voluptatibus habiti) O problema é que a estrutura colapsou devido à multidão e um número enorme de 
pessoas morreram. 
377 Cabe destacar, como nota Russel (2016), que nos espaços como o anfiteatro, os indivíduos da elite 
deveriam representar ininterruptamente o papel político romano, pois se tornavam reféns da observação 
alheia. Em contrapartida, a plebe, cujos olhares pouco interessavam as demais ordines, eram mais livres 
das formas sociais mais rígidas e, portanto, eram mais livres no agir. Nas Epístolas Morais (80. 6-8), Sêneca 
nos fornece um testemunho desse paradoxo quando explica que a elite, “a quem o vulgo chamam felizes”, 
são obrigados a representarem diariamente o papel de sua posição social, pois “nem sequer podem se 
mostrar abertamente infelizes, antes se vêm forçados, entre desgostos que lhes roem o coração, a representar 
a comédia da felicidade!” (Trad. de Campos, 2004). 
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Seguindo o mesmo padrão, o autor também nos apresenta as estimativas para o Teatro de 

Marcelo (16, 22 ou 42 mil) e o Circo Máximo (80, 115 e 220 mil).378 Marcial nos informa 

que inúmeros povos,379 vindos de longe, serviram de plateia aos jogos inaugurais do 

Anfiteatro Flávio, em 80, que duraram cem dias: “Várias vozes o povo tem, e uma cidade, 

e pareces ser mesmo o pai da pátria.”380      

As diversas vozes que compunham o coro dos jogos inaugurais do Anfiteatro Flávio 

nos indicam o prestígio e o reconhecimento desse espetáculo romano. Todavia, é 

importante termos em mente que, mesmo com a dimensão colossal do Anfiteatro Flávio, 

o percentual de espectadores por maenianum demonstrava a rigidez da hierarquia romana. 

Uma média de 30% dos lugares eram destinados aos senadores e equestres nas duas 

primeiras caveae. Escravos, libertos, mulheres e demais indivíduos vestidos 

inapropriadamente ocupariam entre 53% dos lugares menos privilegiados da construção. 

Esses números reforçam, novamente, que “o foco primordial não era para o 

entretenimento do populacho romano, mas para os espectadores de alto nível social, pelos 

quais os valores se conectavam com as construções como uma instituição política 

elevada”.381 Isso nos revela a permanência da forte participação aristocrática em eventos 

como os munera, a despeito da reclamação de Tácito sobre o “histrionismo e a paixão 

pelos gladiadores” ter ocupado o espaço das “boas artes” (artibus bonis).382  

Vespasiano e Tito, portanto, ao inaugurarem o anfiteatro no antigo sítio da domus 

Neronis, reafirmavam formas tradicionalmente consolidadas na cultura política romana. 

Ao reconfigurarem o espaço da urbs, especialmente entre o Palatino e o Esquilino, os 

flavianos delineavam uma fronteira mais clara entre aquele governo tirânico e este 

republicano, ao mesmo tempo em que reinseriam todos os segmentos do populus romano 

                                                             
378 Para o cálculo, Rose utilizada de três pontos de partida distintos. A primeira referência vem da estimativa 
para os estádio modernos, lavando em consideração o conforto, a segurança e a capacidade: 0,5 m. de 
largura; 0,9 m. de profundidade; e 0,4 m. de altura; configurando uma média de 0,4 m² (John; Sheard, 2000 
apud Rose, 2005, p. 114). A segunda referência para o cálculo vem de Vitrúvio (De Arch. 5.6.3-4), que 
indica como ideal 0,6/0,7 para profundida e 0,3 para altura, sem indicar a largura. A largura foi deduzida a 
partir das evidências arqueológicas do anfiteatro de Aries, cujas incisões para cada 5 espectadores (em um 
intervalo de 2 m.) nos fornece a média de 0,4 m por pessoa. A última é provida por Golvin (1988), que 
indica dimensões menores que a de Vitrúvio: 0,3 m. de altura e 0,5 m. de profundidade. Dessa forma o 
autor chega nas três estimativas (0,4 m², 0,28 m² e 0,15 m² por pessoa) utilizadas para calcular o número 
de espectadores nas maeniana. Obviamente, tais referências poderiam sofrer alterações, como a 
possibilidade de uso, por parte de senadores, do bisellium no podium dos teatros. (Rose, 2005, p. 115). 
379 Como os trácios, os sármatas, os árabes, os sabeus, os sicambros e os etíopes. 
380 Mart. De Spect. 3.11-2: “uox diuersa sonat populorum, tum tamen una est,/ cum uerus patriae diceris 
esse pater” 
381 Rose, 2005, p. 119.  
382 Tac. Dial. 29.3: “histrionalis fauor et gladiatorum equorumque studia”. Contra Tácito temos o relato de 
Cícero (ad Fam. 7.1.4), que nos dias de espetáculos procurava assisti-los para relatar aos seus 
correspondentes e Sêneca (Ep. Morales. 7.3-5), quando entristecido, ia ao Anfiteatro para alegrar-se. 
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no Anfiteatro Flávio. A força comunicativa de tais medidas dialogava com todo um 

repertório cultural romana arquitetado sobre a semântica do público e do privado. 

 

 O Anfiteatro Flávio e o princeps Domiciano 

 

Até aqui, chamamos atenção para a centralidade dos anfiteatros e dos munera na 

sociedade romana. Destacamos também como o Anfiteatro se mostrava como um canal 

privilegiado para a comunicação entre o populus e o princeps. Como nota Erik 

Gunderson, o princeps era o “key player” do Anfiteatro, “ele é tanto o protagonista quanto 

o espectador ideal”.383 De acordo com os autores da época, Domiciano parecia 

compreender a importância dessa instituição, assim como o fizeram Vespasiano e Tito. 

Marcial observa que poder assistir ao princeps era mais grandioso que os próprios feitos 

da arena.384 Cabe notar, ainda, a possibilidade de ter sido Domiciano o construtor do 

quarto andar do anfiteatro Flávio.385  

Se, de um lado, Marcial foi um contemporâneo e apologista de Domiciano, por outro, 

não podemos dizer o mesmo de Suetônio, que escreveu vinte anos depois da morte do 

imperador Flávio. Vejamos como o biógrafo retrata Domiciano nesta seara. 

 

[Domiciano] deu amiúde no Anfiteatro e no Circo espetáculos tão 
dispendiosos quão magníficos. No Circo, além das corridas habituais 
de bigas e quadrigas, ofereceu um duplo combate de cavalaria e 
infantaria, e no Anfiteatro uma batalha naval. As caçadas de feras e os 
combates de gladiadores realizaram-se de noite, à luz de archotes, 
vendo-se lutar na arena não só homens, mas também mulheres. Os 
questores tinham deixado cair em desuso havia muito darem combates 
de gladiadores quando da sua entrada em funções: Domiciano 
restabeleceu esse costume, assistiu sempre a tais espetáculos e permitiu 
ao povo que lhe pedisse dois pares de gladiadores escolhidos na sua 
própria escolta, os quais apareciam no final dos jogos em trajo de 
corte.386 

                                                             
383 Gunderson, E. “The Flavian Amphitheatre: All the world as stage.” In Boyle; Dominik. (Eds.) 2003. 
Flavian Rome: Culture, Image, Text. Boston: Brill, p. 640. 
384 Mart. Ep. 8.83.3-4. 
385 Hipótese sustentada por meio da descoberta de tijolos com a estampa de Domiciano no último andar do 
anfiteatro. A favor dessa tese, ver: Jones, 1992, p. 93; Anderson, 1983, p. 95; contra Blake, 1959, p. 91-6, 
98-100, 109-10. Segundo o Cronógrafo de 354, Domiciano construiu somente o amphitheatrum usque ad 
clypea, significando, provavelmente, os escudos (clipeus) que foram anexados sob a última beiral do 
anfiteatro. (Cronógrafo de 354 apud Darwall-Smith, 1996, p. 215). 
386 Suet. Dom. 4: “Spectacula assidue magnifica et sumptuosa edidit non in amphitheatro modo, verum et 
in circo; ubi praeter sollemnes bigarum quadrigarumque cursus proelium etiam duplex, equestre ac 
pedestre, commisit; at in amphitheatro navale quoque. Nam venationes gladiatoresque et noctibus ad 
lychnuchos; nec virorum modo pugnas, sed et feminarum. Praeterea quaestoriis muneribus, quae olim 
omissa revocaverat, ita semper interfuit, ut populo potestatem faceret bina paria e suo ludo postulandi, 
eaque novissima aulico apparatu induceret.” (Trad. de Gaspar Simões apud Neto; Cairolli, 2018). 
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Os espetáculos são temas recorrentes nas biografias dos César produzidas por 

Suetônio.387 Na passagem citada, Suetônio nos revela uma faceta distinta do seu retrato 

de Domiciano, na contramão daquele que o vê como um princeps misantropo e arrogante, 

disponibilizado em diversos momentos de sua biografia.388 Aqui, Domiciano 

apresentava-se como o benfeitor de magnifica spectacula e um participante assíduo dos 

munera, seguindo, portanto, o decoro aristocrático. Se, como vimos, o Anfiteatro Flávio 

era o espaço, por excelência, da presença hierárquica e da visibilidade controladora da 

política, não nos parece fazer sentido que um princeps obscuro e recluso tivesse a 

presença semper garantida nos espetáculos. Além de presente, Suetônio nos sugere um 

diálogo, também constante, entre o princeps e o povo, pois Domiciano “permitiu ao povo 

que lhe pedisse dois pares de gladiadores escolhidos na sua própria escolta”. Plínio, o 

jovem, senador sob Domiciano, ao enumerar os assuntos levantados no Senado para 

agradar o princeps, indica-nos que os munera eram de grande interesse do imperador, 

assim, “nós [Plínio e dos demais senadores] debatemos o aumento do número de 

gladiadores”.389 

O capítulo 4 da Vida de Domiciano, de Suetônio, ainda nos permite medir, sob outro 

aspecto, a importância dos espetáculos como legitimadores de seu Principado. O princeps 

foi o responsável pela criação de um novo espetáculo: Os Jogos Capitolinos (certamen 

Capitolinum), que foram oferecidos quadrienalmente a partir de 86. Segundo Suetônio, o 

próprio Domiciano participava das competições de prosa e oratória gregas e latinas desses 

Jogos. Ainda segundo o biógrafo, Domiciano também comemorava a Quinquatria, 

festival anualmente concebido em honra à deusa Minerva, em sua Vila Albana, tendo 

estabelecido um collegium de sacerdotes específico para a realização dos espetáculos na 

arena e no teatro. Além disso, Domiciano ofereceu os Jogos Seculares em 88, 

                                                             
387 Ver Suet. Iul. 39; Aug. 43-5; Cal. 18-20; Cl. 21; Nero. 11-13. O interesse do autor pelo tema era tamanho 
que ele parece ter escrito um tratado sobre os espetáculos, como mencionado por Aulo Géllio (NA. 9.7) e 
Tertuliano (De Spect. 5). 
388 Para citar um exemplo dentro do contexto festivo, Suetônio (Dom. 13) afirma que: “Nos jogos 
Capitolinos, o povo lhe pediu [a Domiciano] de forma unanime, a reabilitação de Palfúrdio Sura, expulso 
outrora do Senado por ele mesmo, e que acabava de receber a coroa dos oradores. Não se dignou responder 
e contentou-se com impor silencio pela voz do arauto. Com análoga arrogância, ditou, em nome dos 
procuradores, uma carta circular que começava com este período: ‘Nosso senhor e deus ordena que assim 
se faça’.” (Sed et Capitolino certamine cunctos ingenti consensus precantes, ut Palfurium Suram 
restitueret, pulsum olim senatu ac tunc de oratoribus coronatum, nullo responso dignatus, tacere tantum 
modo iussit voce praeconis. Pari arrogantia, cum procuratorum suorum nomine formalem dictaret 
epistulam, sic coepit: "Dominus et deus noster hoc fieri iubet.”) (Trad. de Sady-Garibaldi, 1959). 
389 Pliny. Pan. 54. 4: “De ampliando numero gladiatorum”. 
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desconsiderando, assim, os Jogos Seculares realizados por Cláudio em 47 e se vinculando 

àqueles realizados por Augusto em 17 a.C.390 Por fim, Suetônio encerra o mesmo capítulo 

quarto destacando que o princeps: 

 

Presenteou, por três vezes, o povo com trezentos sestércios por cabeça 
e com um lauto banquete, em meio a um espetáculo. No dia da festa das 
Sete Colinas distribuiu aos senadores e aos cavaleiros corbelhas de pão 
e, ao povo, pequenos cestos cheios de iguarias, das quais foi o primeiro 
a comer. No dia seguinte, atirou-lhes toda classe de presentes, e como 
a maioria destes caísse nos bancos destinados à massa popular, 
prometeu cinquenta prêmios para cada uma das tribunas da ordem 
equestre e senatorial.391 

 

O presente oferecido por Domiciano, o congiarium, era uma prática originária do 

período republicano, quando os magistrados presenteavam com vinho e óleo o povo.392 

Durante o império, como nota Jones, o congiarium se tornou o equivalente civil ao 

donativo militar.393 Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Tito e Nerva também 

ofereceram o benefício, o que nos indica, ao menos, uma coordenação das práticas 

imperiais flavianas tendo em vista a tradição imperial precedente. 

O banquete (epulum) ao qual se refere Suetônio poderia ser oferecido pelo imperador 

ou por algum indivíduo privado em local público, como o Fórum, onde grande parte da 

população poderia ser convidada. É provável que o banquete, nessa ocasião, possa ser o 

mesmo indicado por Marcial no quinto livro dos Epigramas: “Este engano em dezembro 

te ajudou, / quando ofertou o almoço o imperador: / com três cestos de pão tu 

retornaste”.394 Já Estácio, no contexto das Saturnais, evidencia a mesma liberalitas como 

marca do princeps em meio ao povo. “Alegram-se os bolsos cheios enquanto novos lucros 

                                                             
390 Analisaremos os Jogos Seculares de Domiciano, cuja documentação é majoritariamente numismática, 
no terceiro capítulo da tese: “Domiciano na esfera pública”. Para uma análise completa do conjunto de 
moedas em comemoração aos Jogos Seculares de Domiciano, ver: Sobocinski, 2011; Dunning, 2016, p. 82-
97.  Para os Jogos Seculares de Augusto, ver Parke, 1988; Coarelli, 1993; Dunning, 2016, p. 37-61. 
391 Suet. Dom. 4.5: “Congiarium populo nummorum trecentorum ter dedit, atque inter spectacula muneris 
largissimum epulum. Septimontiali sacro quidem, senatui equitique panariis, plebei sportellis cum obsonio 
distributis, initium vescendi primus fecit; dieque proximo omne genus rerum missilia sparsit, et quia pars 
maior intra popularia decidebat, quinquagenas tesseras in singulos cuneos equestris ac senatorii ordinis 
pronuntiavit.” (Trad. de Sady-Garibaldi, 1956. Com alterações) 
392 Livy. 25. 2.2. 
393 Jones, 1996, p. 47. Suet. Nero. 7.2: “populo congiarium, militi donatiuum proposuit”. 
394 Mart. Ep. 5. 49. 8-9: “Hic error tibi profuit Decembri, / tunc cum prandia misit Imperator: / cum 
panariolis tribus redisti.”  
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são assegurados. Eles levantam inúmeras vozes para as estrelas, soando as Saturnais do 

princeps, e o clamam dominus em amoroso favor. Somente essa licença vetou César.”395
 

Por fim, Suetônio cita os presentes atirados ao público, que caiam em meio ao povo 

(intra popularia decidebat). Em seguida, se refere às tribunas (cuneos ou cauea) dos 

senadores e dos equestres que, como vimos, funcionavam para separar hierarquicamente 

cada ordo romana dentro do Anfiteatro. Desse modo, o relato de Suetônio nos apresenta 

faces dessa habilidade do princeps flaviano em articular diversas formas comunicativas 

dentro desse espaço específico. De um lado, o princeps se mostrava regularmente 

presente e, sobretudo, um participante sensível aos munera; por outro lado, ele exercitava 

sua liberalitas distribuindo benefícios entre os variados sujeitos que compunham a 

arquitetura social do anfiteatro, especialmente, a plebe, os equestres e os senadores. Sob 

nossa ótica, tais evidências fornecem indícios substanciais de uma operação comunicativa 

perspicaz por parte de Domiciano.396 

A comunicação entre o princeps e o povo nos munera (mas também nos ludi) exigia 

o domínio de toda uma sintaxe espacial e uma semântica sociopolítica. Fergus Millar 

observa que, além de estar presente nos espetáculos, o princeps necessitaria “ser visto 

como participando e apreciando os acontecimentos, e não ser distraído por outras 

preocupações."397 Tácito relata que Augusto, nos ludos Augustalis, “nem ele mesmo 

deixava de gostar de tais divertimentos, antes tinha para si que muito mais popular se 

fazia tomando parte nos prazeres do povo”.398 Já Vitélio “procurou obter toda a fama da 

mais humilde plebe, como espectador no teatro e como um partidário dela no circo”.399 

Inegavelmente, o programa arquitetônico e político flaviano – duas dimensões que 

não existiam separadamente, uma vez que os feitos individuais se viabilizavam por meio 

                                                             
395 Stat. Silv. 1. 6. 79-4: “tollunt innumeras ad astra voces / Saturnalia principis sonantes, / et dulci dominum 
favore clamant: / hoc solum vetuit licere Caesar.” 
396Tal comportamento de Domiciano, por sinal, era muito similar aquele de Tito no próprio relato de 
Suetônio (Tito. 8): “[Tito] Tratava, em todos os ensejos, a massa popular principalmente, com tanta 
indulgência que, tendo-se anunciado certa vez um espetáculo de gladiadores, declarou ‘que o daria de 
acordo com a vontade da assistência e não de acordo com sua própria vontade’. E não fugiu a palavra dita, 
pois nada recusou do que lhe foi pedido e até mesmo adjurou a multidão a que lhe pedisse o que bem 
entedesse.” (Populum in primis universum tanta per omnes occasiones comitate tractavit, ut proposito 
gladiatorio munere, non ad suum, sed ad spectantium arbitrium editurum se professus sit; et plane ita fecit. 
Nam neque negavit quicquam petentibus et ut quae vellent peterent ultro adhortatus est). (Trad. de Sady-
Garibaldi, 1959) 
397 Millar, 1977, p. 370. 
398 Tac. Ann. I. 54. 2: “neque ipse abhorrebat talibus studiis, et civile rebatur misceri voluptatibus vulgi.” 
(Trad. de Carvalho, 1957). 
399 Tac. His. 91. 2:  
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da política e imprimiam na urbe a memória de suas realizações –400 teve sua continuidade 

com Domiciano.401 O reconhecimento do espetáculo como um desses espaços de 

materialização do poder imperial em meio ao público pode ser verificado por meio das 

novas construções erigidas por Domiciano. O espaço público carrega consigo formas 

sociopolíticas legitimadoras de seu poder. Domiciano construiu uma Naumaquia, isto é, 

lago artificial para batalhas navais, provavelmente na encosta do rio Tibre. 402 No Campo 

de Marte, erigiu um Odeon com o intuito de receber perfórmances musicais.403 Próximo 

ao Odeon, onde hoje está localizada a Piazza Navona, um Estádio foi levantado pelo 

princeps flaviano.404 Segundo Robin Darwall-Smith, foi esse o primeiro Estádio 

permanente em Roma.405 Tanto o Odeon quanto o Estádio, de acordo com a hipótese de 

Darwall-Smith, estavam relacionados com os Jogos Capitolinos em honra a Júpiter, que 

ocorreram em 86. É justamente destacando tais qualidades edificadoras que Marcial tece 

elogios ao princeps: “tanto templo nascente ou renascente, / tanto espetáculo, cidades, 

deuses, / mais deve Roma [a Domiciano] pois ficou pudica.”406 

Destacamos ao longo desse capítulo como a comunicação pode ser utilizada para 

abordar cenários distintos daqueles centrados na interação entre a elite e o princeps/corte. 

Esforço de análise que busca redirecionar o olhar para outras dimensões da realidade 

histórica, mesmo que, em larga medida, mediante os mesmos documentos produzidos 

pelo restrito número de indivíduos que compunham a elite romana. Ao entendermos a 

comunicação de maneira mais ampla, sobretudo como elemento predecessor a qualquer 

interação, redirecionamos o foco da análise e inserimos espaços concretos, a exemplo do 

anfiteatro, como instituições culturais que funcionavam como meios produtores de 

                                                             
400 Como Amy Russel (2016) demonstrou, a sobreposição entre o público e o privado durante a República 
era consequência desse ímpeto de imortalizar o nome da família por meio de feitos que seriam gravados 
nas estruturas das cidades, como a dedicação de templos ou pórticos a alguma divindade por meio do 
manubiae de alguma conquista militar.  
401 Mart. Epig. 6.4: “Censor máximo e príncipe dos príncipes, / quando tantos triunfos já te deve, / tanto 
templo nascente ou renascente, / tanto espetáculo, cidades, deuses, / mais deve Roma pois ficou pudica.” 
(Censor maxime principumque/ princeps, cum tot iam tibi debeat triumphos, / tot nascentia templa, tot 
renata, / tot spectacula, tot deos, tot urbes:/ plus debet tibi Roma quod pudica est.) (Trad. Fábio Cairolli) 
402 Suet. Dom. 4.2; Dio. 67. 8. 2-3; e, talvez, se refira a Domiciano no epigrama 1.5 de Marcial: 
“Naumaquias te dou, tu me dás epigramas:/ queres, Marcos, nadar com o teu livro.”. (Do tibi naumachiam, 
tu das epigrammata nobis:/ uis, puto, cum libro, Marce, natare tuo.) (Trad. de Cairolli, 2014). 
403 Suet. Dom. 5; Eutropius 7. 23. Sobre o tamanho grandioso e o destaque dessa obra no século 4, ver 
Amm. Marcell. 16. 10 .14.  
404 Suet. Dom. 5. Apesar de atestado por Suetônio, quase nada se sabe sobre o Odeon além do seu sítio. 
Detalhes, ver Darwall-Smith, 1996, p. 222-3. 
405 Darwall-Smith, 1996, p. 222. Segundo Tácito (Ann. 14. 47; 15. 22), Nero havia feito um gymnasium, 
porém, esse fora destruído em 62. 
406 Mart. Ep. 6.4: “tot nascentia templa, tot renata, / tot spectacula, tot deos, tot urbes:/ plus debet tibi Roma 
quod pudica est.” (Trad. de Cairolli, 2017). 
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sentido. Instituições que, no sentido de Luhmann, existiam tanto fisicamente – no espaço 

– quanto semanticamente – como linguagem e formas sociopolíticas. Com isso, os 

anfiteatros, em suas dimensões física e semântica, funcionariam como formas 

atualizadoras da comunicação entre o imperador e o populus - se referindo tanto ao 

conceito de populus de forma mais restritiva, que define o cidadão, quanto ao populus de 

forma mais ampliada, incorporando os habitantes da urbs no total.  

Dessa maneira, se compreendermos os espetáculos – ludi circenses, scaenici e 

munera – como formas urbanas e semânticas centrais na sociedade romana, cabe a nós 

também dimensionarmos o seu importante papel na comunicação política romana para 

além do binômio elite-princeps. Indivíduos excluídos diretamente dos benefícios 

imperiais e aristocráticos poderiam ser incorporados nesses ambientes públicos e 

políticos.407 Os flavianos erigiram, não ingenuamente, um anfiteatro de proporções 

colossais no local da outrora casa dourada de Nero. Como observamos, a estratégia visava 

à rearticulação da topografia da cidade para reincorporação dos diversos setores da 

sociedade romana em um mesmo espaço de política, visibilidade e memória, criando 

bases sólidas de legitimação da gens Flávia. Por meio desse artifício, assim como Augusto 

o fizera, Vespasiano também reintroduzia o paradoxo que envolvia o restabelecimento do 

antigo produzindo o novo.408 Tal dinâmica nos revela como a elite romana era fluente nas 

diversas linguagens de poder político que performavam a comunicação nas sociedades 

romanas. Domiciano deu continuidade às mesmas práticas endereçadas por sua família. 

Trajano, do mesmo modo, não daria um passo atrás no que se refere à política de 

edificações públicas. Com pudemos observar sob o principado de Domiciano, além da 

manutenção de antigos espetáculos, ele inaugurou novos. Assim como Augusto, forneceu 

também à cidade de Roma novos espaços públicos e novos espetáculos para serem 

performados pela elite, delimitando e atualizando as formas que atribuição sentido à 

comunicação sociopolítica romana. Dessa maneira, engrandecia, juntamente, tanto a urbs 

quanto a si e a família flaviana. 

                                                             
407 Após a morte de Nero, Tácito (His. 1. 4) faz um breve relato sobre os ânimos de diversos setores da 
sociedade romana. Ele nos diz que “a parte do povo virtuosa e unida às grandes famílias” e que “a plebe 
sórdida e acostumada ao circo e aos teatros e ao mesmo tempo os piores entre os escravos, ou aqueles que 
– dissipados os bens – eram sustentados pela desonra de Nero, estavam tristes e ávidos de rumores.” Para 
além do juízo ético de Tácito, “populi integra” versus “plebs sórdida”, cabe destacar que esta última 
também tinha lugar nos espetáculos (circo ac theatris). Essa afirmação nos fornece indícios de que nem 
toda plebe era dependente de um patrono e que, decisivamente, eles também estavam presentes e 
partilhavam da comunicação política perpetrada nos espaços públicos. 
408 Em sentido análogo, Gunderson (2003, p. 658) diz que “Vespasian's amphitheatre thus did not merely 
help in his goal to 'restore' the Principate, but so too did it help to refine and perfect it. Perhaps Augustus 
himself would have been proud of this combination of the conservative and the revolutionary”. 
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4 CAPÍTULO: Domiciano e a esfera pública 

 

Neste capítulo analisaremos as evidências produzidas durante o Principado de 

Domiciano, demonstrando como as informações eram mobilizadas por meio de formas 

semânticas que engendravam significados positivos à persona do princeps Domiciano. O 

capítulo está subdividido em duas partes. A primeira dedicada ao estudo dos Ludi 

Saeculares de Domiciano, celebrados em 88 e cuja documentação principal se constitui 

de um conjunto de quinze moedas comemorativas dos Jogos. A segunda seleciona os 

momentos em que o princeps é retratado em público nas Saturnais. Com isso, busca-se 

verificar como as informações mobilizadas pelos agentes históricos durante o seu governo 

articulavam significados majoritariamente positivos a respeito do imperador flaviano, 

dando ênfase ao papel do princeps como um agente político que compartilhava do espaço 

público e das tradições romanas. 

Nossa hipótese central sustenta que os conceitos latinos de publicus e priuatus 

atuavam de modo central na produção de significados políticos positivos e/ou negativos 

para a avaliação da conduta dos aristocratas, em geral, e do imperador, em particular. 

Portanto, os diversificados documentos arrolados tanto no quarto quanto no quinto 

capítulo da Tese nos auxiliam a compreender melhor como operavam e se perpetuavam 

o processo comunicativo da sociedade romana durante o Império. Como temos 

argumentado até aqui, a comunicação, antes de tudo, é um processo de seleção tripartite 

– seleção da informação disponível no entorno; seleção para elaboração da enunciação; 

e, por fim, seleção da informação por meio da compreensão – em que a perda de sentido 

se constitui como elemento estruturante da própria condição de realização do processo 

comunicativo e dos sistemas sociais. Desse modo, desejamos enfatizar que as imagens 

negativas ou positivas de cada imperador, mesmo que, a princípio, pareçam mais 

coerentes em determinados recortes temporais, dificilmente estabelecem um retrato 

homogêneo e estático do imperador retratado. Isso se dá, justamente, pelo modus 

operandi seletivo operado pelos indivíduos na reprodução da comunicação e dos sistemas 

sociais. 
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 Introdução 

 

Para os romanos antigos, res publica e arquitetura possuíam uma relação de 

dependência. Os contextos espaciais de Roma, públicos e privados, ordenavam e 

atribuíam sentido à dinâmica política e religiosa, como o direito em utilizar a plataforma 

dos rostra durante a contiones, a Cúria para as assembleias do Senado e os templos e 

altares para a perfórmance dos augúrios e dos sacrifícios.409 Como uma sociedade 

estratificada, produziram-se diferenciações – jurídicas, econômicas e simbólicas – que 

sustentavam um complexo sistema de hierarquização social. Em público, essa hierarquia 

se tornava visível a todos e, portanto, ganhava concretude. Aqueles que alcançavam o 

topo dessa hierarquização social, ou seja, um reduzido número de indivíduos, detinham 

certos privilégios materiais e simbólicos que reatualizavam a perpetuação dessa 

estratificação.410 Essa elite, pertencente e, ao mesmo tempo, diferenciada do restante do 

populus romanus, monopolizava o acesso e o protagonismo em tais espaços públicos pois 

dependiam deles para se realizarem como nobiles.411 Espaços que, como já enfatizado, 

atribuíam sentido às instituições, às organizações e às interações da sociedade romana, 

funcionando como formas semânticas incorporadas ao repertório cultural romana e 

facilitando, assim, o processo comunicativo. Em meio a esses espaços, o poder político – 

traduzido nos conceitos latinos de potestas e de imperium – era encenado. Portanto, a 

intercessão entre a perfórmance pública e a forma arquitetônica funcionava de maneira a 

legitimar e circunscrever esse poder político.412 

                                                             
409 Bell, 1997; Millar, 1998; Hölkeskamp, 2011; Morstein-Marx, 2013. 
410 Sociedades estratificadas são, por definição, sociedades desiguais. A cidadania, condição para a 
ocupação de uma magistratura, era concedida apenas aos homens, excluindo diretamente as mulheres. 
Dentre os homens, nem todos eram cidadãos, uma vez que libertos e escravos também eram privados desse 
benefícios. A parcela de cidadãos que restava, por sua vez, estava longe de ser isonômica, pois esses 
indivíduos eram divididos em distintas ordines: senatorial, equestre e dos decuriões. A família que 
conseguia alcançar a ordem senatorial e, por sua vez, o posto de Cônsul, beneficiava-se imensamente da 
posição obtida. A esse indivíduo e sua família que alcançava o consulado se atribuía o nome de nobilis. 
(Gelzer, 1912). O Cônsul era detentor do imperium, ou seja, o direito de comandar militarmente as legiões. 
Cabe lembrar que a guerra era um fenômeno que produzia, no mundo romano, duas consequências diretas: 
1) benefícios econômicos provindos dos espólios; 2) benefícios simbólicos derivados da fama. Esses 
benefícios consolidavam e amplificavam a probabilidade dos membros dessa família permanecerem 
ocupando altas magistraturas. 
411 Sobre a relação semântica entre nobiles e a visibilidade, ver Flower. Basta pensarmos que, durante o 
período republicano, as eleições para as magistraturas dependiam do voto do populus. 
412 Alguns espaços públicos possuíam mais características ligadas à semântica política, outros estavam mais 
associados aos espaços sagrados. Locais como o templo e morada das Virgens Vestais, como destaca Amy 
Russell (2016), encontram-se em uma zona limítrofe entre o público, o político e o sagrado. No entanto, 
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Durante a República, outro aspecto central ligado aos espaços públicos e, em 

consequência disso, também à experiência política romana, era o direito de construir, 

restaurar e decorar tais espaços. Se atuar como protagonista no enredo político-religioso 

era fundamental para a dinâmica social e política, igualmente importante era o direito de 

intervir e, em certo sentido, manipular a topografia de Roma. No momento em que um 

membro da elite construía, renovava ou decorava um espaço público – seja um templo, 

pórtico, estátua, rua etc – ele operava um movimento duplo: de um lado ele aumentava a 

dignidade de Roma, por outro lado ele imprimia nas formas urbanas marcas que 

memorializavam e comunicavam a importância do seu nome e o de sua família. Antes de 

nos atermos ao Principado de Domiciano, vejamos um exemplo emblemático desse 

fenômeno por meio do templo da Honos et Virtus erigido pela família Cláudia Marcela 

durante a República.413  

Em 233 a.C., durante o seu primeiro consulado, Quinto Fábio Máximo, reconhecido 

posteriormente pela sua participação na Segunda Guerra Púnica como Cunctator, 

construiu um templo dedicado a Honos.414 Onze anos depois, em 222 a.C., também em 

seu primeiro consulado, Marco Cláudio Marcelo (I) faz um voto de construção de um 

templo dedicado às personificações de Honos et Virtus.415 No começo de seu quinto 

consulado e em meio a segunda guerra contra Cartago, em 208 a.C., Marcelo tentou 

cumprir seus votos se apropriando e renovando o templo de Fábio Cunctator para a 

alocação, naquele templo, de ambas divindades. Entretanto, Valério Máximo relata que a 

estratégia de Marcelo foi frustrada pelos pontífices da época, obrigando o a estabelecer 

imagines de Honos e de Virtus em “separatibus aedibus”.416 Entretanto, em 208 Marcelo 

foi morto em uma emboscada dos exércitos de Aníbal. Três anos depois, em 205 a.C., seu 

filho Marco Cláudio Marcelo (II) cumpre em definitivo os votos do pai e dedica o duplo 

                                                             

como argumentou Nicolas Purcell (2012), em termos mais amplos não é possível distinguir o espaço 
público do sagrado. 
413 Ziolkowski, 1992, p. 58-60, 252-3; Russell, 2016, p. 130-9. 
414 Fabius Cunctator (280-203 a.C.) foi cônsul em cinco oportunidades (233, 228, 215, 214 e 209), ditador 
em 221 e 117, e um dos grandes generais da Segunda Guerra Púnica (218-201 a.C.) 
415 Marcus Claudius Marcellus (268-208 a. C) foi um importante general romano durante a Guerra da Gália 
(225-221 a.C.) e a Segunda Guerra Púnica (218-201 a.C.). De acordo com Políbio (2.34), Marcellus 
derrotou, em combate mão-a-mão, o rei gaulês Vidomarus na batalha de Clastidium em 222, conseguindo 
a spolia opima, isto é, a vestimenta militar e as armas do rei derrotado. Sabemos por meio de Plutarco 
(Marc. 29) e Tito Lívio (27. 26, 27) que durante o seu quinto consulado, em 208, Marcellus e o seu colega 
cônsul Titus Quinctius Crispinus foram assassinados em uma emboscada por forças cartaginesas. 
416 Val. Max. 1.1.8. Ver também: Liv. 27. 25.7-9; Plut. Marc. 28.1. 
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templo a Honos e Virtus.417 Escrevendo quase um século depois, Tito Lívio relata dessa 

maneira o ocorrido: 

 

Marcelo, após tomar Siracusa e regular os assuntos da Sicília com 
tamanha consciência e honestidade que conseguiu aumentar ainda mais 
sua própria glória e a majestade do povo romano, transportou para 
Roma os ornamentos da cidade conquistada, estátuas e quadros de que 
ela estava abundantemente provida. Eram, sem dúvida, despojos de 
guerra adquiridos pelo direito das armas, mas graças a eles é que se 
começou a admirar as obras de arte gregas e, em seguida, a se permitir 
a despojar indistintamente toda sorte de edifícios, sacros ou profanos, 
licença que acabou se voltando contra os deuses romanos e até contra o 
templo que Marcelo decorara primorosamente. Costumavam os 
estrangeiros vir admirar, perto da porta Capena, o templo dedicado por 
Marco Marcelo, graças a sua ornamentação excepcional. Mas pouco 
dessa ornamentação ainda está lá.418 

 

A despeito da visão moralizante de Tito Lívio, que associa o gosto pela arte grega ao 

declínio moral romano,419 nós poderíamos supor que os observadores do templo da Honos 

e Virtus da época de Marcelo não equiparavam à escultura grega com a luxuria. Como 

destaca Amy Russel, mesmo não havendo documentos coetâneos àquela época que 

atestem a leitura dos observadores do templo, o complexo de Marcelo em si nos oferece 

a dimensão dessas intervenções e manipulações do espaço público e sagrado em 

confluência com os interesses da família Cláudia Marcela.420 O complexo de Marcelo (I) 

envolve a restauração do templo de Honos, a disposição de obras de arte grega e a 

edificação de uma nova cella dedicada a Virtus pelo seu filho. No que diz respeito à 

decoração, o grande número de obras de artes espoliadas de Siracusa estariam dispostas 

no entorno das cellae, configurando as fronteiras dessa intervenção e ensejando uma 

experiência particular aos espectadores. O local, como descrito por Lívio, era visitado até 

mesmo pelos estrangeiros. A arquitetura do templo, composto de duas salas separadas, 

fornece-nos a ideia de um harmonioso “complexo que contêm dois templos conectados, 

                                                             
417 Liv. 25. 40.1-3; Cic. Verr. 2.4 121, Rep. 1.21. 
418 Liv. 25.40.1-3: “Marcellus captis Syracusis, cum cetera in Sicilia tanta fide atque integritate 
composuisset ut non modo suam gloriam sed etiam maiestatem populi Romani augeret, ornamenta urbis, 
signa tabulasque quibus abundabant Syracusae, Romam deuexit, hostium quidem illa spolia et parta belli 
iure; ceterum inde primum initium mirandi Graecarum artium opera licentiaeque hinc sacra profanaque 
omnia uolgo spoliandi factum est, quae postremo in Romanos deos, templum id ipsum primum quod a 
Marcello eximie ornatum est, uertit. Visebantur enim ab externis ad portam Capenam dedicata a M. 
Marcello templa propter excellentia eius generis ornamenta, quorum perexigua pars comparet.” (Trad. de 
Peixoto, 1990). 
419 Aliás, tópica recorrente no período tardo-republicano. Ver, por exemplo: Liv. Praef. 9-12; Sall. Cat. 9-
13. 
420 Russell, 2016, p. 133. 
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porém distintos”.421 Sob esse arranjo, Marcelo se apropria da arquitetura e das obras de 

arte para “esculpir um pedaço pequeno do espaço público de Roma para ele mesmo, assim 

como ele demarcou um pedaço dos sucessos militares do estado para sua glória 

individual.”422 

No De Republica, Cícero relata que as obras de arte espoliadas por Marcelo atraíam 

o interesse de pessoas que não eram da elite. Nessa obra, o personagem Filo comenta 

sobre duas esferas celestes que integravam o botim de Marcelo: uma foi deixada na casa 

do neto Marcelo (III), enquanto a outra foi inserida no templo, sendo ela “nobilior in 

volgus.”423 Nesse sentido, podemos perceber como as obras de arte operavam no sentido 

de manter sempre viva a relação entre a conquista militar e o nome do general romano.424 

Por fim, o neto de Marcelo, o também Marco Cláudio Marcelo (III), dedicou mais três 

estátuas na região do templo rememorando ele, o seu pai e o seu avô com a seguinte 

inscrição: “III MARCELLI NOVIES COSS” (Três Marcelos, nove vezes cônsul).425  

Templos votivos de guerra, como os de Honos e de Virtus, são exemplos típicos do 

período republicano. Junto a ele, a família Marcela incorporou um conjunto de obras de 

arte gregas, provindas de espólios de guerra, evidenciando como a dinâmica competitiva 

da política romana necessitava comunicar ao populus seus feitos. Para a efetivação dessa 

comunicação, percebemos como os conceitos de espaço público, privado e sagrado são 

articulados de acordo com o interesses de Roma, mas, sobretudo, da família Marcela. O 

pano de fundo do fenômeno indicado no templo de Honos e Virtus, podemos dizer, é o 

da expansão militar romana. Ela trouxe consigo, em uma escala crescente, disputas ainda 

mais acirradas pela manipulação desses espaços públicos (de poder, de memória e de 

comunicação). O grau de intervenção nas formas urbanas de Roma se desenvolve na 

medida em que a concentração de poder nas mãos dos generais aumentava. Assim temos, 

a partir de meados do século I a.C, a construção, por Pompeu Magno, de um imenso 

complexo residencial no Campo de Marte, extrapolando todos os precedentes até então. 

O complexo incluía: o primeiro teatro permanente de Roma, um templo dedicado à deusa 

                                                             
421 Idem, p. 134. 
422 Idem, p. 134-5.  
423 Cic. De Re. 1.21. 
424 Tito Lívio constrói um exemplum virtutis na figura de Q. Fabius Maximus Cunctator, funcionando como 
contraste a luxuria de Marcellus. Após a vitória em Tarentum, Fabius Cunctactor se recusa remover as 
estátuas dos deuses da cidade: “deos iratos Tarentinis reliqui iussit” (Liv. 26. 16. 8). Todavia, segundo 
Plínio, o velho (HN. 34. 40), e Plutarco (Fab. 22. 6) Fabius Cunctator toma para si ao menos uma estátua 
de Tarentum: a estátua de Hércules que, depois, foi depositada na Area Capitolina. 
425 As estátuas e a inscrição são relatadas por Asconius: “in monumentis aui sui ad Honoris et Virtutis” 
(Asconius apud Russel, 2016, p. 137. 
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Vênus Conquistadora (Victrix), uma cúria, um jardim e sua própria casa (confundindo 

todas as fronteiras entre o privado, o público e o sagrado).  

Com a vitória na batalha do Ácio em 31 a.C., Augusto desarticula qualquer tipo 

oposição militar e obtêm, sob a chancela do Senado, o controle hegemônico das legiões. 

A partir desse momento, a dinâmica de competição aristocrática pela reparação, 

construção e decoração dos espaços públicos tomaria uma direção completamente 

diferente. Durante o século seguinte, o princeps e sua família iriam monopolizar quase 

completamente as intervenções na topografia pública da cidade. 426  Se, por um lado, isso 

desidratava um dos substratos mais pujantes da dinâmica política e comunicativa 

republicana, por outro lado, paradoxalmente, mesmo sob a custódia do imperador, esses 

espaços continuavam operando formas semântica públicas, típicas da República, crucias 

portanto para a experiência do poder político, das cerimônias públicas e dos rituais 

sagrados em Roma.  

Correlato a esse fenômeno ambivalente do controle e dos usos do espaço público, 

outro fenômeno, igualmente ambíguo, é verificável a partir, especialmente, de nosso 

recorte temporal sob Domiciano: a transformação semântica do conceito de cidadão 

publicus, ou seja, aquele que ocupava alguma magistratura, para um cidadão priuatus, 

como nas palavras de Plauto, aquele que era privado de uma função nas res publica.427 

Como verificado por Aloys Winterling e Kristina Milnor,428 o significado de cidadão 

priuatus contaminou a todos durante o Principado, mesmo aqueles que ocupavam cargos 

administrativos, excluindo apenas o princeps. Dessa forma, essa rearticulação semântica, 

não raramente, alçava o princeps como o único indivíduo publicus do império.429 Paulo 

Martins chama a atenção para o advento e a perpetuação do Principado como um novo 

sistema de poder político. Sistema que estaria subordinado ao “acúmulo visual e literário 

das imagens do fundador desse novo sistema político – Augusto”.430  

Entendemos que esse acúmulo visual e literário apontado por Martins estava 

intrinsicamente relacionado aos sistemas sociais, ou seja, à comunicação, e também ao 

sistema arquitetônico. Em nosso entendimento, essas duas dimensões da realidade 

                                                             
426 O teatro de Marcellus erigido sob o governo de Augusto é uma das notáveis exceções.  
427 Plautus, Captiui, 166: “hic qualis imperator nunc privatus est”. Ve também: Isidorus, Origines 9. 4. 30: 
“dicti priuati quod sint ab officiis curiae absoluti”. 
428 Milnor, 2005, p. 19-22; Winterling, 2009, p. 69-72. 
429 Ver, por exemplo: Tac. Agr. 39.2: “id sibi maxime formidolosum, privati hominis nomen supra 
principem adtolli”; Plin. Ep. 2.1. 2: “perfunctus est tertio consulatu, ut summum fastigium privati hominis 
impleret, cum principis noluisset”. Uma reunião de exemplos onde essa confusão semântica aparece durante 
o Principado é feita por Winterling, cf. 2009.  
430 Martins, 2011, p. 29. 
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cumpriam um papel importante na ordenação e perpetuação do Principado e serão 

exploradas pelos discursos produzidos sob e sobre Domiciano para rearticularem a 

imagem – de positiva para negativa – tendo em vista a manipulação das categorias 

publicus e privatus. 

Seguindo tal raciocínio, entendemos que os conceitos de público e privado 

constituem formas semânticas basilares que ajudam na ordenação dos sistemas sociais –

político e social – durante o Principado. Essa ordenação se dava por meio da integração 

e da diferenciação desses indivíduos e famílias, que ganhava sentido e se materializava 

no espaço concreto da cidade. Isso significa que não podemos observar os conceitos de 

público e privado de forma estática, possuindo definições a priori. Ao contrário, os 

significados desses conceitos eram disputados e, recorrentemente, ressignificados em 

meio aos anseios e necessidades da comunicação intencionada pelos membros da elite 

romana. Como buscamos introduzir no capítulo anterior, muito mais do que colocar toda 

a urbe sob o domínio privado do imperador, a Domus Aurea comunicava e articulava 

espaços tradicionais de forma nova, incluindo novos indivíduos – como a plebe – e 

excluindo antigos – como os nobiles. De maneira similar, a estratégia política de 

Vespasiano, Tito e Domiciano, almejava rearticular as formas comunicativas de Roma. 

Para que isso se concretizasse, fazia-se necessário intervir e manipular as formas 

arquitetônicas da cidade, transformando, novamente, os significados disputados pelo 

conceito de espaço público. 

Em 1992, Brian Jones afirmava que um “importante aspecto do governo [de 

Domiciano] necessita estudo – o papel de sua corte e sua relação com seus cortesão. Por 

ele ter passado a maior parte do seu tempo na sua corte, não no Senado.”431 Como já 

ressaltado anteriormente, entendemos que essa leitura compreende o mundo político 

romano por meio de uma estrutura binária entre o Senado e a Corte, desconsiderando a 

importância da cidade de Roma e os meandros de um par conceitual estrutural – público 

e privado – para a legitimação do poder institucional e imperial. Desse modo, é em meio 

a esfera pública, extrapolando as portas do Senado e os limites indefinidos da corte, que 

a comunicação política ganhava sentido mais amplo, imbricando-se com a religiosidade 

e as tradições, e articulando, fundamentalmente, a diferenciação hierárquica entre a elite 

e a plebe. Como destaca Karl-Joachim Hölkeskamp, “poder somente se torna real quando 

se ele é visto ao ser exercitado, ele precisa publicização e perfórmance”; sendo o mesmo 

                                                             
431 Jones, 1992, p. viii. 
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para as hierarquias sociais, pois “elas não estão apenas no lugar, definindo e reproduzindo 

elas mesmas –, elas precisam ser representadas em público para produzirem e afirmarem 

a si próprias.”432  

 

 Os Ludi Saeculares  

 

De acordo com a tradição romana, os Jogos Seculares (Ludi Saeculares) foram 

inaugurados pelo primeiro Cônsul de Roma, Valério Publícola, em 509 a.C.433 Durante 

três dias e três noites, sacrifícios e perfórmances eram realizados no templo de Dis Pater 

e Proserpina, na região do Tarento, localizado no Campo de Marte e ao lado do rio Tibre 

(Fig. 1),434 além de outras cerimônias em templos no Capitolino, Palatino e Aventino.435 

Os Ludi também contavam com apresentações no circo e no teatro. Sua última 

comemoração aconteceu com os Jogos de Filipe I, em 248 d.C. Devido a sua longa 

duração, os Jogos sofreram inúmeras transformações ao longo dos séculos até serem 

definitivamente interrompidos sob o governo de Constantino I. Como atesta Susan 

Dunning, os Ludi Saeculares eram originalmente chamados de Ludi Tarentini, sendo 

oferecidos pela gens Valéria e remontando a destituição da monarquia. Entretanto, em 

249 a.C. os Ludi Tarentini deixam de ser uma cerimônia gentilícia e passam a integrar ao 

calendário cívico da res publica.436 Em 17 a.C., com o intuito de marcar um recomeço, o 

início de uma nova era, isto é, um novo saeculum, Augusto mobilizou um amplo conjunto 

de elementos da sociedade romana em função dessa demarcação simbólica. Dessa forma, 

com o auxílio de Ateio Capito, seu conselheiro sobre questões legislativas e religiosas, 

Augusto se apropriou dos Ludi Tarentini para a configuração dos Ludi Saeculares de 17 

a.C.437 

                                                             
432 Hölkeskamp, 2011, p. 165-6. 
433Censorinus (17.10), escrevendo no século III d. C., retoma o historiador Valerius Antias (século I a.C.) 
para apresentar essa datação.  
434 Richardson, 1992, p. 377. 
435 Censorinus cita o de Scaenicis originibus de Varrão para descrever os Jogos, mesmo que o autor se refira 
aos Ludi Tarentini e não aos Saeculares. Censorinus.  17.8: “cum multa portenta fierent, et murus ac turris, 
quae sunt inter portam Collinam et Esquilinam, de caelo tacta essent, et ideo libros Sibyllinos xv uiri 
adissent, renuntiarunt, uti Diti patri et Proserpinae ludi Tarentini in campo Martio fierent tribus noctibus, 
et hostiae furuae immolarentur, utique ludi centesimo quoque anno fierent.” 
436 Atestando, mais uma vez, como as fronteiras entre um fenômeno privado, ligado a uma família, pode 
ser incorporados aos ritos públicos, pertencentes a comunidade.   
437 Reformulação que contou com a proximidade de Augusto com os membros da gens Valeriana. Umas 
das ramificações dos Valerii, os Valerii Messallae, ascenderam sob Augusto. M. Valerius Messalla 
Corvinus (64 a.c.- 8 d.C.) lutou contra Otaviano em Filipe. Corvinus passou par ao lado de Augsuto e, antes 
da batalha do Ácio (31 a,C.) foi nomeado co-cônsul no lugar de Antonius.  (Dio. 52. 27).  Corvinus celebrou 
um triunfo em 27 a.C. pela vitória na batalha da Aquitânia (Tib. 1.7.5–9, 2.1.33); teve uma passagem rápida 
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Mapa 3: Campo de Marte (In Coarelli, 2007, p. 260). 

                                                             

pela pretura romana (Tac. Ann. 6.11; Dio. 50.10); e em 2 a.C., Corvinus articulou no senado para que 
Augusto recebesse o título de Pater Patriae. (Suet. Aug. 58; cf. Aug. Res Gestae 6.35). Ver, Zanker, 1988, 
p. 172-6; Cornell, 2014, p. 463-6; Dunning, 2016, p. 44-7. 
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Posteriormente, mesmo que não pudessem realizar os Jogos devido à barreira 

centenário promovida como intervalo entre um festival e outro, imperadores buscavam 

se referir ao saeculum de seu próprio governo por outros meios, como a cunhagem de 

moedas.438 No contexto augustano, os Ludi Saeculares integram um amplo conjunto de 

intervenções mobilizadas pelo princeps no espaço público da urbs. Medidas que 

buscavam comunicar a restituição da res publica e estabelecer uma identidade que se 

diferencia-se daquela anterior experienciada pelas guerras civis. Como veremos, sob 

Domiciano, o uso dos Jogos Seculares por esse princeps se assemelhariam muito aquele 

uso promovido pelo herdeiro de Júlio César. Nosso objetivo aqui, portanto, é o de 

demonstrar com o princeps flaviano estava preocupado em construir sua imagem. 

Domiciano buscou mobilizar categorias que remontavam, conjuntamente, às tradições 

republicanas e àquelas augustanas. Sua presença marcante em meio ao espaço público 

romano como líder religioso, performando os principais ritos e dialogando com a populus 

nos sugere como o princeps buscava comunicar à audiência romana predicativos como o 

mos maiorum e a liberalitas do princeps. A documentação para utilizada para essa análise 

se constitui de um conjunto de quinze moedas cunhadas para a comemoração do Ludi 

Saeculares de Domiciano.  

Dessa forma, para que possamos compreender a importância dos Ludi Saeculares de 

Domiciano, analisaremos previamente o contexto de formulação desse festival por 

Augusto e os ritos e práticas dos Ludi augustanos como um paradigma a ser seguido. Com 

isso, poderemos compreender as emulações e inovações propostas por Domiciano em 88. 

 

4.2.1 O Tarentum e os Ludi Saeculares. 

 

Valério Máximo nos fornece um relato etiológico sobre os Ludi Saeculares. Segundo 

Máximo, após a terra do rico sabino de nome Valésio ter sido devastado por uma grande 

praga, seus dois filhos e sua filha contraíram uma grave doença. Desesperado, ao rogar 

para os Lares de sua família em favor da recuperação de seus filhos, escuta uma voz em 

sua cabeça que lhe diz: “seus filhos estariam salvos se ele trouxesse eles descendo pelo 

rio Tibre até o Tarento; e lá recuperaria eles com a água retirada do altar de Plutão (Dis 

                                                             
438 Dunning, 2016. 
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Pater) e Proserpina (Proserpina).”439 Obedecendo, Valésio chega ao local e aquece a 

água da região do Tarento, no Campo de Marte, e oferece aos filhos, que se sentem melhor 

e adormecem. Ao despertarem, contam ao pai que sonharam com um deus que havia dito 

a eles para realizarem os ritos que seriam, no futuro, celebrados na região do Tarento. Os 

ritos diziam que eles, no local onde a água fora recolhida, deveriam imolar vítimas 

sombrias (furuae hostiae) e tanto um baquete público (lectisternia) quanto jogos noturnos 

(ludi nocturni) deveriam ser performados.440 Como não havia um templo a Plutão e 

Proserpina, Valésio se prepara para comprar um altar. Os homens que o acompanhavam, 

ao cavarem a região para a instalação do altar, encontram enterrados a seis metros debaixo 

da terra o altar de Plutão e Proserpina.441 Depois, Valério Publícola, o primeiro cônsul de 

Roma, celebrou os mesmos ritos no Tarento “com o zelo de ajudar os seus 

concidadãos”.442 

Zosimo é outra fonte que nos permite entender o funcionamento dos Ludi Saeculares 

e, de modo semelhante, sua associação com a gens Valéria. Ao contrário de Valério 

Máximo, que escreve sob o Principado de Tibério, Zosimo é um historiador bizantino 

escrevendo no final do século V e no início do século VI. Sua descrição da origem dos 

Ludi Saeculares, apesar da distância temporal, é muito próxima a de Máximo. As crianças 

sonham com os sacríficos a Plutão e Proserpina durante três noites festivas de dança e 

música. Da mesma forma Valério Publícola realiza “sacrifícios a Hades (Plutão) e a 

Perséfone (Proserpina) para assegurar a liberdade dos romanos”.443 No entanto, não há 

menção a lectisternia e a origem do templo de Dis Pater e Proserpina estava vinculada a 

guerra entre Roma e Alba Longa.444 

Por fim, Plutarco relata na vida de Valério Publícola que ritos foram oferecidos a 

cidade de Roma por causa de uma peste. A versão de Plutarco, em certo sentido, difere 

das de Valério Máximo e Zosimo. Entretanto, alguns elementos centrais encontrados nas 

narrativas de ambos também estão presentes em Plutarco. Segundo o biógrafo, no quarto 

consulado de Valério Publícola, quando esperava-se uma guerra de Roma contra a 

coalisão militar entre os Sabinos e os Latinos, uma superstição terrível tomou a cidade. À 

                                                             
439 Val. Max. 2.4.5: “habiturum eos saluos si continuo flumine Tiberi deuectos Tarentum portasset, ibique 
ex Ditis patris et Proserpinae ara petita aqua recreasset.” 
440 Val. Max. 2.4.5. 
441 Val. Max. 2.4.5; Festus 478-79L; Ovid, Fast. 1.501. 
442 Val. Max. 2.4.5: “studio succurrendi ciuibus”. 
443 Zos. 2.3.3: “[...] πεδίον Ἅιδῃ καὶ Περσεφόνῃ καθιέρωσα καὶ θεωρίας ἤγαγον Ἅιδῃ καὶ Περσεφόνῃ ὑπὲρ 
τῆς Ῥωμαίων ἐλευθερίας.” 
444 Zos. 2.1-3.  
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época, mulheres grávidas estavam parindo filhos malformados. Em vista disso, após 

consultar os livros Sibilinos, Publícola realizou um sacrifício expiatório a Hades (Plutão) 

e renovou certos jogos que haviam sido apontados pelo oráculo de Pítia, em Delfos. Em 

consequência disso, a cidade retomava a esperança e se preparava para enfrentar a 

coligação dos inimigos.445 

 

4.2.2. Os Ludi Saeculares de Augusto 

 

Em 17 a.C., Augusto atribui novo sentido aos Ludi Tarentini com a organização dos 

seus Ludi Saeculares. Sob a sua orientação, os Jogos celebrariam o fim das guerras civis, 

a restauração da res publica e o advento de uma nova era. De forma análoga aos Ludi 

Tarentini, seriam organizados sacrifícios e jogos associados aos deuses ctônicos. Os 

Jogos augustanos preservam aquela identidade gentilícia relacionada aos cultos mais 

ancestrais da urbs, mantendo os sacrifícios na região do Tarento. A organização dos Ludi 

Saeculares ainda contou com certos membros da gens Valéria por meio dos Valérios 

Messalas.446 

Com o intuito de associar os seus Jogos com precedentes republicanos, Augusto 

produziu uma nova cronologia para a sua realização. À época, dois movimentos distintos 

funcionaram de forma coordenada para a organização dos Ludi Saeculares: 1) a retórica 

do saeculum augustano como representante de uma nova era; 2) a vinculação dos Jogos 

com o passado republicano. Como demonstra Dunning, o conceito de saeculum estava 

associado com a longevidade da res publica até o início do século II a.C., não tendo 

nenhum vínculo com os Ludi Tarentini.447 Portanto, a ideia do saeculum como o marco 

que separa o início de uma nova era aparece com Augusto.  

Já a respeito dos Ludi Saeculares, a documentação nos oferece alguns poucos 

detalhes sobre o intervalo de tempo para a realização do seu precedente: os Ludi Tarentini. 

Censorino, retomando o historiador Valério Antias e outros, sugere que os jogos 

aconteceriam “a cada cem anos”.448 O autor também cita Varrão ao relatar a consulta dos 

                                                             
445 Plut. Vit. Publ. 21. 1-3. 
446 Os filhos de Valerius Messalla Corvinus e Valerius Messalla Rufus ocuparam, ao todo, três posições 
como quindeciumuiri sacris faciundis durante a celebração dos Ludi Saeculares de 17 a.C.  
447 Censorinus (DN. 17.7) discute o termos saeculum a partir de Varrão. Os autores estabelecem duas 
concepções distintas para o termo saeculum: saeculum natural e saeculum civil. As distinções entre ambos 
não é precisa, como nota Dunning (2016, p. 39), mas organiza recortes temporais distintos. O saeculum 
natural varia de acordo com o maior tempo de vida de uma geração humana, enquanto que o saeculum civil 
era calculado a partir da fundação de Roma.  
448 Censorinus DN. 17.8: “centesimo quoque anno”. 
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livros Sibilinos de 249 a.C. pelos decemuiri, momento esse em que os jogos passam a 

ocupar um status cívico e não mais gentilício. Os livros sibilinos indicavam que os Jogos 

“deveriam acontecer novamente a cada cem anos”.449 Além de Antias e Varrão, 

Censorino também se utiliza de Lívio para fazer referência aos cem anos de intervalo dos 

Jogos.450 Tais fontes nos sugerem uma datação fixa de cem anos para a realização dos 

Ludi, seguindo o marco de 249 a.C.: 349 – 249 – 149 – 49 a.C. 

Controvérsias envolvem essa reelaboração das datas para os Jogos Seculares sob 

Augusto. Seguindo o calendário romano, eles deveriam ter ocorrido em 46 a.C., contando 

cem anos de intervalo entre o último, realizado em 146, e o proposto pelo princeps.451 No 

entanto, o fato é que as datas foram modificados e Augusto restabeleceu um novo cálculo 

para o saeculum com um intervalo de 110 anos. Assim, o novo ritual dos Ludi Saeculares 

foi realizado em 17 a.C e contou, igualmente, com a reelaboração de algumas práticas. 

Os documentos que nos informam sobre os Ludi Saeculares de Augusto são variados, 

sendo possível analisar a perfórmance e a comemoração desses Jogos sob óticas 

distintas.452 Dunning nota que a formulação dos Jogos Seculares por Augusto e Ateio 

Cápito manipularam antigos elementos da tradição romana, inserindo novos elementos 

que dialogassem com os interesses do princeps e da gens Júlia. Pela primeira vez os Jogos 

estariam associados a chegada de uma nova era. O imperador, ao escolher associar o 

festival às tradições mais antigas e que remontavam a gens Valéria, fortalece o argumento 

de que o saeculum de Augusto restituía os antigos valores e costumes. Restauração e 

inovação, como já notamos, era um movimento sociopolítico recorrente por meio do qual 

tradição antiga se reatualizava e produzia formas semânticas para a comunicação dos 

agentes envolvidos. 

Os Ludi Saeculares de Augusto, portanto, baseiam-se nos Ludi republicanos que 

remontam aos primórdios da República. Dentre os rituais ancestrais preservados nos Ludi 

de Augusto encontram-se os sacrifícios no Tarento. Outros ritos republicanos, como os 

banquetes dedicados às divindades (lectisternia e sellisternia) e os hinos cantados em 

                                                             
449 Censorinus DN. 17.8 
450 Censorinus DN. 17.9. 
451 Para uma síntese dessa controvérsia, ver: Dunning, 2016, p. 47-9. 
452 A Acta dos Jogos (CIL VI, 32323) inclui discussões senatoriais em torno da preparação para as 
festividades, resumo dos ritos s serem encenados e uma lista dos quindecimuiri sacris faciundis 
responsáveis pela organização dos Jogos. Duas outras inscrições mencionam os Jogos Seculares: os Fasti 
Consulares registram a sequência de datas dos Jogos de acordo com a avaliação dos quindecimuiri; as Res 
Gestae (22.2) de Augusto incluem os Jogos entre os seus feitos. Além das fontes literárias, que incluem 
Livy 136, Suet. Aug. 31, Dio 54.18, Tac. Ann. 11.11, Censorinus, DN. 17.11, e Zos. 2.4-6 e Hor. Odes 4.6. 
Desses, o Oráculo Sibilino, que preservado em Zosimo, narra como os jogos deveriam ser conduzidos e 
performados. 
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procissões foram adicionados ao festival augustano. Os Jogos foram organizados pelos 

decemuiri e seguiram as orientações dos livros Sibilinos, como é possível verificarmos 

ao comparamos as orientações do Oráculo Sibilino de 249 a.C., relatado por Zosimo, 453 

e a Acta dos Jogos de 17 a.C. Sobre esse vínculo, Dio Cássio nos informa que Augusto 

mandou os quindecimuiri copiar os livros Sibilinos um ano antes dos Jogos, em 18 a.C.454 

As Acta dos Ludi Saeculares de Augusto revelam que as prescrições do oráculo foram 

seguidas. As cerimônias contaram com a distribuição de materiais de purificação, os 

suffimenta (ou λύματα), para o povo por meio dos quindeciumiri.455 Frutos frescos, os 

fruges,456 foram coletados para serem utilizados nos sellisterniua oferecida aos deuses.457 

Sacrifícios foram feitos para os deuses ctônicos da região do Tarento durante a noite,458 

como cordeiros e cabras pretos às Moiras459 e uma porca grávida preta à Terra Mater;460 

enquanto que louvores a Júpiter e a Juno foram realizados no templo do Capitolino, cujas 

ofertas sacrificiais ocorreram por meio de gados brancos.461 Segundo a Acta, Apolo e 

Diana receberam vinte e sete bolos cada, sendo as oferendas carregadas por crianças.462 

Hinos também foram cantados por crianças tanto no templo de Júpiter e Juno, no 

Capitolino, quanto no templo de Apolo, no Palatino.463 As matronas ofereceram a 

supplicatio a Juno.464 

                                                             
453 Zos. 2.6: "When the longest span of human life has elapsed, / And the cycle of years comes round to one 
hundred and ten, / Remember Romans, especially if you are forgetful, / Remember all this, to the immortal 
gods / Sacrifice in the plain by the Tiber's boundless stream, / Where it is narrowest, when night comes 
over the earth, / And the sun hides its light. Sacrifice / To the all-engendering Fates, lambs and black she-
goats. / Conciliate the Eleithuiai, who bring / Children to birth, at altars smoking with incense, as is proper. 
/ To Earth sacrifice a pregnant black sow, / But let milky-white bulls be brought to Zeus' altar / By day, not 
at night; For to the heavenly deities / The way to sacrifice is in the day-time. / A young heifer with 
unblemished skin / Let Hera's temple receive from you. And Phoebus Apollo, / Also called Helios, should 
receive the same sacrifices, / Being Leta's son. Let Latin paeans / Sung by boys and girls fill the temple / 
Of the gods. Let the girls have their own separate chorus / And the boys stand apart, and each / Must have 
two living parents. / Let women subject to the bonds of marriage on that day / Kneel at the famous altar of 
Hera / And pray to the goddess. Purification will be given to all, / Both men and women, but especially to 
women. / Let everyone bring from their homes whatever is fit / To be brought by mortals offering first fruits 
/ As propitiation to the infernal gods and the blessed gods / In heaven. Let everything be heaped up there, / 
In order that to provide for the men and women / Seated there you may be mindful. In the days / And nights 
that follow let the seats of the gods / Be thronged with people, and seriousness be mixed with laughter. / 
Remember these things, keep them always in mind, / And the whole land of Italy and the whole of Latium 
/ Will wear a yoke fitting their necks beneath your sceptre.” (Trad. de Ridley, 1982). 
454 Dio. 54.17.2. 
455 Augustan Acta 30, 48, 65–68, 76 (Schnegg-Köhler 2002, 30, 32, 34); oracle 25–26. 
456 Augustan Acta 30–35 (Schnegg-Köhler 2002, 30); oracle 27–32. 
457 Augustan Acta 101–102 (Schnegg-Köhler 2002, 36), 109, 138. 
458 Augustan Acta 90, 115 (Schnegg-Köhler 2002, 34, 38), 134; oracle 5–7 
459 Augustan Acta 90–99 (Schnegg-Köhler 2002, 34, 36); oracle 7–9. 
460 Augustan Acta 134–137 (Schnegg-Köhler 2002, 40); oracle 10–11 
461 Augustan Acta 102–106 (Schnegg-Köhler 2002, 36, 38), 119–122; oracle 12–16. 
462 Augustan Acta 139–146 (Schnegg-Köhler 2002, 42). 
463 Augustan Acta 20–21, 147–148 (Schnegg-Köhler 2002, 28, 42); oracle 20–22. 
464 Augustan Acta 123–131 (Schnegg-Köhler 2002, 40); oracle 23–25, 101–102. 
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Conforme Dunning, uma das “maiores diferenças entre os Ludi Tarentini e os Ludi 

Saeculares de 17 a.C. é a ênfase nas mães, nas crianças e no nascimento em termos de 

participantes e divindades recebendo o culto.”465 Isso é perceptível na participação de 

mulheres casadas na sellisternia e no supplicatio, e das crianças que integravam o coral 

dos Carmen Saeculares. A autora ainda sugere que esses temas estariam vívidos na 

memória dos romanos devido a Leges Iulia do ano anterior. Outra inserção que o difere 

dos Ludi Tarentini é a presença dos suffimenta, que poderia estar relacionado a prática de 

purificação das casas com enxofre, o que, por sua vez, remontaria à fundação de Roma.466  

A participação de Augusto nesse festival tem proeminência, uma vez que o princeps 

ocupou o protagonismo na maior parte dos sacrifícios que ocorreram durante os três dias 

e noites.467 Nos sacrifícios oferecidos durante a noite no Tarento, o ritual mais ancestral 

dos Jogos, Augusto aparece sozinho executando as libações e orando às Moiras (Moerae), 

à Ilítia (Illithyia) e à Terra Mater.  

 

Na noite seguinte [31 de Maio], no Campo [de Marte], ao lado do Tibre, 
o imperador César Augusto imolou nove cordeiras como oferendas às 
deusas Moiras de acordo como o ritual Grego e, da mesma maneira, ele 
sacrificou nove cabras como oferendas.468 

 

Ao lado de Augusto, também ocupando uma posição de distinção durante o festival, 

aparece seu herdeiro Agripa. De acordo com a Acta, Agripa acompanha Augusto nos 

sacríficos a Júpiter Máximo e a Apolo e Diana durante o primeiro e o último dia: “Em 

primeira de Junho, sob o Capitolino, o imperador César Augusto imolou, ele próprio, um 

touro para Júpiter Ótimo Máximo e, no mesmo lugar, Marco Agripa sacrificou outro 

touro.”469 O próprio Augusto também destaca sua posição de liderança assumida nesse 

                                                             
465 Dunning, 2016, p. 52. 
466 Ovídio (Fasti 4.721-862) se refere ao ato de purificar com enxofre e ervas no festival de Parília, no qual 
tradicionalmente marcava o aniversário de Roma. 
467 As evidencias nos revelam a autoridade religiosa de Augusto durante os Ludi de 17 a.C. Mesmo sem 
ocupar a posição de Pontifex Maximus, que na ocasião estava sob a guarda de Lépido, Augusto mostrava-
se como figura central em meio às cerimônias dos Ludi Saeculares. Augusto ocuparia a posição apenas em 
13 a.C. com a morte de Lépido. 
468 Augustan Acta 90–91; Schnegg-Köhler 2002, 34: “Nocte insequenti in campo ad Tib[erim deis Moeris 
imp(erator) Caesar Augustus inmolauit agnas feminas ix] | prodigiuas Achiuo ritu eodem[que modo capras 
feminas ix prodigiuas]” 
469 Augustan Acta 103–104; Schnegg-Köhler 2002, 36: “K(alendis) Iun(iis) in Capitolio bouemm[a]rem 
Ioui optimo maximo proprium inmolauit imp(erator) Caesar Augustus ibidem | alterum M. Agrippa.” 
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Festival em seu Res Gestae: “à frente do colégio dos quindecênviros, realizei os Jogos 

Seculares durante o consulado de C. Fúrnio e C. Silano, tendo como colega M. Agripa.”470 

O festival também incorporava um grande número de indivíduos. A menção a 

Horácio e ao coro de crianças que cantaram o hino nos mostra essa dimensão. As crianças 

eram escolhidas entre as famílias da elite senatorial romana. As Acta também mostram a 

presença frequente dos quindeciumuiri no planejamento e na execução dos jogos, como 

no recolhimento dos fruges e na distribuição das suffimenta para a purificação das casas 

antes do início dos Ludi. Além isso, podemos entender que haviam escravos para 

executarem os animais, atletas competindo e atores encenando nos Ludi.471 No reverso 

do Aureus cunhado para a comemoração dos Ludi, um anunciante dos jogos (praecones) 

ou um tipo de competidor (ludio) aparece diante de um indivíduo, provavelmente o 

princeps, oferecendo um sacrifício em um altar gravado LVDI SAECVI. (Fig. 5). 

 

Figura 6: Aureus de Augusto. 18-6 a.C. (RIC I², 138).472 
 

Dessa forma, a documentação nos mostra como Augusto inseriu grupos distintos de 

pessoas em seus Ludi Saeculares. A complexidade dos Jogos coordenava um grande 

número de ritos e práticas, mobilizando espaços distintos, como o Tarento, o Capitolino 

e o Palatino, assim como um amplo quadro social, como mulheres, crianças, membros da 

elite, escravos, jogadores e atores. Toda essa movimentação, como defende Susan 

Dunning, longe de apagar ou detratar sua imagem como imperator de Roma, reforça “o 

                                                             
470 Aug. Res Ges. 22: “Pro conlegio XV virorum magister conlegii collega M. Agrippa ludos saeclares C. 
Furnio C. Silano cos. feci.” 
471 Dunning, 2016, p. 57-8. 
472

 © Staatliche Museen zu Berlin: http://smb.museum/ikmk/object.php?id=18206806. 

http://smb.museum/ikmk/object.php?id=18206806
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poder imperial sob todos os aspectos da vida cívica.”473 Seguimos esse raciocínio e 

adicionamos que era justamente por meio desse fenômeno de reintroduzir elementos das 

tradições republicanas antigas, dividindo as perfórmances em público com os membros 

da elite, que podemos verificar a sobreposição e a coexistência de duas estruturas 

temporais, republicana e imperial, que apresentamos no segundo capítulo. O léxico 

republicano, ao ser atualizado sob a apreciação do imperator, ganha, como nos termos de 

Horácio, “um vocábulo cunhado com o selo da modernidade”.474 Esse movimento nos 

revela, de forma mais enfática, o ruído constitutivo e fundamental no processo 

comunicativo, uma vez que a perda e a transformação são resultados imprescindível para 

a manutenção da comunicação das sociedades.  

Portanto, como viemos demonstrando, a presença em meio ao público reforçava a 

afirmação do poder, ao mesmo tempo em que construía uma identidade imperial 

articulada por formas semânticas específicas que facilitava o processo comunicativo. O 

festival comunicava, como buscamos enfatizar, a restituição da República por meio do 

nascimento de um novo saeculum. Desse modo, Augusto se (re)apropriava dos antigos 

Ludi Tarentini, selecionando elementos tradicionais da cultura republicana, para construir 

um festival que dava forma aos seus pressupostos políticos, restabelecendo a ordem 

republicana ao mesmo tempo que reforçava os alicerces de uma nova comunicação 

imperial. As duas estruturas temporais, republicana e imperial, portanto, iriam coexistir e 

integrar-se ao novo repertório imperial, cabendo a Augusto um papel decisivo para o 

estabelecimento desse sistema de significados.   

 

4.2.3. Os Ludi Saeculares de Domiciano 

 

Em 88, durante o seu décimo quarto consulado, Domiciano realizou os Ludi 

Saeculares, em Roma, alinhando-se com aqueles oferecidos por Augusto em 16 a.C. e 

rejeitando os Ludi Saeculares de Cláudio realizados em 47. Segundo Dunning, os Jogos 

de Domiciano enfrentaram uma situação delicada: ou superariam os Jogos de Cláudio, ou 

corriam o risco de serem comparados e, assim, perderiam importância frente à memória 

daqueles que presenciariam ambos. Como nota a autora, o sucesso dos Jogos de 

Domiciano foi atestado mesmo após a sua morte, sobrevivendo, portanto, ao movimento 

                                                             
473 Dunning, 2016, p. 59. 
474

 Hor. Ars. 59: “signatum praesente nota producere nomen” 
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que buscou condenar sua memória. Tácito, um dos autores que se refere ao saeculum de 

Domiciano de forma negativa, foi, ironicamente, um dos quindecimuiri responsáveis pela 

organização dos Jogos de Domiciano em 88. 

Se os Jogos de Augusto nos forneceram um conjunto variado de vestígios para a sua 

análise, o mesmo não se pode dizer sobre os Jogos de Domiciano. As evidências 

epigráficas, que são abundantes sob Augusto, com Domiciano são limitadas. Não existe 

uma Acta dos Jogos de Domiciano igual àquela deixada por Augusto ou por Sétimo 

Severo em 248. Segundo Flower, o nome de Domiciano foi raspado de uma inscrição 

sobre os Jogos Seculares nos Fasti Capitolini.  Assim, algumas poucas exceções literárias 

fazem alusão aos Jogos de Domiciano. No entanto, evidências numismáticas nos 

permitem investigar os Ludi Saeculares de Domiciano de forma particular. Um conjunto 

de quinze moedas foram cunhadas em Roma, no ano de 88, para comemoração desses 

Jogos. Dessa forma, analisaremos, em primeiro lugar, as ligeiras referências literárias, 

dando ênfase na legitimidade e grandiosidade dos Jogos promovidos por Domiciano. Em 

seguida, nos deteremos às evidências numismáticas, que detalham a representação do 

princeps como peça central dos eventos. Daremos destaca a coerente narrativa que 

apresenta o princeps, em meio ao público, como protagonista do festival, liderando as 

principais cerimônias religiosas.  

 Os Jogos de Domiciano também sofreram ajustes de datação assim como os de 

Augusto. Caso seguissem os cento e dez anos de intervalo determinados pelo princeps 

Júlio-Cláudio, o seu festival aconteceria em 94. No entanto, parece-nos que os 

documentos pouco se atentam para essa alteração. Os fasti Capitolini enumeram os Jogos 

de Domiciano como o sexto, enquanto que Augusto realizara o quinto. O fato importante, 

em si, não nos parece ser a precisão dos cálculos para a comemoração, mas a 

desconsideração dos Ludi Saeulares oferecidos por Cláudio.475 Os Jogos desse princeps 

foram ignorados pela tradição pois desrespeitavam a lógica estabelecida por Augusto. 

Apenas Censorino foge à regra, incluindo os Ludi de Cláudio na contagem dos Jogos. 

Assim, os Jogos Seculares claudianos seriam o sexto e os de Domiciano o sétimo.476 

Sobre a realização dos Jogos de Domiciano e de Cláudio, Zosimo diz o seguinte: 

                                                             
475 Suet. Cl. 21.2; Dom. 4.3. 
476 Censorinus DN. 11: “Yet Tiberius Claudius Caesar, consul for the fourth time, celebrated the sixth 
[“Ludi”] when L. Vitellius was consul for the third time in the year 800, and Domitian held the seventh as 
consul for the fourteenth time when L. Minucius Rufus was consul in the year 841” (sextos autem fecit Ti. 
Claudius Caesar se iiii et L. Vitellio iii cons. anno dccc, septimos Domitianus se xiiii et L. Minucio Rufo 
cons. anno dcccxli). 
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Depois de Augusto, Cláudio celebrou o festival sem considerar o 
específico intervalo (ano 47), mas então Domiciano desconsiderou 
Cláudio e calculou o ciclo dos anos a partir do tempo quando Augusto 
celebrou o festival, logo, parecendo observar a instituição original.477 

 

A legitimidade conferida por Zosimo aos Jogos de Domiciano segue, como 

destacamos, autores como Tácito e Suetônio. Enquanto sacerdote quindecimuiri de 

Domiciano, Tácito destaca que o princeps flaviano passou por cima dos Ludi celebrados 

por Cláudio.478 O relato taciteano aparece em meio a narrativa dos Ludi Saeculares de 

Cláudio, em 47, momento em que o historiador abre um parêntese para destacar a sua 

posição como quindecimuiri sob Domiciano, uma vez que a esse sacerdócio antigo 

(antiquitus) destinavam-se as responsabilidades de realização dos Ludi Saeculares.   

 
No mesmo ano consular celebraram-se os Jogos Seculares, oitocentos 
anos depois da fundação de Roma, e sessenta e quarto depois que 
Augusto os mandara também fazer. Não exponho agora os motivos das 
diferentes épocas que estes dois principes tomaram, porque vão 
amplamente noticiados nos livros que escrevi do governo do imperador 
Domiciano. Também este mandou celebrar os mesmos Jogos, aos quais 
eu muito particularmente assisti como sacerdote quindecenviral, e 
pretor, que então era: o que não digo aqui por vaidade, mas porque ao 
colégio quindecenviral pertencia em outros tempos o cuidado destas 
festas; e os pretores eram os que principalmente tinham a seu cargo a 
execução de todas as cerimônias.479 

 

A passagem taciteana merece destaque, pois é um raro momento em que Tácito se 

coloca como pertencente ao Principado de Domiciano, isto é, um senador que tomava 

parte da administração da res publica. Lembrando que Tácito nos fornece uma imagem 

francamente negativa de Domiciano, como fica claro, por exemplo, nos três capítulos 

                                                             
477 Zos. 2.4.3: “Μετὰ δὲ τὸν Σεβαστὸν Κλαύδιος ἤγαγεν τὴν ἑορτήν, οὐ φυλάξας τὸν τῶν ὡρισμένων ἐτῶν 
ἀριθμόν· μεθ’ ὃν Δομιτιανὸς τὸν Κλαύδιον παραπεμψάμενος, καὶ τὴν περίοδον τῶν ἐτῶν ἀφ’ οὗ τὴν ἑορτὴν 
ὁ Σεβαστὸς ἐπετέλεσεν ἀριθμήσας, ἔδοξεν τὸν ἐξ ἀρχῆς παραδοθέντα φυλάττειν θεσμόν·” (Traduzido de 
Ridley, 1982). 
478 Suetônio (Dom. 4.3) afirma: “He also celebrated the Saecular Games, reckoned not from the calculation 
of times close to the year in which Claudius held them, but from the time when Augustus performed them” 
(Fecit et ludos saeculares, computata ratione temporum ad annum non quo Claudius proxime, sed quo olim 
Augustus ediderat.) 
479 Tac. Ann. 11.11: “Isdem consulibus ludi saeculares octingentesimo post Romam conditam, quarto et 
sexagesimo quam Augustus ediderat, spectati sunt. utriusque principis rationes praetermitto, satis narratas 
libris quibus res imperatoris Domitiani composui. nam is quoque edidit ludos saecularis iisque intentius 
adfui sacerdotio quindecimuirali praeditus ac tunc praetor; quod non iactantia refero sed quia collegio 
quindecimuirum antiquitus ea cura et magistratus potissimum exequebantur officia caerimoniarum” 
(Traduzido de Woodman, 2004) 
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inicias de sua Vida de Agrícola. Dois anos após a morte do imperador flaviano, Tácito 

ressaltava nessa obra que aqueles foram “tempos tão duros e tão infestos aos valores”.480 

Os vestígios literários sobre os Ludi Saeculares de Domiciano nos sugerem uma 

retomada das práticas apresentadas pelos Ludi de Augusto. A menção ao saeculum de 

Domiciano relacionado às perfórmances religiosas no Tarento aparece em Marcial e 

Estácio em quatro momentos. Estácio cita o altar no Tarento: “A nova era (noua saecula) 

não imputará tal crime aos Fates, nem o Altar do Tarento restaurado pecará.”481 Já 

Marcial associa o aniversário de Domiciano aos Jogos Seculares.  

 

Dia criador de César, mais sacro que a luz 
em que Ida, cônscia, em Dicte pariu Jove, 
eu rogo, muitas vezes vem, mais que ao de Pilos, 
tal rosto brilhe sempre ou um melhor. 
Que cultue a tritônida com ouro albano 
e em suas mãos carvalhos passem, muitos; 
que cultue, no ingente lustro, o andar dos séculos 
e as festas na de Rômulo Tarento. 
Grande embora, Celestes, deveis o pedido: 
por um deus tal, que votos são injustos?482 

 

No oitavo verso do seu epigrama, Marcial circunscreve as festas (sacras) a Rômulo 

Tarento. A personificação do Tarento associa o local, a região do Tarento, com um herói 

místico de Roma, Rômulo. Ambiguamente, ao final do epigrama (versos 9-10), Marcial 

confunde as fronteiras semânticas ente o divino e o humano, o que nos permite pensar 

que a pergunta pode se referir tanto à divindade quanto a Domiciano: “por um deus tal, 

que votos são injustos?” Marcial também faz alusão aos Jogos Seculares de Domiciano 

no epigrama 10.63, que versa sobre o epitáfio de uma matrona. Nele, o poeta tece elogios 

às virtudes dessa mulher e confirma a sua presença na “Tarento romana” duas vezes, isto 

é, a senhora participou dos Jogos Seculares de Domiciano em 88 e também daqueles 

celebrados por Cláudio em 47. 

 

Lês, passante, uma pequena tumba que à pedra  
de Mausolo não cede ou às pirâmides. 

                                                             
480 Tac. Agr. 1.4: “tam saeva et infesta virtutibus tempora.” 
481 Stat. Silv. 1.8.17-8: “nec tantum induerint fatis noua saecula crimen / aut instaurati peccauerit ara 
Tarenti.” 
482 Mart. Ep. 4.1: “Caesaris alma dies et luce sacratior illa / conscia Dictaeum qua tulit Ida Iouem, / longa, 
precor, Pylioque ueni numerosior aeuo / semper et hoc uoltu uel meliore nite. / Hic colat Albano Tritonida 
multus in auro / perque manus tantas plurima quercus eat; / hic colat ingenti redeuntia saecula lustro et quae 
Romuleus sacra Tarentos habet. / Magna quidem, superi, petimus, sed debita terris: / pro tanto quae sunt 
inproba uota deo?” (Trad. de Cairolli, 2014). 
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Duas vezes me viu a Tarento romana  
e antes da última pira nada perde [...]483 

    

Da mesma forma como manipulado por Augusto, a retórica da renovação de um novo 

saeculum também se ligava aos Jogos Seculares. Shackleton Bailey sugere que o termo 

“renovação da era” (instaurare saeculum) utilizado por Estácio, possivelmente, refere-se 

aos Jogos Seculares do imperador flaviano:484 “Salve, grande pai do mundo, que se 

prepara comigo para renovar as eras!”485 O que faz sentido, pois todo o léxico do primeiro 

capítulo do livro IV das Siluae está concatenado ao campo semântico da renovação 

promovida por Domiciano. O poeta continua nas linhas seguinte (versos 19-21): “E assim 

nascem os tempos, assim os tempos decorosos se iniciam. Dê alegrias contínuas aos 

Fastos.”486 Por fim, as linhas 37 e 38 nos revelam o desejo de um novo Ludi Saeculares: 

“Comigo você encontrará o outro século e para você o antigo Tarento será renovado.”487 

 

4.2.4. A representação dos Ludi Saeculares de Domiciano 

 

As evidências apresentadas até aqui nos permitem, com clareza, localizar os Ludi 

Saeculares de Domiciano na região do Tarento, no campo de Marte, seguindo as 

referências preestabelecidas por Augusto. No entanto, ao contrário da diversificada 

documentação existente sobre os Ludi de Augusto, para o caso de Dominicano as fontes 

numismáticas são aquelas que melhor nos informam sobre a presença do imperador em 

meio às cerimônias. O conjunto de quinze tipos cunhados em 88 apresentam uma 

narrativa coerente sobre os ritos do festival, dando ênfase no papel do princeps como líder 

religioso em meio ao povo de Roma. Das doze cenas representadas nas moedas, apenas a 

sellisternia, que integra os Jogos de Augusto, não aparece nas cunhagens de Domiciano. 

Todas as cenas presentes, a saber, haviam sido prescritas pelos livros Sibilinos, o que 

demonstra uma preocupação dos realizadores com as práticas precedentes. Sobocinski 

sugere que a moeda de maior tiragem, um as de bronze no qual aparece uma oferenda a 

Apolo e Diana, serviria como uma síntese, para um público amplo e diversificado, dos 

rituais dos Ludi Saeculares de Domiciano.  

                                                             
483 Mart. Ep. 10. 63. 1-4: “Marmora parua quidem sed non cessura, uiator, / Mausoli saxis pyramidumque 
legis. / Bis mea Romano spectata est uita Tarento / et nihil extremos perdidit ante rogos[...]”. (Trad. Cairolli, 
2014). 
484 Shackleton Bailey, 2003, p. 246. 
485 Stat. Silv. 4.1.17-8: “Salve, magne parens mundi, qui saecula mecum instaurare paras!” 
486 Stat. Silv. 4.1.19-21: “sic tempora nasci, sic anos intrare decet. da gaudia fastis continua.” 
487 Stat. Silv. 4.1.37-8: “mecum altera saecula condes et tibi longaevi renovabitur era Tarenti”. 
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Sobocinski ainda propõe uma classificação para o conjunto de moedas em dois 

grupos. O primeiro, classificado pela autora de tipos simbólicos, é composto por moedas 

de ouro e de prata e imitam a iconografia dos Jogos de Augusto. O segundo, os tipos 

narrativos, é composto por moedas de bronze cujas representações narram as 

perfórmances religiosas dos Ludi de Domiciano. Essa divisão, que será seguida aqui, 

auxilia-nos a pensar como as moedas comunicavam uma mensagem coerente sobre a 

celebração dos Ludi Saeculares de 88 em conexão com aqueles apresentados por Augusto 

em 17 a.C. Essa coerência nos revela como o princeps buscou construir uma mensagem 

que representasse, duplamente, a refundação de Roma seguindo os dois aspectos já 

enfatizados pelos Jogos augustanos: de um lado, o protagonismo do princeps em meio às 

cerimônias religiosas; do outro lado, a (re)atualização de forma semânticas republicanas 

pretéritas, como aquelas vinculadas a gens Valéria. Em vista disso, os Jogos Seculares de 

Domiciano nos possibilitar compreender melhor como esses mecanismo de seleção e 

atualização de formas semânticas passadas operavam em seu Principado e, como já 

destacado anteriormente, verificar a coexistência de estruturas temporais republicanas e 

imperiais. 

 

4.2.5. Domiciano e as cunhagens de tipos simbólicos  

 

As moedas augustanas funcionavam como um meio em que a comunicação poderia 

se perpetuar atualizando sentidos antigos e produzindo novos. Dessa forma, tanto o cippus 

quanto o arauto de Augusto são motivos que reaparecem nas moedas de Domiciano. O 

cippus com a inscrição “LVD(os) SAEC(ulares) FEC(it)” de Domiciano aparece em 

vários exemplares e em dois tipos distintos (RIC II-1², 600-5, e 617. Figura 7).488 O 

modelo assemelha-se diretamente ao cippus de Augusto (RIC I², 354. Figura 8), cuja 

inscrição diz “IMP(erator) CAES(ar) AVG(ustus) LVD(os) SAEC(ulares)”. No entanto, 

enquanto o cippus sob Augusto não era um motivo circunscrito aos Jogos Seculares, sob 

Domiciano ele estava exclusivamente relacionado a eles. Diferenças mais significativas 

são notadas nas legendas inseridas nas laterais de cada cippus. No cippus de Domiciano 

encontramos gravado “COS XIIII”, em referência ao seu décimo quarto consulado no 

momento da realização dos Jogos. Já na moeda de Augusto temos o “XV SF”, uma 

abreviação para os quindeciumuiri sacris faciundis, ou seja, os quinze sacerdotes 

                                                             
488 Dunning, 2016, p. 87; Sobocinski, 2006, p. 586-7. 
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responsáveis pela organização e realização dos Ludi. O fato de Domiciano ter retirado a 

referência aos quindeciumuiri da representação numismática, mesmo sendo o imperador 

um dos quinze sacerdotes, revela a tentativa do princeps de concentrar a autoridade do 

festival em sua figura. Por fim, ao redor do cippus de Domiciano temos uma grinalda, 

enquanto que no denarius augustano a inscrição “RUFVS IIIVIR”, referindo-se a L. 

Mescinius Rufus, o triúnviro responsável pela cunhagem da moeda. 

A reutilização de padrões iconográficos precedentes não é, por sinal, uma 

exclusividade de Domiciano. Vespasiano e Tito também emularam motivos Júlio-

Cláudios precedentes.489 Como aponta Dunnning, o uso do cippus na iconografia 

numismática é raro, aparecendo também nas cunhagens de Sétimo Severo e Filipe. Dessa 

forma, a autora sugere que, da mesma maneira que as Acta dos Ludi Saeculares de Sétimo 

Severo sobreviveram, pareceria improvável representar um cippus sob um moeda se ele 

não existisse de fato para o contexto de Domiciano.490 

 

 
Figura 7: Aureus de Domiciano, 88 d.C. Reverso: Cippus (RIC II-1², 600-5).491

 

 

 

                                                             
489 Buttrey, 1972; Komnick, 2001. 
490 Dunning, 2016, p. 87. 
491 © Kunsthistoriches Musem, Vienna apud Sobocinski, 2006, p. 587. 
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Figura 8: Denarius de Augusto, 16 a.C. Reverso: Cippus (RIC I², 354).492 
 

O segundo padrão iconográfico reutilizado por Domiciano é o arauto de Augusto, que 

transforma-se no ludio de Domiciano. Como nota Sobocinski, a figura de um indivíduo 

vestindo uma roupa distintiva e um elmo, que porta um escudo redondo e um cajado, não 

é de fácil interpretação. O aureus augustano (RIC I².339–342) no qual essa representação 

aparece tem sido interpretado pela literatura como sendo vinculado aos Ludi Saeculares. 

Como podemos observar em seu reverso (Figura 9), o suposto arauto está segurando um 

caduceus. Como argumenta Kellum, Augusto habilmente incorpora o cajado 

representado por duas serpentes enroladas em volta de um bastão, isto é, o caduceus de 

Mercúrio.493 Dentre os significados disponíveis para o caduceus, temos aquele que versa 

sobre a guerra, representada pelas duas serpentes, e o seu término imposto por Mercúrio. 

Desse modo, o papel de moderador dos conflitos representaria bem os ideais da paz e 

moral augustanas.494 Além disso, as duas grandes penas do elmo podem significar que os 

responsáveis pela iconografia se inspiraram em Virgílio, cuja passagem da Eneida 

descreve o elmo de Rômulo de forma semelhante: “Vês os dois grandes penachos que a 

crista do elmo adorna?”495 No anverso desse aureus temos a cabeça laureada do jovem 

Júlio César junto ao cometa, o sidus Iulium. Dunning chama a atenção para associação 

                                                             
492 © Staatliche Museen zu Berlin. 
493 Kellum, 1990, 289-90. Hannah Cornwell (2017, p. 36) destaca que o caduceus, kerykeion em grego, é 
um símbolo comum no universo numismático do mediterrâneo, sendo um atributo de Mercúrio/Hermes, 
cujos significados poderiam variar entre os de comunicação, negociação e também comércio. Sobocisnki 
chama a atenção para a diferença do elmo no arauto augustano para o elmo de Mercúrio, que apresenta duas 
asas anexadas. LIMC 6 (1): 500-54, 6(2): 272-306. 
494 Hyg. Poet. astr.2.7. O outro significado para o caduceus e a representação do feminino e do masculino 
como a unidade dos opostos. (Macrob. Sat. 1.19.16) 
495 Virg. Aen. 6.779-80: “Viden ut geminae stant uertice cristae et pater ipse suo superum iam signat 
honore?” Na sequência, Anquises ainda mostra Enéias todas as almas que iriam reencarnar como os 
descendentes romanos. Dentre eles, Virgílio (6. 791-2) faz uma referência direta à Cesar Augusto e a sua 
“aurea saecula”, talvez já sabendo da realização dos Ludi Saecualres de Augusto. 
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entre a apoteose de César, representada pelo cometa,496 e o saeculum de Augusto.497 De 

modo complementar, Monica Gyori destaca como as moedas augustanas incorporaram 

símbolos numismáticos das monarquias divinas helenísticas. A autora argumenta que a 

representação do nascimento, da ascensão ao trono e da deificação nos reinos helenísticos 

e nas monarquias do leste eram feitas por estrelas e comentas.498  

 

Figura 9: Aureus de M. Sanquinius, 17 a.C. Anverso: Cabeça de um jovem homem com o sidus 
Ilulium. Reverso: Arauto/Ludio com o sidus Iulium no escudo. (RIC I², 339-342). 

 

Já o denarius de Domiciano (RIC II-1², 595–602. Figura 10) substitui o caduceus do 

arauto augustano por um bastão carregado por um ludio. Sobocinski sugere que essa troca 

evitaria comparações com os Jogos Seculares de Cláudio, que teriam tido repercussão 

negativa. Suetônio, por exemplo, relata que durante os Jogos de Cláudio “a proclamação 

do arauto foi recebida com risos, quando ele convidou as pessoas na formula habitual 

para os jogos, ‘que ninguém jamais vira, nem nunca mais veria’”.499 Se os rumores sobre 

as risadas são verdadeiros ou não, faria sentido evitar qualquer paralelo que pudesse 

associar significados semelhantes às cerimônias de Cláudio. Desse modo, realmente não 

nos parece fazer sentido interpretar a figura com o escudo e o bastão gravada no denarius 

de Domiciano como uma arauto. Ao invés disso, a literatura sugere que essa figura, nessa 

moeda, seja um dos participantes dos Ludi chamado de ludiones. Segundo Dionísio de 

                                                             
496 Suet. Iul. 88. 
497 Dunning, 2016, p. 42-4. A estrela cadente é associada pela literatura do período ao novo saeculum, como 
aparece em Virg. Ecl. 9.46–47: “Daphni, quid antiquos signorum suspicis ortus? / ecce Dionaei processit 
Caesaris astrum”.  
498 Gyori, 2013, p. 99-106. 
499 Suet. Cl. 21.2: “Quare vox praeconis irrisa est inuitantis more sollemni ad ludos, quos nec spectasset 
quisquam nec spectaturus esset, cum superessent adhuc qui spectaverant, et quidam histrionum producti 
olim tunc quoque producerentur” 
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Halicarnasso, os ludiones conduziam procissões, cantavam hinos e dançavam. Eles 

vestiam túnicas vermelhas com cintos de bronze, portavam elmos decorados com 

plumagens, além de empunharem escudos arredondados e espadas.500 A opção de um 

ludio ao invés de um arauto parece lógica, mesmo sem portar um espada. A etimologia 

também nos ajuda a fazer uma associação semântica, uma vez que “ludio” vem de “ludi”, 

permitindo assim uma sobreposição entre os ludiones – integrante das procissões – e os 

Ludi Saeculares – festival religioso. 

Além desse elementos simbólicos estruturantes, outros signos menores são inseridos 

para marcarem as especificidades de cada princeps nas cunhagens de tipos simbólicos. 

Nos exemplares das moedas de Augusto encontramos no reverso o sidius Iulium gravado 

no escudo, além das inscrições AVGVST(us) DIVI FI(ilius). No anverso, como já 

destacamos, a efígie do jovem Cesar e o sidus Iulium. Todos esses elementos buscam 

associar a imagem de Augusto a de seu pai adotivo. Já no denarius de Domiciano 

encontramos gravado no escudo do ludio o elmo de Minerva, deusa patrona do princeps 

flaviano e, em Roma, personificação da cidade. A deusa Minerva cumpre um papel 

importante no governo de Domiciano, sendo um elemento forte da produção de 

significados de seu governo e de sua persona – seja no âmbito simbólico por meio da 

associação à moral e à virtude bélica, ou mesmo em termos arquitetônicos.501 Com isso, 

parece-nos verossímil dizer que o público da cidade de Roma teria um amplo repertório 

imagético e simbólico referente aos elementos que representavam Minerva. 

  

                                                             
500 Dion. Hal. Ant. Rom. 2.71, 7. 
501 D’Ambra 1993, p. 3-18; Darwall-Smith 1996, p. 115-29. Além do Forum Transitorium, cujo templo 
central nele localizado era dedicado à Minerva, especula-se que Domiciano também contruiu mais dois 
templos para a deusa: Minerva Chalcidica e Templum Castorum et Mineruae. 
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Figura 10: Denarius de Domiciano, 88 d.C. Anverso: Cabeça de Domiciano. Reverso: Ludio vestindo 
elmo, portando escudo e bastão.502 

 

A importância do cippus e do ludio para os Jogos de Domiciano é reafirmada por 

meio do dupondius de 88, no qual esses dois elementos reaparecem, agora, separados por 

um terceiro artefato: um candelabro ou um suporte para incenso. No exemplo melhor 

preservado (Figura 11), três tiras finas saem do topo do objeto como se fossem fogo, 

comprovando, segundo Sobocinski, a hipótese de um candelabro.503 Outro ponto 

destacado pela autora é a ausência de movimento da cena, o que remeteria a um 

mecanismo paratático de organização dos elementos, ao invés de um representação 

hipotática na qual há um caráter subordinativo vinculado à ordem sequencial da 

narrativa.504 Logo, o cippus, o ludio e o candelabro aparecem alinhados e representando 

símbolos dos Jogos de Domiciano. As inscrições dessa moeda reinserem a formula 

“LVD(os) SAEC(ulares) FEC(it)” do cippus anteriormente analisado. “COS XIII” 

também reaparece margeando os três artefatos e, por fim, a abreviatura “SC” como 

indicativo de uma cunhagem sob responsabilidade do Senado aparece no tipo de bronze. 

O anverso da moeda apresenta, como recorrente, Domiciano e a legenda que destaca os 

seus títulos: IMP(erator) CAES(ar) DOMIT(ianus) AVG(ustus) GERM(anicus) 

P(ontifex) M(aximus) TR(ibunitia) P(otestas) VIII CENS(or) PER(petus) P(ater) P(atria).  

                                                             
502 Anverso: © American Numismatic Society: http://numismatics.org/collection/1944.100.42474; Reverso: 
© Kunsthistorisches Museum apud Sobocinski, 2006, p. 588. 
503 Sobocinski, 2006, p. 589. 
504 Utilizo as categorias parataxe e hipotaxe no sentido empregado por Paulos Martins (2013, p. 28): “Ainda 
que possamos entender que a parataxe aproxima-se da coordenação ou da justaposição, há que se ressaltar 
a presença de uma relação de sentido entre as partes que a constituem, descartanto, portanto, numa parataxe 
visual, a independência completa entre as partes, garantida linguisticamente pelo assíndeto. A formulação 
linguística uolo uenias é capaz de exemplificar como existe uma relação de dependência necessária, ainda 
que a ausência de síndeto subordinativo seja explícita.”  

http://numismatics.org/collection/1944.100.42474
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Figura 11: Dupondius de Domiciano, 88 d.C. Anverso: Cabeça de Domiciano. Reverso: Cippus, 
candelabro e ludio. (RIC II-1², 617).505 

 

A mesma iconografia desse dupondius reaparece em um outro denarius (RIC II-1², 

601), mostrando uma conexão pouco usual entre as repetições de modelos em suportes 

monetários tanto em materiais mais precisos – a prata –, como em menos precioso – o 

bronze. Esse procedimento nos indica que havia um processo de construção de forma 

coordenada dos motivos numismáticos para os Ludi Saeculares de Domiciano, 

contrastando com as rotinas supostamente autônomas das cunhagens romanas.506  

 

4.2.6. Domiciano e as cunhagens de tipos narrativos.  

 

As moedas que narram os eventos dos Ludi Saeculares de Domiciano compõem o 

maior grupo. Ao todo, são doze tipos de moedas que descrevem cenas em que o imperador 

ocupa o protagonismo na realização das cerimônias religiosas do festival.  

Iniciaremos pelo sestertius de Domiciano, que representa a distribuição dos 

suffimenta (RIC II-1², 609). Essa moeda emula o único tipo narrativo augustano, o aureus 

de L. Mescinius Rufus (RIC 1², 350). Sobocinski sugere que esse tipo narrativo dos Jogos 

                                                             
505 © Staatliche Museen zu Berlin: https://ikmk.smb.museum/home?lang=en 
506 Burnett 1977, p. 53; Wallace-Hadrill 1986, p. 8; Sobocinski, 2006, p. 590. Sobre a tese de que haveriam 
dois grupos distintos, um imperial controlando as cunhagens em ouro e prata, e outro senatorial controlando 
as cunhagens em bronze, Buttrey (1975, p. 26) afirma que: “The theory can no longer be maintained. It is 
now generally accepted that the bronze coins were emitted under the same imperial control as the gold and 
silver, and provide as good evidence of imperial intent”. Na ocasião, Buttrey refutava o argumento de Jones 
(1973) sobre a ineficácia e irrelevância das moedas como meio de propaganda imperial, já que as cunhagens 
imperiais acerca do título de Censor Perpetus, adquirido por Domiciano em 85, seriam pouco precisas. 

https://ikmk.smb.museum/home?lang=en
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de Augusto poderia ter inspirado a composição das demais moedas do imperador 

flaviano. As duas moedas representam, de forma similar, o encontro entre o imperador, 

sentado sob uma plataforma a direita e entregando os suffimenta para a população a 

esquerda. A legenda “SVF P” em ambas moedas nos ajuda a diferenciar a entrega de 

dinheiro e comida por parte do imperador ao povo por meio dos suffimenta durante os 

Jogos.507 

Duas diferenças centrais entre esses dois tipos podem ser percebidos. Domiciano 

substitui o segundo adulto que aparece na moeda augustana (Figura 13) por um jovem 

(Figura 12). Esse novo elemento introduzido pode estar ligado aos temas da família e da 

fertilidade, que funcionariam como pontos chave dos Jogos de Domiciano. No mesmo 

sentido, dois garotos e uma garota são representados seguidos por adultos em outro 

sestertius de Domiciano. (RIC II-1², 615). Nessa moeda, a cena dos jovens pode estar 

ligada ao canto de hinos dos Jogos, como fica demonstrado pelos Carmen Saeculares de 

Horácio em 16 a.C. A segunda distinção notável nos sestertius dos suffimenta é a 

introdução de um templo com quatro colunas no fundo da situação. A adição da 

arquitetura proporciona uma ambientação espacial importante para a comunicação da 

mensagem domiciânica e será reaproveitada em outras cunhagens, sendo, ao todo, sete 

cenários compostos templos. 

 

 

Figura 12: Sestertius de Domiciano, 88 d.C. Reverso: Distribuição dos suffimenta em um templo de 
tetraestilo. (RIC II-1², 609).508 

  

                                                             
507 Dunning, 2006, p. 590. 
508 © Staatliche Museen zu Berlin: https://ikmk.smb.museum/object?id=18211396 

https://ikmk.smb.museum/object?id=18211396
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Figura 13: Aureus de L. Mescinus Rufus, 16 a.C. Reverso: Distribuição dos suffimenta. (RIC I², 350). 
 

Relacionado ao ritual de distribuição dos artefatos para os suffimenta para a 

purificação dos lares, que ocorria em três lugares distintos em Roma, temos também a 

coleta dos fruges em quatro locais da urbs. Os fruges eram alimentos frescos coletados 

para divindades. Da mesma maneira que os suffimenta, a coleta dos fruges também foi 

representada no registro numismático. Suffimenta e fruges, distribuição e coleta, 

operavam como pares introdutórios às cerimônias dos Ludi Saeculares.509  

No sestertius seguinte (Figura 14), Domiciano aparece agora posicionado do lado 

esquerdo da cena, onde se encontra sentado em uma plataforma e recebe os fruges, que 

são lançados ao chão por um dos dois adultos presentes no lado oposto da cena. Levando 

em conta que a cerimônia dos fruges e dos suffimenta aconteciam em regiões distintas de 

Roma, como o Capitolino, o Palatino e o Aventino, o princeps reforça a sua presença em 

público e a sua relação com o populus e as tradições romanas. Conforme Sobocinski, não 

é possível verificar o local de realização do ritual por meio das representações 

arquitetônica presentes nas moedas, pois esses templos são representados de maneira 

genérica. Embora em alguns casos os símbolos inseridos nos frontões dos templos possam 

sugerir alguma identidade específica, aqueles presentes nas moedas dos Ludi não nos 

auxilia a localizarmos topograficamente a cena. De toda forma, cabe anotar que a águia,510 

                                                             
509 De acordo com Zosimo (2.4), a entrega dos suffimenta aconteceria no Templo de Júpiter Ótimo Máximo, 
no templo de Júpiter Tonante, ambos no Capitolino, e no templo de Apolo, no Palatino. Já a coleta dos 
fruges aconteceria nos três templos anteriores e também no templo de Diana sob o Aventino. 
510 Distribuição dos fruges, sacrifício de ovinos, oferendas no templos de seis colunas e no grupo de pessoas 
ajoelhadas locando Juno. 
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símbolo de Júpiter, e a grinalda, um símbolo genérico e frequente em registros 

numismáticos, aparecem nas moedas dos Ludi.511 

 

 

Figura 14: Sestertius de Domiciano, 88 d.C. Reverso: Recebimento dos fruges em um templo com 
quatro colunas e uma águia no frontão. (RIC II-1², 606).512 

 

Se o plano arquitetônico não nos auxilia no reconhecimento da região em que as 

cerimônias eram realizadas, temos indícios desses locais por meio de três moedas que 

descrevem os sacrifícios oferecidos aos deuses. Sacrifícios de ovinos para as Moiras 

(RIC II², 619) e de porcos para Terra Matre (RIC II-1², 613), ambos localizados na região 

do Tarento. Para Júpiter, no Capitolino, um touro era imolado (RIC II-1², 626). Para as 

duas moedas que representam os sacrifícios no Tarento, temos um dupondius e um 

sestertius (Figura 15 e Figura 16). Na primeira, o princeps está posicionado a direita, 

enquanto que um flautista e um tocador de lira, centralizados, acompanham o sacrifício 

que ocorre na lateral esquerda da cena. No sestertius, o imperador está inserido mais à 

esquerda, enquanto que os mesmos dois músicos se alinham mais à direita, porém em um 

segundo plano. O uictimarius, que conduz um porco para a oferenda, está posicionado no 

primeiro plano e a direita, enquanto que no lado oposto, uma figura reclinada, geralmente 

tida como a personificação do Tibre, segura uma cornucópia. Ambas moedas contém as 

inscrições “COS XIII” e “LVD SAEC FEC”, enfatizando a figura do princeps como o 

realizador dos Jogos em seu décimo quarto consulado. 

 

                                                             
511 Sobocinski, 2006, p. 593. 
512 © Staatliche Museen zu Berlin: https://ikmk.smb.museum/object?id=18200250 

https://ikmk.smb.museum/object?id=18200250
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Figura 15: Dupondius de Domiciano, 88 d.C. 
Reverso: Sacrifício de uma cabra e uma ovelha em 
meio a um templo com seis colunas e uma grinalda 

no frontão. (RIC II², 619).513 

 

Figura 16: Sestertius de Domiciano, 88 d.C. 
Reverso: Sacrifício de um porco  

(RIC II-1², 613).514 
 

 

Outra cena que nos apresenta o imperador em meio às cerimônias dos Ludi é 

verificada no sestertius que descreve as orações das matronas para Juno (RIC II-1², 610. 

Figura 17). Como atesta a Acta de Augusto, depois dos sacrifícios de vítimas brancas para 

Júpiter e Juno durante o dia, dava-se o momento das orações. No sestertius de Domiciano 

vemos essa prática retomada em uma cena na qual as matronas aparecem ajoelhadas na 

extremidade direita, enquanto que o princeps ocupa lado oposto. A inserção de um templo 

de quadro pilares, ligeiramente posicionado mais ao lado direito – perto das matronas –, 

preenche o fundo da cena. Sobocinski destaca que essa composição era estratégica, pois 

a representação iconográfica busca evidenciar que a rezas estavam sendo oferecida para 

Juno dentro do templo, e não ao imperador, que avançava e estendia a mão em direção às 

mulheres.515 

 

                                                             
513 © Staatliche Mussen zu Berlin. Aufnahmen durch Lübke and Wiedemann, Stuttgart apud Sobocinski, 
2006, p. 594. 
514 © Staatliche Mussen zu Berlin: https://ikmk.smb.museum/object?id=18211518 
515 Sobocinski, 2006, p. 596. 

https://ikmk.smb.museum/object?id=18211518
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Figura 17: Sestertius de Domiciano, 88 d.C. Reverso: Matronas oram ajoelhadas para Juno e o 
imperador se posiciona de pé no lado esquerdo. (RIC II-1², 610).516 

 
 

A próxima representação iconográfica se refere à procissão de jovens (Figura 18), o 

que nos permite comparar com o coro de garotos e garotas que performavam o hino 

composto por Horácio nos Ludi augustanos. Se Sobocinski acerta na identificação dos 

gêneros dos jovens, isto é, dois garotos e uma garota, podemos também relacionar a cena 

aos antigos Ludi Tarentini, aqueles cuja origem se vinculava a gens Valéria e remontava 

aos primórdios da República. Na cena, o imperador aparece ao lado esquerdo das crianças 

e ocupando a posição de destaque enquanto um segundo adulto, não identificado, 

posiciona-se atrás do princeps. Dunnning destaca que não há evidências de que 

Domiciano tentou aproximar os seus Jogos aos indivíduos de sua família, ou mesmo 

reforçar a ligação com algum possível herdeiro.517 Cabe lembrar que o único filho do 

imperador com Domícia Longina morreu em 83, com aproximadamente dez anos, e foi, 

em seguida, divinizado.518 No entanto, não há nenhuma referência a ele nas moedas de 

seus Ludi Saeculares. 

 

                                                             
516 © Staatliche Mussen zu Berlin: https://ikmk.smb.museum/object?id=18211392 
517 Dunning, 2016, p. 88. 
518 Há uma especulação sobre uma segunda gravidez de Domícia em 90. (Raepsart-Charlier, 1987, p. 28 
apud Jones, 1992, p. 205). A hipótese, baseada no epigrama 6.3 de Marcial, parece-nos improvável. 
Segundo Suetônio (Dom. 3.1), o único filho de Domiciano nasceu durante o seu segundo consulado, isto é, 
em 73. O próprio Marcial confirma que ele faleceu cedo (Ep. 6.3), enquanto que em outro epigrama (9.86), 
o poeta sugere que Domiciano perdera seu filho assim como Apolo perdera Lino. Sobre Domícia Longina, 
ver: Jones, 1992, p. 33-8. 

https://ikmk.smb.museum/object?id=18211392
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Figura 18: Sestertius de Domiciano, 88 d.C. Reverso: Domiciano e um adulto não identificado 
acompanham a procissão de jovens. (RIC II-1², 615).519 

 

Por fim, destacamos o as de bronze (RIC II-1², 623), moeda que possui o maior 

número de exemplares – trinta e quatro ao todo –, assim como a maior distribuição, tanto 

dentro quanto fora de Roma (Figura 19). Esse as retrata uma oferenda sem sacrifício. Na 

cena estão o princeps, posicionado a direita do altar, enquanto que dois músicos, 

tocadores de flauta e lira, ocupam a esquerda. Ao fundo, um templo com seis colunas 

preenche a cenário. A narrativa, que pode ser identificada como a entrega de bolos a 

Apolo e Diana, como atestam a Acta de Augusto e o oráculo Sibilino. Para além da 

narrativa em paralelo com a Acta augustana e os livros Sibilinos, Sobocinski levanta a 

hipótese de que uma audiência diversificada compunha o horizonte de utilizadores e 

leitores dessa moeda. Desse modo, os tipos narrativos de bronze possuíam composições 

semanticamente flexíveis para ampliar, justamente, sua capacidade comunicativa; sempre 

enfatizando, contudo, a presença do imperador. Sobocinski ainda destaca que eram 

poucas as pessoas que, provavelmente, tivessem contato com um número variado de 

exemplares monetários dos Jogos Seculares de 88. A maioria delas, todavia, acabaria 

encontrando esses tipos narrativos de bronze, o que justificaria a sua amplitude 

comunicativa. Logo, a interpretação do conjunto das moedas como uma narrativa 

coerente, talvez, fosse algo raro para um cidadão comum. Com isso, os asses de bronze 

poderiam sintetizar de forma mais adequada a maneira pela qual Domiciano buscava se 

apresentar: o realizador e o condutor dos Ludi Saeculares de 88 em Roma.  

 

                                                             
519 © Staatliche Mussen zu Berlin: https://ikmk.smb.museum/object?id=18211392 

https://ikmk.smb.museum/object?id=18211392
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Figura 19: As de Domiciano, 88 d.C. Reverso: Domiciano a direita do altar; tocadores de flauta e lira 

na esquerda; um templo de seis coluna no fundo (RIC II-1², 623).520
 

 

4.2.7. Presença e comunicação  

 

O debate sobre a função das moedas imperiais, para além do seu valor econômico 

intrínseco, é amplo e, em linhas gerais, divide-se em duas grandes abordagens: aqueles 

que argumentam em favor de um baixo alcance e inteligibilidade das moedas como 

portadoras de mensagens até aqueles que compreendem a função da moeda como uma 

amplificadora de uma propaganda oficial. Não compete aqui debater os meandros dessa 

longa discussão. No entanto, cabe sim alguns apontamentos sobre como as moedas se 

inserem em nossa visão teórica, isto é, como um meio que seleciona e perpetua formas 

semânticas de maneira mais duradoura, possibilitando a movimentação de determinados 

conteúdos e a reprodução do processo comunicativo. Sobocinski defende que a 

iconografia das moedas dos Ludi Saeculares de Domiciano, especialmente aquelas de 

tipo narrativo, buscavam comunicar uma mesma mensagem para audiências 

diversificadas. Isso é possível, segundo a autora, devido à falta de rigidez de certos 

elementos icônicos retratados, como, por exemplo, as formas genéricas da arquitetura 

como pano de fundo das cenas. Isso direcionaria o foco da mensagem para o papel de 

Domiciano como protagonista do festival, independentemente se o intérprete da moeda 

conhecesse ou não o ritual retratado. 

                                                             
520 © American Numismatic Society: http://numismatics.org/collection/1944.100.42609 

http://numismatics.org/collection/1944.100.42609
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A hipótese supracitada vai ao encontro de nosso entendimento sobre o processo 

comunicativo que viemos trabalhando até aqui. Levando em consideração que o 

repertório de informações que os indivíduos acessavam variava sob múltiplos aspectos – 

riqueza, status, formação, redes de patronato, religiosidade, etc. –, logo, as seleções 

operadas por aqueles que buscavam interpretar as moedas produziam comunicações 

diversificadas. Dessa forma, indivíduos que procuravam entender os símbolos gravados 

nessas moedas poderiam ter percepções distintas sobre as inúmeras representações 

intencionadas pelos artesãos, pelo princeps ou mesmo pelos quindeciumuiri.521 Como 

viemos destacando, a comunicação não se constitui pela entrega de um produto semântico 

completo. Ao contrário, ela se estabelece como um processo de tripla seleção – 1) 

sistema-entorno, 2) elaboração da enunciação e 3) compreensão – que acarreta, 

imprescindivelmente, perda de significados que poderiam estar contidos anteriormente 

em seu momento de enunciação ou, no caso das moedas, de cunhagem. A perda de 

informações “originárias” não é de forma alguma um problema, mas uma condição 

necessária para a comunicação. 

Segundo Sobocinski, a mensagem principal contida nas moedas dos Ludi Saeculares 

de Domiciano pode ser decodificada por meio dos principais sacrifícios e oferendas em 

que o imperador se fazia presente. Dessa maneira, o papel do princeps estava submetido 

ao povo: “os sacrifícios dos Ludi Saeculares eram performados em Roma para o benefício 

do povo romano”.522 Independentemente de qual rito fosse representado nas moedas, o 

princeps ocupava sempre uma posição de destaque em meio às cenas. Ao contrário dos 

tipos monetários verificados nos Jogos de Augusto, não há em 88 o compartilhamento da 

responsabilidade de coordenação dos Jogos com os quimdeciumuiri sacris faciundis, 

mesmo que Tácito frise a importância deles em sua organização.  

O imperador interage com o populus em meio a cidade de Roma. Parece-nos que a 

especificidade contida nas moedas de bronze de Domiciano é, justamente, a mensagem 

de um princeps que compreende e compartilha das cerimônias da urbs. Portanto, o 

princeps aparece em meio ao espaço público e visível ao populus, integrando-se a uma 

estrutura de tempo republicana por vias imperiais. Como destacamos no início desse 

                                                             
521 Mesmo sem sabermos sob quem ficava a responsabilidade de produzir a iconografia e cenas do registro 
numismático, ainda assim é plausível compreender que as diferentes casas de cunhagens, sob coordenação 
do Senado ou da casa imperial, funcionavam de forma coordenada. Isso é possível devido a repetição de 
motivos em moedas de prata assim como em moedas de bronze, como verificado na presença do ludio no 
dupondius (RIC II-1², 617) e também no deanrius (RIC II-1², 601) de Domiciano. 
522 Sobocinski, 2006, p. 598. 
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capítulo, a diferenciação hierárquica das sociedades estratificadas apenas ganha sentido 

em público e diante do público. Como um espaço contraditório, o espaço público tem 

como uma de suas especificidades reunir iguais – cidadãos – e, ao mesmo tempo, 

diferenciar os mesmos por meio da hierarquização social, como é o caso da figura do 

princeps em meio aos cidadãos romanos.523 

Não é possível organizar cronologicamente os eventos descritos nas moedas dos 

Jogos de Domiciano. Em nosso entendimento, isso não prejudicaria a comunicação da 

mensagem principal para os coetâneos do festival em Roma. As narrativas ali dispostas 

funcionam individualmente, assim como são apresentadas nos livros Sibilinos. Podemos 

situar os eventos por meio das temáticas: sacríficos, oferendas, crianças e coro, oração 

das matronas (supplicatio) e rituais de coleta (fruges) e distribuição (suffimenta). 

Portanto, ao comparamos com as Acta de Augusto, temos um panorama das cerimônias 

que ocorreram durante os três dias e três noites de festival. Assim como não aparece no 

Oráculo Sibilino a realização de ludi circense e scaenici, as moedas também não 

descrevem tais eventos. No entanto, Suetônio atesta a realização desses spectacula.524 

Em nosso entender, a relação de Dominicano com a cidade de Roma não pode ser 

negligenciada se quisermos compreender os sentidos operados pelo imperador e seus 

apoiadores. Como vimos na historicização dos Ludi Saeculares, os seus significados não 

apenas se vinculavam à festividade retomada por Augusto, mas, fundamentalmente, 

marcavam uma idade de ouro, uma baliza temporal firmada com a abertura de um novo 

saeculum. Paradoxalmente, esse novo saeculum ganhava forma a partir da apropriação 

do antigo. Esse “novo” também estava impresso no contexto espacial da urbs, na 

renovação arquitetônica de Roma. Assim como Augusto, os flavianos cumpriram esse 

papel de renovadores. Vespasiano, como supostamente desejava Augusto,525 erigiu um 

anfiteatro sem precedentes no centro da urbs. Domiciano restaurou diversas construções 

danificadas – como a Curia e o Templo de Júpter Máximo – e construí outras novas, 

como, por exemplo, o templo da gens Flávia, um novo Fórum e uma série de outros 

templos – com destaque para o da deusa Minerva no Fórum Imperial.526 Além disso, o 

filelenismo desse imperador legou um Odeon e um Estádio permanentes para Roma, que 

                                                             
523 Como já enfatisamos, essa assimetria não é uma especificidade do Principado, mas se amplifica com o 
seu advento. 
524 Suet. Dom. 4. 
525 É o que nos informa Suetônio em Vesp. 9. 
526 Templo dedicado por Nerva em 97 e conhecido modernamente como Forum Transitorium ou Forum 
Neruae. 
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serviram provavelmente como palcos dos Ludi Capitolini – e, talvez, esse Odeon já teria 

sido utilizado nos Ludi Saeculares de 88.527 

Toda essa energia depositada na impressão do poder imperial em formas urbanas 

realimentava uma lógica paradoxal típica da sociedade romana. Dinâmica essa que, a 

partir de Augusto, concentrou cada vez mais nas mãos do princeps a capacidade de 

intervenção no espaço público da urbs, ao mesmo tempo que reforçava o paradoxo 

promovido pelas estruturas temporais republicanas e imperiais: por mais que o imperador 

se distinguisse dos demais aristocratas – e, diacronicamente, dos imperadores precedentes 

– o resultado de sua intervenção imperial – que se confundia com a espera privada da 

familia Caesaris – era a produção de um espaço público pertencente ao populus. O 

imperador jamais conseguiu a posse desse espaço público, assim como os aristocratas da 

República também não o fizeram. 

Plutarco, escrevendo pouco tempo depois da morte de Domiciano, em 96, apresenta 

uma breve genealogia dos restauradores do templo de Júpiter Máximo no Capitolino. 

Destruído pela guerra civil em 83 a.C., esse templo foi reconstruído por Sula e dedicado 

por Catulo. Novamente destruído em 69, agora foi Vespasiano aquele que o reconstruiu. 

Em 80, um grande incêndio novamente o queimou, cabendo a Domiciano a sua 

renovação. Nesse momento, Plutarco faz uma digressão analítica, comparando 

Domiciano ao rei Midas,528 que ao seu toque, transformava tudo em ouro.529 Plutarco 

buscou ressignificar o esforço político-arquitetônico de Domiciano, ressaltando outros 

elementos desse projeto de intervenção no espaço público.  

 

Diz-se que Tarquínio gastou com as fundações quarenta mil libras de 
prata, mas quanto ao dos nossos dias [sob Domiciano], a maior soma 
calculada de entre os mais ricos particulares de Roma não chegaria para 
cobrir as despesas do douramento, que ficou em mais de doze mil 
talentos. (4). As colunas de mármore pentélico tinham uma belíssima 
relação entre altura e largura – pois eu vi-as em Atenas. Mas, uma vez 
em Roma, de novo marteladas e polidas, não granjearam tanta elegância 
quanto perderam na perfeição da simetria, apresentando-se finas e 
delicadas. (5). Quem quer que tenha ficado admirado com a 
sumptuosidade do Capitólio, se visse um pórtico da casa de Domiciano, 
ou uma basílica, ou uns banhos, ou uma sala de estar das concubinas, 
tomaria aquele dito de Epicarmo para o perdulário – ‘Tu não és um 
filantropo; és um insano:  deleitas-te a dar!’530 

                                                             
527 Darwall-Smith, 1996. 
528 A lenda dizia que o rei Midas, da Frígia, começou a transformar tudo que tocasse em ouro após Dionísio 
realizar um de seus desejos gananciosos de possuir mais ouro. 
529 Plut. Vit Publ. 15.6.  
530 Plut. Vit Publ. 15.3-5: 
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Jamais saberemos, de fato, como se deu a recepção das novas construções em Roma 

sob o Principado de Domiciano. Todavia, parece-nos improvável que a liberalitas do 

princeps,531 reprodutora e produtora de novos espaços públicos da urbs durante o império, 

fosse vista de forma exclusivamente negativa. Da mesma forma, torna-se impossível 

recuperar por completo os significados disponíveis das cenas e dos símbolos dispostos 

nas moedas comemorativas dos Ludi Saeculares de Domiciano. Fato é que todos esses 

elementos – arquitetônico, simbólicos, literários etc. – estavam disponíveis para serem 

selecionados e rearticulados sob(re) o governo de Domiciano, servindo assim para a 

construção de novas formas semânticas de elogio e/ou vitupério do princeps. Portanto, ao 

articular elementos simbólicos e narrativos, o corpus numismático dos Ludi Seculares de 

Domiciano nos possibilita compreender algumas facetas desses significados 

comunicados pela casa imperial. A centralidade atribuída à perfórmance do princeps em 

meio ao espaço público de Roma, especialmente como um magistrado guiado pelas 

tradições romanas, reatualizava as estruturas de tempo republicanas ao mesmo tempo que 

também reafirmava estruturas imperiais. 

  

                                                             

[3] ὁ δὲ τέταρτος οὗτος ὑπὸ Δομετιανοῦ καὶ συνετελέσθη καὶ καθιερώθη. λέγεται δὲ Ταρκύνιον εἰς τοὺς 
θεμελίους ἀναλῶσαι λίτρας ἀργυρίου τετρακισμυρίας: τούτου δὲ τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς τὸν μέγιστον ἐν Ῥώμῃ τῶ
ν ἰδιωτικῶν πλοῦτον ἐκλογισθέντα τὸ τῆς χρυσώσεως μὴ τελέσαι ἂν ἀνάλωμα, πλέον ἢ δισχιλίων καὶ μυρ
ίων ταλάντων γενόμενον.[4] οἱ δὲ κίονες ἐκ τοῦ Πεντελῆσιν ἐτμήθησαν λίθου, κάλλιστα τῷ πάχει πρὸς τὸ
 μῆκος ἔχοντες: εἴδομεν γὰρ αὐτοὺς Ἀθήνησιν. ἐν δὲ Ῥώμῃ πληγέντες αὖθις καὶ ἀναξυσθέντες οὐ τοσοῦτ
ον ἔσχον γλαφυρίας ὅσον ἀπώλεσαν συμμετρίας καὶ τοῦ καλοῦ, διάκενοι καὶ λαγαροὶ φανέντες. 
[5] ὁ μέντοι θαυμάσας τοῦ Καπιτωλίου τὴν πολυτέλειαν, εἰ μίαν εἶδεν ἐν οἰκίᾳ Δομετιανοῦ στοὰν ἢ βασιλ
ικὴν ἢ βαλανεῖον ἢ παλλακίδων δίαιταν, οἷόν ἐστι τὸ λεγόμενον Ἐπιχάρμου πρὸς τὸν ἄσωτον, 
οὐ φιλάνθρωπος τύ γ᾽ ἐσσ᾽: ἔχεις νόσον χαίρεις διδούς”. (Trad. Brandão, 2012). 
531 Paul Zanker (2010, p. 77-8) argumenta que os imperadores, como representantes das tradições 
republicanas, deveriam ocupar as magistraturas e aparecerem em público. Ao mesmo tempo que, como 
monarcas, eles deveriam fornecer poder e magnificência, ambos traduzidos pela forma citadina de Roma: 
“Within this set of circumstances, ‘popular’ buildings and the games became an important medium through 
which the emperors could display their power – and, at the same time, an important indicator, for the people, 
of the quality and character of each ruler. Ruler as Tiberius, who built little and were tight-fisted when it 
came to the games were criticized by Suetonius and other historians. After Augustus had made the first, 
fundamental steps, a reciprocal and ‘self-propelled’ system of giving and ‘appreciative’ receiving was 
developed, a type of ‘dialogue’ on whose functioning both sides, the people and the emperor, were 
dependent. In accordance with his role, the people and the emperor exercised the liberalitas expected of 
him in his acts of giving and patronage. For this, he was thanked by the people and senate with honours, 
apotheosis, and cult. As responses to the emperor’s liberalitas took the form of monumental arches, 
columns, altar, and temples, this dialogue was written all over the very fabric of the city.” 
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 As Saturnais: momentânea distensão da hierarquia. 

 

Ao contrário dos Ludi Saeculares, cujo interstício centenário separava a sua 

realização, as Saturnais eram festividades anuais, o que não as tornavam menos esperadas. 

De acordo com Catulo, elas compreendiam “os melhores dias” do calendário romano.532 

O festival, que ocorria durante três ou sete dias em dezembro, dependendo do período 

histórico, libertava Saturno, que passava a ocupar, durante os dias festivos, o lugar de 

Júpiter na manutenção da ordem romana. Aliás, ao contrário de Júpiter, o papel de Saturno 

era justamente o de perturbar a ordem vigorante até então.533 As cerimônias das Saturnais 

acomodavam, por um curto período de tempo, senhores e escravos em posições sociais 

menos diferenciadas. O afrouxamento temporário das fronteiras hierárquicas, 

paradoxalmente, reforçava a norma discriminatória entre os indivíduos.534 

Os documentos pouco nos informam sobre os ritos públicos ligados a esse festival,535 

já que o enfoque recai, em larga medida, sobre as cerimônias domésticas. Sabemos que o 

Templo de Saturno estava localizado no extremo oeste do Fórum Romano, no sopé do 

monte Capitolino e a sudoeste da plataforma dos Rostra (Mapa 4: 10).536 Segundo 

Coarelli, depois do templo de Júpiter Ótimo Máximo, no topo do Capitolino, o templo de 

Saturno aparece como o templo republicano mais antigo.537  Ele teria sido iniciado no 

período monárquico, mas apenas inaugurado nos primórdios da República.538 Em frente 

ao templo, localizava-se também um altar dedicado a Saturno, que a tradição associava 

com a fundação da urbe. No dia 17 de dezembro, data da consagração do templo, 

comemorava-se a festa de Saturno. Os vestígios nesse sítio arqueológico são bastante 

antigos, sendo que o podium principal fora reconstruído por L. Munácio Planco em 42 

a.C. Segundo Macróbio, o podium sustentava uma estátua de Saturno com os pés atados. 

                                                             
532 Catull. 14.15: “optimo dierum”. 
533 Dolansky, 2011; Agnolon, p. 2017. 
534 Sobre as Saturnais, ver: Agnolon, 2017, p. 107-82. Parece-nos ainda importante ressaltar, como observa 
Agnolon (2017, p. 105) em sua análise sobre as semânticas associadas ao deus Saturno/Cronos, que a 
própria imagem dessa divindade é, originariamente, paradoxal: “congrega em si o bem e o mal, a fortuna e 
desgraça, a ventura e desventura.” 
535 Salvo duas exceções mais pontuais em Tito Lívio e Estácio que trataremos adiante. 
536 Sobre o templo de Saturno, ver: Scullard, 1982, p. 206; Coarelli, 2007, p. 65-6. 
537 Coarelli, 2007, p. 65. Segundo Macróbio (Sat. 1.8.3), o templo de Saturno era, ainda, utilizado como 
aerarium. 
538 Liv. 2.20-1; Dion. Hal. 6.1. Segundo Coarelli (2007, p. 65), o templo foi restaurado por L Munatius 
Plancus em 42 a. C e, novamente, depois do fogo de Carinus em 283. Uma inscrição (CIL VI, 937), ainda 
hoje visível no frontão da construção, preserva o registro da restauração após esse incêndio. Hoje, o que 
permanece da construção são oito colunas e o entablamento construídos de materiais recuperados. 
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A essa estátua amarravam-se tiras de lã para que, na abertura das Saturnais, elas fossem 

desatadas.539  

Algumas poucas evidências, especificamente Tito Lívio e Estácio, sugerem que as 

Saturnais teriam sido abertas por meio de um banquete público.540 Tito Lívio ainda 

adiciona a existência de sacrifícios realizados nas cerimônias introdutórias ao festival, 

seguidos por um lectisternium.541 Durante as festividades, cidadãos romanos trocavam a 

toga, símbolo da ciuitas, por uma espécie de veste de jantar chamada synthesis.542 Além 

disso, os mesmo homens livres também poderiam portar o pilleus, um chapéu de feltro 

geralmente utilizado pelos libertos.543 Portanto, vinculado ao universo doméstico, as 

fronteiras hierárquicas que separavam os homens livres dos escravos eram afrouxadas e, 

em algumas ocasiões específicas, como nos banquetes, invertidas. Os dias de festa davam-

se ao excesso na alimentação, nos jogos, nos risos, nas danças, nas brincadeiras e nas 

algazarras.544 

Como destaca Alexandre Agnolon, os vínculos originários de Saturno com as 

matérias da agricultura e da apicultura, em um tempo mítico no qual a fartura e a bonança 

delineavam o governo desse deus, estavam, igualmente, no horizonte desse festival.545 Os 

dias de festa representavam o reverso do regramento cotidiano, da hierarquia, da 

disciplina no campo e do trabalho na colheita. Aproveitava-se, portanto, a bebida em 

exagero e os frutos do arado como recompensa dos meses de esforço anteriores.546 

Como nota Justino, o epitomador de Pompeu Trogo,547 senhores e escravos 

reclinavam juntos no triclinium durante jantares das Saturnais. Em estudo sobre a postura 

durante o jantar romano, Matthew Roller demonstra como a semântica do ato de se 

acomodarem reclinados durante a ceia estava associada ao adulto da elite. O hábito, por 

                                                             
539 Macrob. Sat. 1.8.5. 
540 Liv. 22.1.19–20; Stat. Silv. 1.6. 
541 O lectisternium era um momento no qual um banquete era oferecido aos deuses. (OLD, 1968-82, p. 
1012). 
542 Mart. Ep. 5.79.1-2, 6.24, 14.1.1. 
543 Mart. Ep. 11.6.4, 14.1.2. 
544 Luc. Sat. 2. 
545 Agnolon, 2017, p. 108-9. 
546 Se, por um lado, os sete dias de excessos eram visto de forma positivo por integrarem às tradições 
romanas, por outro lado, Sêneca (Apoc. 8.2) justamente criticava o imperador Cláudio, a Saturnalicius 
princeps, por transformar esse momento de inversão e esbanjamento em uma prática corriqueira ao longo 
de todo o ano. 
547 Trogus foi um historiador do final do período republicano ou do início do imperial. Já Justinus foi um 
historiador que escrever por volta do século III. 
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sua vez, colocava em evidência a prerrogativa do otium.548 A característica postura 

marcava “um tipo de privilégio social, de lazer, de luxúria e de prazeres – o último 

acompanhado com vinho, comida, conversação, companheirismo e erotismo.”549 Desse 

modo, o fato dos escravos se juntarem aos senhores durante os banquetes, tomarem o 

mesmo assento e se reclinarem assumindo a mesma postura, indica-nos o tom irreverente 

desse festival. 

O enfraquecimento das diferenciações sociais durante os banquetes, todavia, merece 

ser problematizado. Três versões distintas sobre o trato dos escravos durante os baquetes 

são atestadas pela tradição literária. Luciano de Samósata nos informa que os homens 

livres eram os responsáveis por servirem os banquetes.550 Já Ateneu relata que as crianças 

eram aquelas responsáveis por executarem as tarefas dos escravos,551 enquanto Solino 

afirma que apenas os homens livres serviam os escravos, porém não se juntavam a eles 

durante o banquete.552 De maneira similar a Solino, a visão de Macróbio era a de que os 

senhores jantavam separadamente dos escravos. No entanto, inversamente a ordem 

tradicional romana, os escravos tinham na ocasião das Saturnais o privilégio de cearem 

primeiro.553  

Sobre a participação de mulheres e crianças, as evidências pouco nos informam. 

Como atesta Dolansky, nenhuma matrona é explicitamente citada nas cerimônias.554 

Estácio, porém, menciona um grupo de mulheres entre os participantes do banquete 

público realizado por Domiciano.555 Esse banquete público, juntamente com outro 

descrito por Tito Lívio no início das Guerras Púnicas, parecem uma exceção à regra.556 

No entanto, a presença de mulheres livres nas Saturnais podem ser sugeridas pelos tipos 

de presentes distribuídos durante e/ou no fim do festival, como aparenta ser o costume 

estabelecido, ao menos, em nosso recorte temporal sob o Principado de Domiciano.557 

Alguns dos presentes descritos por Marcial são fitas e cintos,558 assim como grampos, 

                                                             
548 O otium, segundo Roller (2006, p. 176), “is the domain of stereotypically relaxed, pleasurable activity 
that complemented these men’s negotia, which in turn consisted of the ‘serious’ activities that they 
characteristically pursue in government and in the courts, among other places.”   
549 Roller, 2006, p. 175. 
550 Luc. Sat. 18. 
551 Ath. 14.639b. 
552 Solin. 1.35. 
553 Macrob. Sat. 1.24.23. 
554 Dolansky, 2011, p. 494.  
555 Stat. Silv. 1.6.44. 
556 Liv. 22.1.19–20. 
557 Mart. Ep. 5.18, 7.53, 14; Suet. Aug. 75, Vesp. 19.1. 
558 Mart. Ep. 14.66, 134, 149, 151. 
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perucas e guarda sóis.559 Segundo Dolansky,560 a participação de crianças também pode 

ser sugerida, indiretamente, pela indicação de dois presentes como aros (orbis) e pastéis 

(adipata).561 Se, por um lado, o contexto de beberagem, encenações galhofas e poesia,562 

inseridas no contexto distorcido das hierarquias, poderiam não ser o ambiente ideal para 

servir de exemplum ao jovem, por outro lado, Tácito relata que durante o Principado de 

Nero, Britânico e outros garotos brincavam em meio aos convivas durante as Saturnais.563 

 

                                                             
559 Mart. Ep. 14.24–28. 
560 Cf. Dolansky, 2011. 
561 Mart. Ep. 14. 169, 223. 
562 Mart. Ep. 11.2, 11.5; Luc. Sat. 2. 
563 Tac. Ann. 13.15. Tácito relata que os garotos brincaram de sortear quem seria o “rei” (ludicra regnum 
lusu sortientium). Luciano (Sat. 4) indica como esse tipo de jogo servia para produzir o ridículo, o que se 
constituía como uma tônica recorrente das festividades, pois o objetivo era “to become sole king of all so 
that you not only escape silly orders but can give them yourself, telling one man to shout something 
disgraceful about himself, another to dance stark naked.” (Trad. Dolansky, 2006). No excerto de Tácito, 
Nero, que brincava com os garotos, é sorteado como o “rei”. No contexto do livro 13.15 dos Anais, 
Britânico já estava próximo aos quatorze anos e, dessa maneira, preocupava ao princeps os desfechos de 
sua maturidade e os confrontos com sua mãe, Agripina. Por isso, após ser escolhido como “rei”, Nero 
mandou com que os garotos fizessem coisas que não lhes causassem vergonha. Na hora de Britânico, porém, 
o princeps buscou ridicularizar o irmão mandando-lhe que cantasse algumas canções diante do público. 
Como o jovem Britânico, por inocência, sai-se bem da situação, isso inflama ainda mais os ódios de Nero. 
A narrativa taciteana nos permite refletir sobre a linha tênue que separava o ridículo da humilhação durante 
as Saturnais.   



172 

 

 

Mapa 4: Fórum Romano. Legendas: 1 Porticus of the Dei Consentes. 2 Temple of Vespasian and Titus. 
3 Temple of Concord. 4 Carcer. 5 Church of SS. Martina e Luca. 6 Arch of Septimius Severus. 7 Altar 
of Saturn and the Umbilicus Urbis. 8 Caesarian-Augustan rostra. 9 Republican viaduct. 10 Temple of 
Saturn. 11 Arch of Tiberius and Vicus Iugarius. 12 Niger Lapis. 13 Trajanic plutei. 14 Column of Phocas. 
15 Basilica Iulia. 16 Lacus Curtius. 17 Curia Iulia. 18 “Equus Domitiani.” 19 Diocletianic Columns. 20 
Equus Constantini. 21 Rostra ad Divi Iulii. 22 Porticus Iulia (Gai et Luci). 23 Basilica Fulvia-Aemilia. 
24 Parthian Arch of Augustus. 25 Actian Arch of Augustus. 26 Temple of the Castors. 27 Oratory of the 
Forty Martyrs. 28 Fountain of Juturna. 29 Temple of Vesta. 30 Temple of Divus Iulius. 31 Regia. 32 
Temple of Antoninus and Faustina. 33 Church of S. Maria Antiqua. 34 House of the Vestals. 35 Domus 
Publica. 36 Republican building. 37 “Temple of Romulus.” 38 Medieval Porticus. 39 Sanctuary of 
Bacchus and Cybele. 40 Imperial buildings. 41 Arch of Titus. 42 Building near the Arch (In Coarelli, 
2007, p. 42). 

 

4.3.1 As Saturnais de Domiciano. 

 

Como vimos até o momento, as Saturnais se constituíam como um festival fortemente 

ligado ao espaço doméstico, circunscrito aos limites da domus. De caráter privado, as 

festas de Saturno pareciam funcionar como apaziguadores das tensões hierárquicas 

características da estratificação social romana. O teatro da inversão, que parecia 

funcionar, de fato, como uma estratégia social conciliadora, todavia, reafirmava 

paradoxalmente a diferença existente entre os indivíduos, uma vez que aos escravos eram 

apresentados tudo aquilo que eles jamais teriam por concreto. 
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No entanto, a importância das Saturnais extrapolava as fronteiras da domus. A festa 

parece ter sido de grande relevância para os negotia públicos, tendo sito tratada com 

atenção desde Júlio Cesar e Augusto. Segundo Macróbio, com a alteração do calendário 

romano promovida por César, aumentou-se também o número de dias das Saturnais de 

um para três. Augusto, por sua vez, oficializa por meio de um edito as práticas 

saturnalícias modificadas pelo seu pai adotivo.564 Como explica Agnolon, um segundo 

festival chamado Sigilárias ocorria logo após as Saturnais. As Sigilárias, ou a “Festa das 

imagines”, acontecia por meio da troca de presentes entre os participantes, que ofereciam 

estatuetas produzidas, geralmente, de terracota. Agnolon ainda frisa que, a partir da 

variedade de estatuetas e brindes descritos como presentes nos livros Xênia e Apoforeta 

de Marcial, é provável que sob o governo de Domiciano as Sigilárias já teriam sido 

incorporadas às Saturnais.565 

O acréscimo de dias nos sugere a relevância atribuída às festas de Saturno no mês de 

dezembro. Imperadores como Calígula e Cláudio interviram na manipulação desses dias 

festivos. Dio Cássio relata que Calígula, após abolir as acusações prefixadas pelo seu 

antecessor, Tibério, decreta um quinto dia de comemoração das Saturnais, além de 

fornecer um auxílio do erário para a fabricação das estatuetas.566 Meses depois, o próprio 

Calígula aboliria o quinta dia, que seria restaurado por Cláudio.567 Sob Domiciano, como 

já dito, as Saturnais já se dariam durante os setes dias, incorporando as Sigilárias em suas 

tradições.  

Com alto apelo popular, o festival em honra a Saturno nos parece um meio propício 

para se perpetuar alguns significados que já vinham sido mobilizados pela comunicação 

política de Domiciano. De forma similar ao nosso argumento sobre o uso político do 

festival, Carole Newlands levanta a hipótese que Domiciano teria apropriado “as 

Saturnais para o seu próprio uso político, posicionando sua celebração na posição mais 

proeminente do mês, as Calendas”568 No entanto, a única evidência que temos para 

confirmação dessa data é o prefácio das Siluae 1.31, no qual Estácio diz que irá tratar, por 

                                                             
564 Macrob. Sat. 1.10.23-4. 
565 Agnolon, 2017, 111-2. Segundo Agnolon (2017, p. 17, n. 1), Xênia e Apoforeta são termos que “referem-
se aos seguintes substantivos neutros, xenium e apophoreta, que, basicamente, podem ser compreendidos 
como mimos, presentes, brindes ou lembrancinhas com que o anfitrião presenteava seus convidados nos 
banquetes, sobretudo nos festins saturnalícios, em que a prática, antes mera praxe de hospitalidade, passava 
a imbuir-se de caráter ritual específicos”. 
566 Dio. 59.6. Suetônio (Cal. 17, 2) relata o mesmo feito, afirmando que o dia fora chamado por Calígula 
de “o dia da juventude” (iuuenalis dies). 
567 Dio. 60. 25. 
568 Newlands, 2006, p. 236. 
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fim, das Kalendae Decembres.569 Se, de fato, a data tiver sido alterada para o primeiro 

dia de dezembro, dessa forma, Domiciano buscaria manipular dois momentos fulcrais do 

calendário romano: as Calendas de dezembro por meio das Saturnais e, sequencialmente, 

a abertura do ano seguinte por meio da posse como cônsul em primeiro de Janeiro.570 A 

alteração do calendário, se dermos crédito a Suetônio, não seria novidade, pois o 

imperador também teria trocado os nomes dos meses de setembro e outubro para 

Germaninus e Domitianus.571  

Imerso nesse ambiente festivo e político, Estácio descreve no livro 1.6 de Siluae um 

grandioso banquete público, trocas de presentes e espetáculos oferecidos por Domiciano 

durante as suas Saturnais.572 Os Siluae foram compostos, provavelmente entre 89 e 96. 

Tudo indica que os três primeiros livros tenham sido publicados após janeiro de 93 e antes 

de 95.573 Ou seja, as Saturnais de Domiciano descritas pelo poeta teriam ocorrido entre 

os anos de 89 e 93. O poeta descreve o festival de inverno como um participante,574 

ocupando-se do ponto de vista do espectador comum que integra a coletividade em meio 

ao espaço público.575 

Newlands argumenta que o poema em questão demonstra a apropriação por parte do 

poder imperial de um discurso em favor da liberdade popular. Dessa maneira, Domiciano 

se aproveitaria do momento aclamado de licença e de inversão social para promover 

espetáculos.576 O poema, continua Newlands, explora a “natureza paradoxal do poder do 

imperador e da sua Saturnalia”.577 Ambivalência poderia também ser verificada por meio 

da contradição entre a métrica do poema estaciano – o hendecassílabo falécio, empregado 

pela poesia ligeira, erótico-amorosa e cômico-satírica – utilizada para retratar a presença 

do imperador, exposto em público pela primeira vez em sua obra. As linhas curtas e 

rápidas do hendecassílabo permite aos espectadores de Estácio se moverem em meio as 

                                                             
569 Indo na contramão das demais evidências que indicam o dia 17 de dezembro. 
570 Manipulação cronológica que Augusto se utilizou muito bem para honrar a si e a sua família. 
571 Suet. 13.3. 
572 Stat. Silv. 1.6. 
573 Shackletonn Bailey, 2003, p. 5. Entende-se que os três livros foram publicados em conjunto, pois, no 
prefácio das Silv. 4.2-3, Estácio marca uma ruptura entre os três primeiros livros e o seu recente quarto. 
Além disso, as temáticas dessa tríade inicial parecem formar um harmonioso ciclo. O primeiro livro versa 
sobre os poemas imperiais; o segundo, distante da primeira temática, ocupa-se sobre a lamentação; e o 
terceiro interroga o valor da vida entre uma política imperial em Roma, de um lado, e uma vida longe do 
centro urbano em Nápoles, do outro lado. Tendo em vista que, no livro quarto (Silv. 4.1, 4.3), Estácio indica 
a consagração do décimo sétimo consulado de Domiciano e a inauguração da Via Domitiana, o livro fora 
publicado em 95. 
574 Ao contrário de Horácio (Sat. 2.3) que se retira de Roma durante as Saturnais para escrever poesia. 
575 O ponto de vista coletivo é oferecido pelo uso do pronome “nós” (nos). 
576 Newlands, 2004, p. 227. 
577 Ibid. p. 228. 
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rápidas trocas de cenas e de descrições inseridas no poema.578 Portanto, se, por um lado, 

o verso escolhido trata bem da forma ligeira e do conteúdo esbanjador e satírico do 

contexto saturnalício, por outro lado, distancia-se da representação elevada que, por 

ventura, esperava-se do tratamento imperial.579 Ao inserir Domiciano nessa forma e 

conteúdo poéticos, Estácio promoveria uma situação ambígua, porém adequada ao 

contexto festivo.  

A presença do imperador em público é um ponto central para nossa análise. Se no 

livro 1.1 das Siluae Estácio descreve a grandiosa estátua equestre de Domiciano no Fórum 

Romano, no livro 1.6 o poeta apresenta o princeps interagindo com o povo em público. 

Em ambos poemas (Siluae 1.1 e 1.6), destaca Newlands, o excesso funciona como uma 

“metáfora do poder imperial”.580 No entanto, os ritos das Saturnais nos permitem acessar 

um ponto de vista que, depois, será amplamente desconsiderado pelos testemunhos 

negativos produzidos sobre o último princeps flaviano: o uso do espaço público pelo 

imperador.  

O poema inicia-se com a abertura das Saturnais, representada pela troca da regência 

divina em Roma. Febo, Palas e as Musas tiram férias (feriatae), ausentando-se até que o 

calendário de Jano se inicie no mês seguinte. Assim, Saturno é libertado das correntes 

para assumir o posto de comando. Igualmente presentes, as personificações Iocus, a 

alegria, e Sal, a hospitalidade, preenchem a atmosfera do festival.581 Como observa 

Newsland, o uso do plural Sales introduz também uma noção perspicaz sobre alimentação 

que era importante para Saturno e, consequentemente, para suas Saturnais.582 Agnolon 

explora esse percurso originário de Saturno, que o remete a uma divindade agrária central 

na região do Lácio. O latinista destaca que, mesmo carregando consigo significados 

obscuros e contraditórios,583 pois a tradição de Saturno/Crono remontava a um contexto 

políade mais amplo e antigo, em Roma, ele era visto sob ótica da vida agrária, do benfeitor 

                                                             
578 Newlands, 2006, p. 228. 
579 Ibidem. 
580 Ibid., p. 229. 
581Stat. Silv. 1.6.1-8: “Et Phoebus pater et severa Pallas/ et Musae procul ite feriatae: / Iani vos revocabimus 
kalendis. / Saturnus mihi compede exsoluta / et multo gravidus mero December /et ridens Iocus et Sales 
protervi / adsint, dum refero diem beatum /laeti Caesaris ebriamque aparchen.” (Tra. De Shackletonn 
Bailey, 2003). 
582 Newsland, 2006, p. 239. 
583 Na tradição grega, Hesíodo (Th. 161-80) narra como Crono, auxiliado por Gaia, destrona o pai Urano 
decepando lhe o falo. Entretanto, após assumir o lugar do pai, Crono passa a agir de forma semelhante a 
ele, devorando os próprios filhos que tem com Réia. Logo, sofre de fim semelhante ao pai, pois devido à 
sutileza de Réia, Zeus destrona o pai e o envia para o Tártaro. 
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da paz e promotor da felicidade, além de introdutor das leis.584 Saturno foi, portanto, ao 

invés de um deus destronado que habitava o Tártaro (Hesíodo), uma figura semi-histórica 

refugiada no Lácio e promotora de um “século de ouro”, como registra os versos 

virgilianos da Eneida.585 Nesse sentido, a narrativa estaciana sobre as Saturnais de 

Domiciano buscava emular esse tempo idílico e fundador. 

 

Eis, porém, que em meio a todos os ilustres aproxima-se à plateia outra 
plebe, não menor, que, sentando-se, é decente e educada. Uns carregam 
cestos de pães e guardanapos brancos e aperitivos elegantes; outros, 
com prodigalidade, distribuem vinhos envelhecidos – julgarias que 
eram um tanto de escanções de Ida. Nutri de imediato o orbe, onde há 
o melhor e o mais severo, e as togadas gentes; e alimentas, ó feliz, tantos 
povos: Anona soberba não reconhece este dia. Antiguidade, agora 
compara os séculos do velho Jove com a Idade de Ouro: os vinhos não 
fluíam assim tão livres, nem seria aproveitada a colheita do ano tardio. 
Todas as ordens comem juntas na mesa: jovens, mulheres, plebe, 
equestres e senadores. A liberdade renuncia a obediência. E tu mesmo 
– qual dos deuses poderia convidar e aceitar o convite – conosco entrou 
associado no banquete. Agora todos, quem quer que seja, ricos ou 
pobres, orgulham-se de jantar com o imperador.586 

 

No excerto citado, Estácio nos possibilita compreender melhor a dimensão – real ou 

projetada pelo autor – das Saturnais de Domiciano. Multidões se aproximando do 

banquete enquanto outras tantas já se encontram acomodadas. O “velho Júpiter”, isto é, 

Saturno, aquele que trouxe as artes da agricultura para a Itália,587 era superado pela “idade 

de ouro” (tempus aureum) de Domiciano, pois agora o vinho era mais abundante e a 

colheita melhor aproveitada. Estácio não indica a posição onde o banquete ocorreu, porém 

                                                             
584 Agnolon, 2017, p. 45-91.  
585 Virg. Aen. 8.319-25: “Foi o primeiro a baixar do alto Olimpo Saturno, fugido / do braço forte de Jove e 
do trono espoliado. Foi ele / quem congregou de começo a esta gente dispersa nos montes e lhes deu leis. 
Pôs o nome de ‘Lácio’ às paragens antigas, / por haver nelas achado seguro infalível refúgio. / Século de 
ouro! Foi como chamaram seu longo reinado, / de tal maneira regia esses homens, em paz e harmonia.” 
(primus ab aetherio venit Saturnus Olympo / arma Iovis fugiens et regnis exsul ademptis. / is genus indocile 
ac dispersum montibus altis / composuit legesque dedit, Latiumque vocari / maluit, his quoniam latuisset 
tutus in oris. / aurea quae perhibent illo sub rege fuere saecula). (Trad. de Nunes, 2014). 
586 Stat. Silv. 1.6.27-50: “Ecce autem caveas subit per omnis / insignis specie decora cultu / plebes altera, 
non minor sedente. / hi panaria candidasque mapas / subvectant epulasque lautiores; / illi marcida vina 
largiuntur: / Idaeos totidem putes ministros. / Orbem, qua melior severiorque est, / et gentes alis insemel 
togatas; / et cum tot populos, beate, pascas, / hunc Annona diem superba nescit. / i nunc saecula compara, 
Vetustas, / antiqui Iovis aureumque tempus: / non sic libera vina tunc fluebant / nec tardum seges occupabat 
annum. / una vescitur omnis ordo mensa, / parvi, femina, plebs, eques, senatus: / libertas reverentiam 
remisit. / et tu quin etiam (quis hoc vocari, / quis promittere possit hoc deorum?) / nobiscum socias dapes 
inisti. / iam se, quisquis is est, inops beatus / convivam ducis esse gloriatur.” 
587 Macrob. Sat. 1.7.18-21. 
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nos parece coerente entender que seu desenrolar aconteceu no largo defronte ao templo 

de Saturno, no Fórum Romano (Mapa 4: 10). 

O contexto espacial no qual o templo de Saturno estava inserido é igualmente 

importante para compreendermos a atmosfera do festival e os significados mobilizados 

em sua comunicação. O templo de Saturno localizava-se na extremidade norte do Fórum 

Romano (Mapa 4: 10), junto à via de acesso ao monte Capitolino. Um altar dedicado ao 

mesmo deus ficava em frente ao seu templo (Mapa 4: 7). A oeste desse altar, no sopé do 

Capitolino, localizavam-se o templo da Concórdia (Mapa 4: 3) e o templo de Vespasiano 

e Tito (Mapa 4: 2). No lado oposto a esses dois templos erguia-se os Rostros imperiais 

(Mapa 4: 8), compondo, assim, as construções que circunscreviam esse espaço aberto que 

talvez tenha servido de palco para o banquete das Saturnais. Cabe notar que foi 

Domiciano, provavelmente, quem finalizou o templo dedicado ao pai e ao irmão. Junto a 

cella desse templo existiam também duas imponentes estátuas, uma de Vespasiano e outra 

de Tito divinizados.588 Na passagem entre os templos de Saturno e de Vespasiano e Tito, 

o clivus capitolinus dava acesso ao monte sagrado, morada de Júpiter Ótimo Máximo.  

Podemos visualizar e compreender melhor o contexto espacial apontado por meio da 

reconstrução tridimensional da região na Figura 20 e na Figura 21. Ainda hoje, as ruínas 

remanescentes na região nos permitem ter a dimensão da grandiosidade dos templos de 

Saturno, a esquerda, e de Vespasiano e Tito, a direita (Figura 22).  

                                                             
588 Segundo Coarelli (2007, p. 66-7), o templo de Vespasiano e Tito media 33 metros de comprimento para 
22 metros de profundidade. Hoje, resta-nos somente três colunas na quina nordeste do templo medindo 
15,20 metros de altura e 1,57 metros de diâmetro. 
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Figura 20: Reconstrução tridimensional do Fórum Romano. No primeiro plano temos os Rostra. No 
segundo plano temos o Templo de Saturno (esquerda), o templo de Vespasiano e Tito (centro) e o templo 
da Concórdia (direitra). O Altar de dicado a Saturno não aparece na reconstrução digital.589 

 

 

Figura 21: Reconstrução tridimensional do Fórum Romano (visão aérea). Templo de Saturno, templo de 
Vespasiano e Tito e templo da Concórdia no extremo norte do Fórum Romano.590 

 

 

                                                             
589 © Digitales forum romanum. Forschungs- & Lehrprojekt des Winckelmann-Instituts der Humboldt-
Universität zu Berlin in Kooperation mit dem Exzellenzcluster TOPOI. 
590 Idem. 
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Figura 22: Ruínas do Templo de Saturno (esq.) e do templo de Vespasiano e Tito (dir.). Entre os dois o 
clivus catipolinus.591 

 

Se essa região foi, de fato, palco do banquete que abriu as Saturnas de Domiciano – 

o que nos parece bastante verossímil –, o seu entorno espacial nos permite verificar, ainda 

mais, a importância desse espaço público para os flavianos. Da mensa na qual todas as 

ordens sentavam-se juntas, como assinala Estácio, era possível observar o templo de 

Vespasiano e Tito, com as estátuas grandiosas de ambos, e o templo de Saturno, assim 

como o altar de Saturno e, provavelmente, a grande estátua equestre de Domiciano depois 

dos Rostros imperiais. O contexto arquitetônico dessa região do Fórum romano dialogava 

diretamente com o poder da família flaviana, tornando ainda mais marcante a superação 

do tempo de Saturno pelo tempo de outro de Domiciano, como destaca Estácio. As 

fronteiras que delimitavam o espaço público e sacro das Saturnais, referentes ao templo 

e ao altar de Saturno, desse modo, misturavam-se com as fronteiras que delineavam o 

espaço privado e sacro da gens Flávia. Dessa maneira, a sacralidade operava como um 

limiar que ajudava a embaralhar os contornos entre o público e o privado em uma das 

áreas mais emblemáticas das res publica romana.  

                                                             
591 © Topoi (Freie Universität Berlin; Humboldt-Universität zu Berlin): http://www.topoi.org/wp-
content/uploads/2012/01/TOPOI-Topic-C-IV-The-City-as-Site-of-Discourse.jpg.  

http://www.topoi.org/wp-content/uploads/2012/01/TOPOI-Topic-C-IV-The-City-as-Site-of-Discourse.jpg
http://www.topoi.org/wp-content/uploads/2012/01/TOPOI-Topic-C-IV-The-City-as-Site-of-Discourse.jpg
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O banquete público foi apenas uma das atividades promovidas por Domiciano 

durante suas Saturnais. Ao todo, o capítulo 1.6 da Siluae trata do banquete, dos munera e 

dos ludi scaenici como parte da festa realizada pelo imperador. Na passagem supracitada, 

Estácio sugere que o farto banquete compartilhado por Domiciano com o povo de Roma 

ultrapassava, em grandiosidade, as benesses do tempo de Saturno. Nesse momento, todas 

as ordines seriam, então, privilegiadas pois podiam ver o imperador (dux). 

O poema 1.6 das Siluae contrasta com outro poema, 4.9, inserido na mesma obra. 

Neste, o autor retratou as Saturnais sem a presença do imperador. Nesse poema Estácio 

questiona e reclama, abertamente, de um presente recebido por um amigo durante as 

Saturnais, evidenciando as conversações grosseiras e indelicadas propiciadas pelo 

contexto. Entretanto, na Silv. 1.6 não há diálogo entre os participantes. A leitura de 

Newlands sugere que Domiciano parece saber cultivar a presença e a visibilidade, porém, 

mantendo a distância hierárquica necessária entre ele e o povo. Desse modo, mostrava-se 

como um beneficiador e, igualmente, nas palavras de Newlands, uma “figura 

maravilhosa” (wonderful).592 O autor ainda observa que junto a tal postura distanciada, 

ainda que presente, uma ambiguidade fundacional associava a figura do princeps com a 

do monarca divino:593 “O imperador, em vez disso, domina o poema. Sua presença é 

sentida diretamente em todo lugar, mas sua pessoa real não é descrita em lugar algum. 

Ele é o orquestrador silencioso e invisível do show, o mestre das marionetes puxando as 

cordas do seu povo.”594 

Fergus Millar vai defender, para os Principados seguinte, a continuidade dessa 

representação que imbui o princeps romano de uma aura monárquica helenística. Ao citar 

as Meditações de Marco Aurélio, no trecho em que o princeps reconhece a equivalência 

entre, de um lado, as cortes de Adriano e dos Antoninos e, do outro lado, aquelas de Felipe 

e de Alexandre, Millar aponta para uma suposta consciência histórica que verificava uma 

continuidade semântica monárquica.595 A observação de Millar nos interessa, justamente, 

pelo fato de que o historiador compreende a existência de uma longa continuidade 

histórica que, sob uma retórica do disfarce republicano, esconde, por sua vez, o verdadeiro 

fato monárquico. 

                                                             
592 Newlands, 2006, p. 234 
593 Distanciamento que, por si só, não pode ser tomado de forma diretamente negativa. O comportamento 
exagerado de Cláudio, por exemplo, quanto às bebidas e aos jogos foi drasticamente criticado. (Suet. Cl. 
33; Sen. Apocol. 8. 2). 
594 Ibid., 2006, p. 239. 
595 Millar, 1977, p. 3; M. Aur. Med. 10. 27.  
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A imagem da fachada republicana, porém, possui problemas.596 Se, por um lado, não 

nos parece problemática, em si, a verificação de uma semântica monárquica que perdura 

ao longo do tempo; por outro lado, ignorar a existência de uma linguagem republicana 

persistente na consolidação do Principado não nos parece fazer sentido. Nesse debate, 

entender como determinados significados são construídos e atualizados por meio das 

seleções da informação disponível em cada conjuntura nos parece profícuo. Em outros 

termos, o valor positivo ou negativo que determinados agentes históricos comunicam, 

como a tirania de Nero e Domiciano, sempre foi construída a posteriori e, 

fundamentalmente, tendo como referência os sentidos que precisam ser atualizados 

dentro de um novo contexto. É assim que Tácito, Plínio e Suetônio, por exemplo, inserem-

se nesse debate como representante de uma elite específica que busca se afirmar no 

governo. Além disso, nos parece central apontar que a coexistência de duas estruturas 

temporais distintas, verificadas por meio da linguagem e do contexto espacial, fornecem 

a matéria para essa comunicação sócio-política. Isso significa dizer que, ao invés de uma 

hegemônica estrutura semântica monárquica que serve de base para a comunicação das 

sociedade romanas durante o Principado, como sugerem Newlands e Millar nos trechos 

supracitados, é justamente a coexistência dessa nova estrutura – imperial/monárquica – 

com um outra antiga – republicana – que nos permite descrever as inúmeras situações 

paradoxais tanto no âmbito da semântica sociopolítica – que vincula-se às formas 

arquitetônicas – quanto no âmbito comportamental – ligado à experiência de cada 

indivíduo em meio a cidade e também diante dos demais sujeitos. 

Longe de criticar a postura de Domiciano em meio as Saturnais, Estácio apresenta 

um princeps que compartilha, em meio ao povo, das tradições que compunham o 

repertório da sociedade romana por meio de um filtro imperial. Como vimos no conjunto 

numismático dos Ludi Saeculares de Domiciano, a emulação de determinada prática 

pressupõem, contraditoriamente, a manutenção e a transformação de alguns signos e 

significados de maneira que a audiência consiga, sem estranhamento, reconhecer-se como 

integrante e pertencente aqueles mores. Permanências como essas, que reapresentam 

estruturas temporais republicanas, continuam sendo imprescindíveis na manutenção e 

atualização de determinadas formas semânticas necessárias à comunicação durante o 

Principado.597 Nesse sentido, é por meio da perfórmance em um espaço público, isto é, 

                                                             
596 Ver Cap. 2.2: Alternativas para o “Estado” e a “Sociedade”. 
597 A forma pela qual viemos tratando essa “atualização” das formas semânticas, que, em termos 
luhmannianos, representam a consolidação de determinadas seleções da informação no transcurso do 
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um espaço visível pois é compartilhado por todos, que a diferenciação social se perpetua 

e o poder, como um meio simbolicamente generalizado, reafirma sua concretude.  

Curiosamente, se as Saturnais intencionavam a amenização, ou mesmo a suspensão 

momentânea da hierarquização social, os testemunhos sugerem precaução quanto aos 

limites desse afrouxamento hierárquico. Homens livres e, especialmente, escravos, estes 

tidos como protagonistas nesse momento festivo, estavam conscientes das possíveis 

consequências que posturas ultrajantes poderiam acarretar durante as festas de Saturno.598 

Falta-nos, como de costume, a perspectiva daqueles indivíduos provindos das camadas 

mais humildes, com os pobres e os escravos, para termos acesso a outras perspectivas 

sobre esse contexto. Uma notável exceção à regra é o testemunho de Epiteto, que, em 

certo sentido, fornece-nos algo de mais próximo de um ponto de vista não aristocrático. 

No quarto capítulo dos Discursos, destinado ao escrutínio da liberdade, Epiteto incentiva 

o seu interlocutor para questionar-se sobre o real valor da liberdade. Ao explorar o 

assunto, o filósofo afirma que mesmo aqueles de togas bordadas de púrpura, os cônsules, 

são escravos se lamentam, reclamam ou levam uma vida infeliz.599 E mesmos aqueles que 

não expressam lamúrias do tipo podem ser testados, basta que “chame ele um escravo no 

festival das Saturnais”.600 Desse modo, diz Epiteto, você descobrirá como este indivíduo 

sofre. 

Cabe relembrar que as Saturnais de Domiciano mostram-se como um contexto festivo 

extra. Assim, os ritos e cerimônias domésticos ganhariam vazão em público por meio de 

uma estratégia do princeps flaviano. Apresentar-se em meio a cidade de Roma como um 

integrante das tradições era, igualmente, atualizar uma temporalidade republicana. 

Todavia, fazendo isso, o princeps rearticulava, de forma ambivalente, sentidos antigos e 

novos ao oferecer um banquete público, combates no anfiteatro e apresentações cênicas. 

                                                             

tempo, aproxima-se do termo anchoring, “ancoragem”, desenvolvido pelo grupo OIKOS. Esse grupo 
pertence ao The National Reserach School in Classical Studies, da Universidade de Nijmegen, na Holanda. 
Para o OIKOS, anchoring “is a label for the many different ways in which people connect the new to the 
old, the traditional, the already known. What is called or considered ‘old' or ‘new' is not always a matter of 
objective diagnosis: it is a judgment established through discourse and societal negotiation. In either case, 
whether something is decided to be ‘old' or ‘new', the phenomenon under discussion may be accepted or 
rejected, depending on the evaluation of the new and the old. This evaluation is again a matter of societal 
negotiation. Anchoring innovation is about the way in which people regard and cope with ‘newness', and 
about the question under what conditions new things become ‘anchored', and thus successfully 
implemented - or not!” Ver em: https://www.ru.nl/oikos/anchoring-innovation/anchoring-scholarship/ 
598 Hor. Sat. 2.7.15-8; Mart. Ep. 14.79; Stat. Silv. 4.9. 
599

 Epictetus Diss. 4.1.57 

600 Epictetus Diss. 4.1.58: “λέγε δοῦλον ἀνοχὰςἔχοντα ἐν Σατουρναλίοις: (Trad. de Robin Hard, 2014). 

https://www.ru.nl/oikos/anchoring-innovation/anchoring-scholarship/
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Como vimos, o teatro e o anfiteatro são espaços em que a hierarquia e o controle se 

conciliavam de maneira mais oportuna.601  

Após o banquete público, os espetáculos seguintes desprezavam a convenção moral 

trazendo novas luxúrias (nouos luxus).602 Seguindo a inversão esperada no contexto 

saturnalício, na arena temos: 1) mulheres lutando contra mulheres, “o sexo destreinado e 

desconhecedor põe-se de pé e pega em armas como homens desqualificados”;603 anões 

contra anões, “aqui chega a ordem audaz dos anões”;604 e 3) tipos exóticos de 

entretenimentos provindos das margens do império, como a Lídia e a Síria.605 Os 

espetáculos prosseguem mesmo sob o crepúsculo, superando novamente as expectativas 

do público: “Agora as sombras da noite se aproximam”.606 No teatro, o povo clama por 

Domiciano: “Inúmeras vozes se levantam para as estrelas, ecoando as Saturnais do 

imperador e com carinhoso entusiasmo clamam senhor (dominus): esse título somente 

César recusou em ser agraciado.”607 

A alcunha de dominus possui uma conotação amplamente negativa, pois seus 

significados rementem a relação de subserviência jurídica entre o senhor (dominus) e os 

seus escravos (seruui). Suetônio, décadas depois, sob o Principado de Adriano, relata que 

a arrogância de Domiciano era tanta que, “quando ele estava ditando um carta oficial em 

nome de um de seus procuradores, ele começou assim: ‘nosso Dominus e Deus ordena 

que isso seja feito’”.608 No entanto, na leitura de Estácio, Domiciano rejeita o atributo de 

dominus. Newlands observa que o termo dominus pode ter sido utilizado pelo povo como 

uma forma de retribuição, um favor, referente aos benefícios distribuídos pelo princeps 

flaviano.609 De toda maneira, a recusa do termo dominus evitaria comunicar significados 

negativos, especialmente, à elite romana, ao invés de perturbar a comunicação do 

princeps com a plebe.610 

                                                             
601 Cf. Capítulo III. 
602 Stat. Silv. 1.6.51. 
603 Stat. Silv. 1.6.53-4: “stat sexus rudis insciusque ferri: / et pugnas capit improbus viriles.” 
604

 Stat. Silv. 1.6.57: “hinc audax subit ordo pumilorum”. 
605

 Stat. Silv. 1.6.70-4. 
606 Stat. Silv. 1.6.65: “Iam noctis propioribus sun umbris”. 
607 Stat. Silv. 1.6.81-4: “tollunt innumeras ad astra voces / Saturnalia principis sonantes / et dulci dominum 
favore clamant: / hoc solum vetuit licere Caesar.” 
608 Suet. Dom. 13: “cum procuratorum suorum nomine formalem dictaret epistulam, sic coepit: ‘Dominus 
et deus noster hoc fieri iubet.’” (Nossa tradução). 
609 Newlands, 2006, p. 249. 
610 A relação de assimetria entre o imperador e a plebe de Roma era evidente, pois firmava-se na 
diferenciação jurídica e de status. Já a relação de assimetria entre o imperador e os demais senadores era 
velada, pois se configurava mais pela desproporcionalidade do acumulo de riqueza e de honraria do que, 
de fato, por uma desigualdade legal. Nesse contexto, parece-nos relevante perceber que haviam 
desdobramentos distintos recepção da alcunha dominus para grupos distintos da sociedade romana. 
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Na próxima cena estaciana, esse poder espetacularizado do imperador é traduzido por 

meio de um enorme e brilhante globo de fogo, que ascende do centro da arena e ilumina 

todo o anfiteatro.611 Continua-se, assim, os espetáculos. Segundo Estácio, os dias festivos 

também continuariam na memória dos espectadores no transcurso do tempo: “Por quanto 

anos deverá esse dia viajar? Sagrado ele deverá durar por todo tempo!”612 Dessa maneira, 

o Silv. 1.6 encerra associando a imortalidade desses dias festivos com a eternidade das 

montanhas do Lácio e do pai Tibre, da mesma forma como Roma deveria perdurar.613  

Os últimos versos, terris quod reddis Capitolium, “o Capitolino você restaura para a 

terra”, relembra-nos da importância desse local para a tradição flaviana. No Principado, 

o templo de Júpiter Máximo, localizado no monte Capitolino, foi destruído, 

primeiramente em 69, durante as guerras civis, e, pouco tempo depois, sob o incêndio de 

80. Nas duas ocasiões Domiciano se envolve de alguma maneira. Em 69, ao tratar do 

incêndio causado pelas forças de Vitélio que cingiam os rivais flavianos no Capitolino, 

Tácito nos mostra como esse templo, feito de fortaleza na ocasião, preenchia uma espaço 

significativo na memória dos romanos: “Esse crime foi o mais doloroso e o mais 

repugnante que aconteceu à República do povo romano desde a fundação da cidade.”614 

À época, Flávio Sabino, irmão mais velho do futuro imperador Vespasiano e que liderava 

a resistência flaviana dentro do templo, perece “desarmado e sem tentar uma fuga”.615 

Domiciano, que estava no mesmo local junto ao tio, todavia, conseguiu fugir um dia antes 

da investida final das forças vitelinas. Se a queima da morada de Júpiter em 69 era um 

evento digno de memória para os romanos, para os flavianos esses significados deveriam 

ser ainda mais fortes, uma vez que foi nesse contexto espacial que a resistência flaviana 

montou guarida em Roma durante a guerra civil.   

Onze anos depois, sob o Principado de Tito, um novo incêndio assolapou a região, 

destruindo novamente o Templo de Júpiter. Domiciano foi o responsável pela sua 

restauração, juntamente com uma série de outras construções atingidas pela catástrofe de 

80. Se a data de publicação dos três primeiros livros das Siluae forem mesmo o ano de 

93, grande parte das restaurações e novas edificações já haviam sido inauguradas. As suas 

Saturnais, portanto, evidenciavam-se por meio de uma renovada Roma. Renovação 

                                                             
611 Stat. Silv. 1.6.85-90. 
612 Stat. Silv. 1.6.98: “quos ibit procul hic dies per anos? / quam nullo sacer exolescet aevo”. 
613 Stat. Silv. 1.6.100-2. 
614 Tac. His. 72.1: “Id facinus post conditam urbem luctuosissimum foedissimumque rei publicae populi 
Romani accidit”. 
615 Tac. His. 73.5: “Flauium Sabinum inermem neque fugam coeptantem circumsistunt”. 
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urbanística que, certamente, operava na comunicação de uma nova “idade de ouro” 

promovida por Domiciano. 

 

4.3.2. Saturno e Domiciano 

 

Como observado nas Siluae de Estácio, as Saturnais oferecidas por Domiciano 

dialogavam, claramente, com tópicas atribuídas a figura de Saturno. As cerimônias 

oferecem uma abundância dos víveres, que se desdobram em excessos típicos da data, 

como a embriaguez.616 O momento de alegria e despreocupação alimentava, igualmente, 

a comunhão de todas as ordines em meio a um baquete público.617 O momento de licença, 

típico de seu decoro festivo, desdobrava-se em práticas inusitadas, como espetáculos 

oferecidos durante a noite e combates perpetrados por mulheres e anões na arena.618  

Na tradição romana, Saturno estava vinculado a uma idade de ouro na qual não 

existiria livre ou escravos.619 O tempo de Saturno é pacífico e pleno de felicidade. As 

festas dedicadas a essa divindade, por conseguinte, inspiravam-se nesse momento mítico. 

A Saturno também estão atribuídos a introdução da agricultura e das leis no Lácio. No 

poema, Estácio equipara Domiciano a Saturno. Os predicados do deus são reapresentados 

aos romanos por meio do princeps flaviano. Em Estácio, Domiciano representa a 

restauração de uma idade do ouro, de bonança e de restauração, superando, por seu turno, 

a divindade latina.  

A restauração domiciânica, não podemos perder de vista, materializava-se por meio 

da renovação da cidade de Roma, que por consequência da guerra de 68/9 e do incêndio 

de 80 sofrera danos significativos. Desse modo, a monumentalização da urbs promovida 

pelos imperadores flavianos funcionou como pano de fundo indispensável para a 

construção da cena estaciana e, juntamente, para a comunicação imperial da “idade de 

ouro” domiciânica. Como destacamos, a cidade como palco das Saturnais e, juntamente, 

como um dos meios do processo comunicativo entre o princeps e o populus, operava um 

amplo conjunto de significados que endossavam essa nova idade de ouro. A leitura de 

Domiciano como pacificador também pode ser conjecturada, basta termos em mente que 

                                                             
616 Stat. Silv. 1.6.8, 33, 96-7. 
617 Stat. Silv. 1.6.42-8. 
618 Stat. Silv. 1.6.53-4, 57. 
619 Macrob. Sat. 1.7.26. 
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as Saturnais descritas por Estácio podem ter acontecido, cronologicamente, após a rápida 

dissolução da revolta de Saturnino em janeiro de 89.620 

Cabe, aqui, uma breve nota sobre o contexto bélico no final dos anos 80. Duas 

questões sensíveis emergiam nesse período: a aparição de um falso Nero no leste e os 

problemas com as fronteiras no Danúbio. Acrescentava-se a tais complicações o fato de 

que governador da Germania Superior, Antônio Saturnino, revolta-se com auxílio de 

duas legiões estacionadas nos arredores (XIV Gemina e XXI Rapax) no início de janeiro 

de 89. A reação do imperador foi ligeira. Trajano, na época comandante da VII Gemina, 

havia sido redirecionado da Hispânia para o local; e o próprio Domiciano marchou em 

direção a Germânia com os pretorianos na segunda semana daquele mês.621 No entanto, 

antes que as forças do imperador chegassem, o governador da Germania Inferior, Aulo 

Bucio Lápio Máximo, juntamente com o procurador Norbano, da Raétia, rapidamente 

suprimem a sublevação. As causas do levante são desconhecidas.622 

Portanto, de modo similar aos Jogos Seculares de Domiciano, que se associavam 

diretamente aqueles oferecidos por Augusto, parece-nos coerente a leitura de que as 

Saturnais de Domiciano também emulavam categorias já mobilizadas por Augusto. Em 

outras palavras, as Saturnais reforçavam a ideia já comunicada com os Jogos de 88, isto 

é, o surgimento de um novo saeculum. Logo, em Siluae 1.6 testemunhamos alguns desses 

elementos disponibilizados no horizonte de expectativas dos romanos no início dos anos 

90. O movimento de emulação, de forma mais ampla, rearticulava significados atrelados 

à paz (augustana e saturnina), à fartura e à monumentalização de Roma. Nesse sentido, a 

narrativa estaciana no capítulo 1.6 das Siluae se ajunta àquelas formas semânticas 

mobilizadas pelos imperadores flavianos e, especialmente, sob a coordenação de 

Domiciano. Isso nos mostra como a consolidação de sentidos positivos traduz-se por meio 

da intervenção arquitetônica e da presença do imperador, junto ao povo, no espaço 

público da cidade de Roma como um meio eficaz de operar a comunicação política.  

 

 

 

                                                             
620 Jones, 1992, p. 144- 
621 Plin. Pan. 14.5 
622 A hipótese de Jones (1992, p. 144) sugere que a revolta não tenha vínculos com os soldados, mas sim 
com oficiais de ranque elevado: “As the soldiers had received a substantial increase in pay only five years 
before and, more recently, had had their privileges and immunities as veterans confirmed, they should have 
had little cause for dissatisfaction” 
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5 CAPÍTULO: Domiciano e a esfera privada 
 

Neste capítulo analisaremos os documentos produzidos posteriormente à morte do 

princeps Domiciano. Damos ênfase ao advento de uma nova conjuntura política, com a 

emergência de uma nova família que passou a ocupar a domus Caesaris. Desse modo, o 

horizonte de expectativa dos sujeitos históricos envolvidos nesse novo contexto se 

transformaram, alterando drasticamente a imagem do último princeps flaviano em função 

da situação coetânea. Ao invés de uma persona pública, como demonstramos no capítulo 

anterior, o princeps agora é descrito como um indivíduo solitário e recluso, o que daria 

vazão para a comunicação dos maiores vícios do imperador. 

O capítulo está dividido em dois momentos distintos. No primeiro, exploraremos, 

brevemente, as transformações operadas na forma arquitetônica da domus Caesaris, 

passando pelos elementos basilares que constituem o espaço privado romano. No 

segundo, buscaremos demonstrar como esses registros documentais produzidos após o 

assassinato do imperador articulavam elementos do espaço e do decoro privados romano 

para consolidar uma imagem negativa de Domiciano. Desse modo, a segunda parte do 

capítulo se subdivide em seis itens, tomando como referência a atuação do princeps 

flaviano dentro da domus Caesaris e dando ênfase a sua interação com os aristocratas. 

 

 Introdução  

 

Como tem sido proposto até aqui, a semântica romana não oferece uma fronteira 

precisa entre o espaço público e o espaço privado. Se, por um lado, os conceitos latinos 

de publicus e priuatus definem-se por contraposição e complementação, por outro lado, 

seus limites eram articulados e rearticulados historicamente, dependendo da comunicação 

estabelecida entre os sujeitos e os entornos envolvidos, acarretando a complexificação da 

sociedade romana.  

Como observado, o espaço público da urbe era permeado de personalizações que 

colocavam em evidência a honra individual e os valores familiares. Essa justaposição de 

interesses públicos e privados se materializava de forma concreta na arquitetura da cidade, 

uma vez que o poder político tomava forma por meio dessa negociação. Por sua vez, o 

espaço privado, isto é, aquele representado pela domus romana, igualmente mesclava-se 

com a dimensão pública citadina. Conforme Wallace-Hadrill, não havia contrastes 
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definidos entre o espaço público e o privado no interior da casa romana, uma vez a 

diferenciação era estabelecida por graduações distintas de reclusão e visibilidade.623  

Como vimos anteriormente pelo testemunho de Vitrúvio, a casa aristocrática era 

duplamente constituída de espaço privado (priuatus aedificus), no qual não era permitido 

a entrada sem convite, e um espaço comum (communia loca) onde pessoas do povo, 

mesmo sem convite, teriam o direito de acessar.624 O fenômeno de justaposição semântica 

e espacial – que sobrepõe o privado no público e o público no privado – não estava 

circunscrito a um período exclusivo da história de Roma. Nessa seara, república e império 

compartilharam experiências semelhantes. Não poderia ser diferente, uma vez que 

compreendemos a estratificação da sociedade romana por meio da “integração social da 

política” e da “integração política da sociedade”, essa interpenetração entre a domus e a 

ciuitas conjugavam elementos estruturantes do sistema sociopolítico romano.625  

No entanto, a partir de Augusto torna-se possível identificar uma transformação mais 

nítida nesses processos de sobreposição. O herdeiro de Júlio César monopoliza, 

progressivamente, sob o seu controle e de sua família, o direito e a responsabilidade de 

intervenção no espaço público de Roma. Concomitante a esse movimento, a cada novo 

princeps a domus Caesaris amplificava sua força política e, por conseguinte, alargava 

também os seus espaços comuns (communia loca) destinados ao negócios públicos. No 

entanto, a casa do imperador, por mais diferenciada que se mostrasse das demais domus 

romanas, ainda assim não deixava de ser uma domus aristocrática.626 Essa 

impossibilidade de franco rompimento com a estrutura temporal republicana sem colocar 

em risco a estabilidade sociopolítica do sistema social romana mantêm, em nosso 

entendimento, ativa a condição paradoxal do Principado. Por mais grandiosa que a domus 

Caesaris se mostrasse, diferenciando-se das demais casas aristocráticas e ocupando uma 

posição superior na estratificação social, ainda assim ela não podia se mostrar, de modo 

                                                             
623 Wallace-Hadrill, 1988, p. 58-9. 
624 Vit. De Arch. 6.5.1. Cícero, no De Officiis (I. 138-9), nos informa que a domus precisa oferecer 
hospitalidade a diversificados tipos de pessoas. Para isso, a ela precisa de certa amplitude. Na medida certa, 
a casa traz dignidade ao seu proprietário. Ao contrário do que poderíamos pensar de um espaço privado, a 
casa é fisicamente aberta, como livre acesso ao seu interior. Veléio Patérculo (2.14.3) aborda essa questão 
ao apresentar o diálogo entre um arquiteto encarregado da casa e o seu proprietário. O arquiteto diz que irá 
fazer a casa “completamente privada e livre de ser acessível a qualquer um”; o proprietário responde: “Não, 
você deveria aplicar suas competências para construir minha casa de maneira que o que eu fizer devesse 
ser visível para todos.” 
625 Sobre a interdependência da dimensão social e política e sobre a teoria dos sistemas sociais, Ver 
CAPÍTULO: Comunicação e formas sociopolíticas no Principado”. 
626 Curiosamente, a palavra moderna “palácio”, “palace”, “palais”, “palazzo” veio do latim Palatinus, isto 
é, o monte no qual ficava localizada a domus Caesaris e um enorme número de propriedades imperiais.  
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manifesto, como uma “palácio real” (domus regia; aula) sem causar distúrbio nas formas 

semânticas operadas no século I. 

O que nós, hoje, chamamos de imperador romano, na verdade, era uma aristocrata 

que acumulava honores já estabelecidos na semântica social e política republicana e, 

dessa maneira, estruturante dos meios de comunicação dessa sociedade no Principado. 

Logo, o imperador romano era consul, princeps, imperator, tribunus plebis e pontifex 

maximus. Em nosso caso específico, Domiciano arrogou para si a magistratura da censura 

romana de 85 até a sua morte em 96.627 A integração política e social ao longo de séculos 

tornava impossível qualquer ruptura brusca que disponibilizasse um novo horizonte de 

expectativas para essa sociedade, pois a linguagem imperial se desenvolvia por meio 

desses significados já selecionados e compartilhados do campo semântico republicano. 

Essa linguagem, desenvolvida e perpetuada em meios como a memória, a escrita e a 

arquitetura retroalimentavam a hierarquia social e a interdependência do social e do 

político. 

 

 Domus romana 

 

Como observa Paul Zanker, o imperador romano definia-se como tal não apenas pelas 

suas decisões tomadas, mas também pelo modo como ele se apresentava, a maneira como 

ele aparecia em público ou interagia com os senadores e com o povo. Dentre essas 

características, assinala Zanker, a maneira como ele conduzia a sua vida doméstica, isto 

é, a forma pela qual se constituíam a salulatio e o conuiuium era crucial para a 

consolidação do poder imperial.628  

Ora, se cada domus romana possuía em seu interior uma espaço destinado as 

“decisões públicas” (publica concilia),629 logo, a casa imperial em Roma apresentaria o 

maior deles. Vitrúvio também afirmava que, por servirem a coisa pública, essas casas 

deveriam “ser levantadas com a magnificência semelhante à das obras públicas”.630 Já 

Cícero observava que a domus, por servir a tipos distintos de pessoas, precisaria dispor 

de certa amplitude condizente com as ocupações públicas do proprietário,631 dessa forma, 

                                                             
627 Jones, 1973; Buttrey, 1975. 
628 Zanker, 2002, p. 105. 
629 Vit. De Arch. 6.5.2. 
630 Vit. De Arch. 6.5.2: “modo quam publicorum operum magnificentia comparatas.” (Trad. de Maciel, 
2007).  
631 Cic. Off. 1.138: “Dado que investigamos todas as áreas – pelo menos é o que tencionamos -, digamos 
algumas palavras sobre como deve ser a casa de um homem honrado e estimado. O objetivo da casa é sua 
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“a dignidade seja realçada pela casa, mas não devida inteiramente a ela”.632 O testemunho 

de Cícero reforça a nossa hipótese sobre a permeabilidade das fronteiras entre o público 

e o privado, uma vez que esses limiares eram sempre articulados de acordo com a dignitas 

dos indivíduos. 

 

Como em tudo o mais, cumpre levar em conta não apenas a própria 
proporção, mas também a dos outros. Na casa de um homem ilustre, 
por exemplo, onde são recebidos não apenas inúmeros hóspedes, como 
ainda uma multidão de cidadãos, deve haver grande preocupação com 
o espaço. Por outro lado, uma casa vasta pode tornar-se desonrosa para 
o dono se nela reina a solidão e se o proprietário anterior era muito 
frequentado. Nada mais desagradável do que ouvir os transeuntes 
murmurarem: Ó casa antiga, quão disparatado é o dono que te 
domina!633 

 

Em nosso entendimento, as proposições de Vitrúvio e Cícero, mesmo que distantes 

do tempo de Domiciano, ainda eram válidas para a compreensão da domus durante o 

Principado. Como o resultado material da sobreposição de estruturas temporais distintas, 

a domus Caesaris operava paradoxalmente por meio das duas temporalidade – 

republicanas e imperiais. De forma similar ao acúmulo de honores por parte do princeps, 

que o diferenciava do nobile romano, a casa imperial era também uma casa aristocrática 

romana, porém com dimensões incomparáveis. A casa do imperador não operou uma 

ruptura com os padrões aristocráticos romanos. A mesma disposição que coordenava 

espaço público e privado mantiveram-se presentes, porém, sob proporções amplificadas. 

Se a lógica de Cícero e Vitrúvio ainda valem, e a dignidade da casa deve equiparar-se a 

do seu proprietário, logo, o aristocrata que concentraria o maior número de honrarias 

deveria a casa mais digna de sua autoridade.  

                                                             

utilidade, à qual convém acomodar o projeto de construção, sem descurar do conforto e da dignidade. Cneu 
Otávio, o primeiro da família a tornar-se cônsul, hauriu prestígio, pelo que soubemos, da brilhante e 
portentosa residência que erigiu no Palatino: visitada pela multidão, essa residência teria assegurado o 
consulado a seu dono, homem novo.” (Et quoniam omnia persequimur, volumus quidem certe, dicendum 
est etiam, qualem hominis honorati et principis domum placeat esse, cuius finis est usus, ad quem 
accommodanda est aedificandi descriptio et tamen adhibenda commoditatis dignitatisque diligentia. Cn. 
Octavio, qui primus ex illa familia consul factus est, honori fuisse accepimus, quod praeclaram aedificasset 
in Palatio et plenam dignitatis domum, quae cum vulgo viseretur, suffragata domino, novo homini, ad 
consulatum putabatur.) (Trad. A. Chiapeta, 1999). 
632 Cic. Off. 1.139: “Ornanda enim est dignitas domo, non ex domo tota quaerenda”. (Trad. de Chiapeta, 
1999). 
633 Cic. Off. 1.139: “et, ut in ceteris habenda ratio non sua solum, sed etiam aliorum, sic in domo clari 
hominis, in quam et hospites multi recipiendi et admittenda hominum cuiusque modi multitudo, adhibenda 
cura est laxitatis. Aliter ampla domus dedecori saepe domino fit, si est in ea solitudo, et maxime, si 
aliquando alio domino solita est frequentari. Odiosum est enim, cum a praetereuntibus dicitur: o domus 
antiqua, heu quam dispari dominare domino”. (Trad. de Chiapeta, 1999). 
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Enfatizamos, ainda, a menção que Cícero faz sobre a solidão como produtora de 

desonra (dedecori) ao senhor. Se a casa não serve ao seu propósito, ao invés de trazer 

dignidade ao seu proprietário, produz a indignidade. Domiciano será retratado, 

especialmente, por Plínio, o jovem, e Suetônio, como um princeps solitário (solitus) e 

secreto (secretus). A tópica do tirano solitário, ressaltamos, precede a Cícero e à literatura 

latina. No entanto, como unidade de sentido, essa tópica nunca tornou-se anacrônica, mas 

(re)atualizou-se e perpetuou-se durante o Principado, principalmente pois era em meio ao 

conuiuium imperial que senadores e aristocratas poderiam compartilhar experiências e 

narrativas. Como veremos nessa última seção, os autores que buscaram vituperar o 

imperador Domiciano se utilizaram dessa tradicional forma semântica para comunicar 

uma imagem negativa do princeps: sua tirania e seus vícios ganhavam vazão em meio ao 

espaço doméstico privado e público.  

Ao contrário do que apresentamos no capítulo anterior, cujo foco era o de observar a 

presença do princeps Domiciano em meio ao espaço público romano, a documentação 

produzida após a morte do princeps vai redirecionar sua análise ao espaço privado. Esse 

olhar orientado para o interior da casa imperial, como observamos, não significa 

circunscrever a temática ao âmbito restritamente privado da discussão, visto que a casa 

era palco de decisões públicas e compunha, igualmente, o decoro sociopolítico romano. 

Entretanto, antes de direcionarmos nossa análise para os testemunhos negativos sobre o 

princeps flaviano, faz-se relevante tecermos algumas observações sobre a domus e a 

domus Caesaris durante o Principado. 

 

 Eixos de diferenciação da domus romana 

 

Wallace-Hadrill chama a atenção para alguns eixos centrais que formatam a casa 

romana. Como observa o acadêmico, por um lado, se as diferenciações de “sexo, idade e 

ordem” integravam a semântica social e política romana,634 por outro lado, elas não se 

refletiam, integralmente, na configuração espacial da casa romana.  

O autor também enfatiza que se a casa grega estabelecia um contraste significativo 

entre o espaço masculino e o espaço feminino, já na casa romana essa diferenciação é 

“quase indetectável”.635 As evidências literárias nos fornecem algumas informações sobre 

essa contraposição greco-romana. Vitrúvio marca a separação entre o espaço destinado 

                                                             
634 Tac. Ann. 15. 54: “sexus, aetas, ordo omnis”. 
635 Wallace-Hadrill, 1988, p. 50. 
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para as mulheres da casa grega, o gineceu, e aqueles espaços destinados aos homens, o 

ândron.636 Segundo Vitrúvio, a diferenciação grega de gênero ganhava destaque na 

prática dos banquetes: “De fato, os gregos chamam andronas à sala onde se costumam 

desenrolar os banquetes de homens, porque as mulheres não têm acesso a ela.”637 De modo 

similar, uma possível diferenciação espacial subordinada a idade também não é verificada 

na documentação. A ausência de fronteiras nítidas em relação ao gênero e à idade dentro 

da domus romana aponta algumas particularidades dessa sociedade e, consequentemente, 

também demonstra a complexidade da gramática social do seu espaço privado. 

No entanto, se sexo e idade não interferiam na topografia social da domus, Wallace-

Hadrill destaca a centralidade atribuída às diferenciações de ordines e de status. O próprio 

Vitrúvio faz questão de marcar um distanciamento entre seu próprio conhecimento como 

arquiteto – derivado do genere, educatio e ingenus – e aqueles oferecidos por arquitetos 

de origem servil.638 Para Vitrúvio, a arquitetura era uma arte aristocrática, por isso 

afirmava que não havia se dedicado a ela “para ganhar dinheiro”.639 Logo, a conclusão 

do raciocínio vitruviano atesta que apenas o conhecedor do decoro aristocrático 

conseguiria erigir uma casa digna e que respeitasse os padrões tradicionais da elite. 

A diferenciação do eixo do status também era marcada, como já observamos, pela 

função diferenciada da domus romana. Os espaços privados que serviam aos amici e aos 

membros da família (propria loca patribusfamiliarum) distinguiam-se daqueles espaços 

destinados as questões públicas (communia com extraneis). Como notamos em Cícero, a 

casa deveria estar devidamente em sintonia com o status público do pater familias. Isso 

significa dizer que nem todos os romanos precisariam de comuna loci, pois essa 

necessidade estava circunscrita à elite da urbs. Desse modo, a necessidade de uma casa 

grandiosa estaria associada a posição elevada no raque hierárquico romano. Quanto mais 

elevada a posição desse indivíduo, maior o número de visitantes ele receberia em sua 

casa, logo, maior seria o espaço destinado as questões públicas.  

Na tentativa de traduzir essas orientações que compunham a arquitetura social da 

domus romana, Wallace-Hadrill propõe um quadrante formado por dois eixos 

                                                             
636 Vit. Arch. 6.7.2-3. Outros autores também trataram dessa diferenciação: Nepos, praef. 6-8; Cic. Verr. 
2.6. 
637 Vit. Arch. 6.7.5: “graeci enim andronas appellant oecus, ubi convivia virilia solent esse, quod eo 
mulieres non accedunt.” (Trad. de Maciel, 2007).  
638 Vit. Arch. 6. Praef. 6. 
639 Vit. Arch. 6. Praef. 5: “ad pecuniam parandam”. 
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independentes de diferenciação: horizontal e vertical. No eixo horizontal temos “público” 

e “privado”; no eixo vertical “humilde” e “abastado”.  

 

 

Figura 23: Eixos de diferenciação da domus. (In Wallace-Hadrill, 1988, p.55) 
 

 

Os dois eixos nos auxiliam a traduzir espacialmente a complexa gramática da 

linguagem do público e do privado da sociedade romana. Por exemplo, na área pública-

abastada teríamos espaços como o átrio do magistrado, enquanto que na área privada-

abastada, o triclinium ou o cubiculum. Já na área humilde-pública teríamos uma loja ou 

um lavatório público, enquanto que no setor privado-humilde o quarto dos escravos. 

Como afirma Wallace-Hadrill, uma das caraterísticas centrais da domus “é a interface 

vital entre o público e o privado na vida romana.”640 Dessa maneira, a orientação mais 

pública ou mais privada da casa romana estava intimamente relacionada ao uso social e 

político da domus.  

É nesse sentido que a salutatio e o conuiuium se enquadravam na dinâmica social e 

política dessa sociedade, pois as duas práticas serviam tanto ao engrandecimento do status 

público do indivíduo e, juntamente, à grandiosidade privada de sua domus. Essa interface 

entre o público e o privado, que ao mesmo tempo reúne e separa as duas dimensões, 

paradoxalmente, alimenta uma dinâmica política e social republicana que teria 

continuidade nos tempos imperiais. Contudo, como a domus Caesaris se constituía como 

a maior residência da urbs, com dimensões incomparáveis, as fronteiras entre o decoro 

                                                             
640

 Wallace-Hadrill, 1988, p. 55. 
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aristocrático e o decoro monárquica, não raramente, eram confundidas. Se as 

ambiguidades produzidas pelos conceitos de público e privado já estavam presentes 

durante o período republicano, no império tais confusões semânticas e espaciais ficariam 

ainda mais aguçadas. Todavia, mesmo com todas as contradições, a distinção semântica 

se manteve durante o Principado, ao menos até o século III.641 

 

 A domus Caesaris  

 

Na época de Domiciano, o monte Palatino era completamente tomado por 

propriedades imperiais, incluindo a domus Caesaris. No entanto, o processo de 

consolidação do controle imperial sobre uma região tão importante para a aristocracia da 

urbs, como a do palatino, foi gradual. Primeiramente, o complexo residencial no Palatino 

de Augusto, construído entre 36 e 28 a.C., incorporou o templo de Apolo, o porticus ad 

Apollinis e duas livrarias à própria casa de Augusto.642 Tais áreas serviram a muitos dos 

encontros oficiais realizados pelo imperador,643 ou seja, funcionaram como a área pública 

da domus do imperador. A situação permaneceu a mesma sob o Principado de Tibério. 

Sob Calígula, uma ponte parece ter sido adicionada de sua residência até o templo de 

Castor e Póllux, que ficava adjacente sua casa, funcionando assim com uma espécie de 

uestibulum de sua domus.644 Suetônio relata que Calígula “prolongou até o Fórum um 

parte do seu palácio e, transformando em vestíbulo o templo de Castor e Póllux”.645 

Sob Cláudio, ou talvez sob Nero, uma nova e maior estrutura residencial aparece sob 

o nome de domus Tiberiana. Apesar de poucos vestígios restarem dessa estrutura, Zanker 

afirma que ela representava uma urgente necessidade, que tinha pouco a ver com os 

aspectos domésticos da casa, mas sim com a “inexorável transformação nos requisitos da 

auto representação imperial.”646 Nero foi o imperador que, de maneira mais enfática, 

tentou encontrar esse novo padrão imperial por meio de sua domus Aurea. Aproveitando-

se do imenso incêndio ocorrido em 64, Nero erigiu um gigantesco pórtico sobre a via 

sacra com 300 metros de comprimento, assim como um uestibulum que serviu de recinto 

                                                             
641 Para uma coletânea de exemplos onde essa distinção ainda se mantêm presente, ver Winterling, 2009, 
p. 69-75.  
642 Quenemoen, 2006. 
643 Steinby, 1993-2000, p. 108-10. 
644 Zanker, 2002, p. 106. 
645 Suet. Cal. 22: “partem Palatii ad forum usque promovit, atque aede Castoris et Pollucis in vestibulum 
transfigurata”. 
646 Zanker, 2002, p. 106. 
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para a estátua do imperador como o deus Sol, que possuía aproximadamente 30 metros 

de altura.647 No entanto, a reelaboração de um novo conceito de residência e vida imperial 

parecem não ter operado de forma positiva na comunicação política e social do 

Principado. Depois da derrubada de Nero e com o advento de Vespasiano, este imperador 

flaviano parece ter procurado viver nos Jardins de Salústio no Palatino.648 Foi a nova 

residência de Domiciano no Palatino que pareceu ter encontrado um equilíbrio entre uma 

arquitetura privada e outra pública. Essa transformação gradativa, que no entendimento 

de Zanker refletia a procura de um novo padrão arquitetônico e identitário para alocar a 

casa imperial, estabeleceu-se sob o Principado de Domiciano.649 A domus Augustana, 

como ficou conhecida a nova residência de Domiciano, foi utilizada até a época do 

Principado de Valério Maxêncio (306-12).  

 

 A Domus Augustana de Domiciano 

  

A domus Augustana foi planejada pelo arquiteto Rabiricus e inaugurada em 92.650 

Assim como as demais domus romanas, ela possuía um eixo público e outro privado. O 

complexo pode ser dividido em segmentos arquitetônicas distintos: uma parte pública 

(domus Flavia), a área privada (domus Augustana) e o parque. Junto à estrutura do parque 

ainda existiam quartos e jardins subterrâneos. A casa possuía duas fachadas: uma ao norte 

dando para o clivus palatinus e outra ao sul de frente para o Circo Máximo. A entrada 

principal, na ala norte, ligava a casa imperial ao Fórum romano, passando pelo grandioso 

arco de Tito.  

A parte privada da casa era composta de dois terços do complexo residencial.651 

Nessa parte temos também o jardim do hipódromo, os jardins na região leste e as fontes 

e quartos de recriação subterrâneos. Já o setor público (Domus Flavia) era composto por 

três grandes salões. Dois ao norte, sendo o maior deles conhecido como Aula Regia, 

possuía em torno de mil metros quadrados. A leste da Aula Regia temos o Auditorium.652 

Ao sul, a terceira ala era chamada de Cenatio Iouis, sendo flanqueada por duas casas de 

fontes. Entre os dois salões do norte e a Cenatio ao sul existia um grande peristilo. 

                                                             
647 Zanker, 2002, p. 106. 
648 Dio. 65.10.4. 
649 Zanker, 2002, p. 107. 
650 Wulf-rheidt, 2013, p. 5. 
651 Zanker, 2002. 
652 Wulf-rheidt, 2012, p. 281. 
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Figura 24: Planta do complexo de casas imperiais no Palatino (In Wulf-rheidt, 2012, p. 282). 
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Figura 25: Reconstrução hipotética da nova domus flaviana. (In Wulf-rheidt, 2012, p. 284.) 
 

Conforme Zanker, as noções de luxúria e de extravagância se mantiveram presentes 

no novo complexo residencial de Domiciano, da mesma forma como Nero o fizera. 

Todavia, a diferença fulcral entre o princeps Júlio-Cláudio e o Flaviano reside no fato de 

que aquele ocupou grande parte da cidade para erigir sua residência, enquanto que este 

concentrou sua luxúria diante da “necessidade imperial”, limitando-se ao espaço que já 

vinha sendo ocupado pela familia Caesaris: o monte Palatino. Zanker ainda afirma que a 

residência de Domiciano foi planejada como uma residência real, refletindo as obrigações 

e responsabilidade do imperador para com o povo e o Senado. Se essa residência era 

reconhecida na época como um palácio real, o fato é que isso não parece ter sido um 

problema relevante para os sucessores de Domiciano, que ocuparam-na posteriormente. 

No entanto, como observa Zanker, a palavra utilizada para descrever essa residência ainda 
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era domus.653 Isso nos revela como a dimensão da temporalidade republicana ainda se 

fazia presente sob o Principado, evidenciando a dificuldade semântica de romper com a 

sobreposição de estruturas históricas. 

 

 O princeps na domus Caesaris. 

 

5.6.1 O teatro das dissimulações: considerações sobre o general Agrícola e o 

imperador Domiciano. 

 

Domiciano foi assassinato em outubro de 96 dentro de sua domus em Roma. Se antes 

de sua morte, como analisado,654 Domiciano era retratado de forma elogiosa pela sua 

presença em público e pelo seu papel na restauração/engrandecimento arquitetônico e 

moral da cidade de Roma; agora, o princeps passaria a ser frontalmente vituperado pelos 

testemunhos produzidos sob os Principados de Nerva, Trajano e Adriano justamente pelos 

motivos contrários, isto é, por seu isolamento e comportamento indecoroso no espaço 

privado.  

Uma das primeiras narrativas que temos desse novo momento é a biografia de Júlio 

Agrícola publicada por Cornélio Tácito em 98. A Vida de Agrícola introduz algumas 

formas semânticas que seriam reapresentadas posteriormente nos escritos de Plínio, o 

jovem, Suetônio e Dio Cássio. Em linhas gerais, no que concerne a presença do 

imperador, a narrativa taciteana contrasta o general Agrícola – por sinal, sogro do autor 

– ao imperador Domiciano.655 O argumento defendido por Tácito resulta em uma 

interdependência entre as virtudes de Agrícola e os vícios de Domiciano. Os talentos do 

general, que segundo Tácito eram inúmeros, incorriam no ciúmes, no ódio e na 

desconfiança do imperador.656 Dos 46 capítulos que integram a biografia de Agrícola, 

trinta capítulos (9-39) ocupam-se do seu governo da Britânia assumido pelo general por 

volta de 78, sob o Principado de Vespasiano. Para Tácito, seu sogro representava o ápice 

das virtudes. Agrícola era guiado sempre pela prudência (prudentia) e modéstia 

(moderatio), pois sabia ser grave e severo quando a situação exigia – em assembleias, 

                                                             
653 Zanker, 2002, p.111. 
654 CAPÍTULO: Formas comunicativas na Roma Imperial”. 
655 Sobre uso do contraste como técnica da composição dos retratos taciteanos, ver: Daitz, 1960. Sobre a 
composição de retratos como uma estratégia retórica, com destaque para as figuras femininas no contexto 
neroniano dos Anais de Tácito, ver Azevedo, 2012, p. 34-58. 
656 Dorey, 1960, p. 66; Saller, 1982, p. 96. 
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tribunais ou em campo militar –, mas também amável e bondoso. Tais predicativos 

perpassam toda a biografia do general, mas podem ser sintetizados, a nosso ver, pela 

seguinte sententia: “Nele [Agrícola], o que é raríssimo, nem a brandura diminuía a 

autoridade, nem a severidade o afeto.”657 

Pouco sabemos sobre Júlio Agrícola para além da biografia taciteana. Os livros das 

Histórias de Tácito nos quais o general provavelmente reapareceria não foram 

preservados. Dio Cássio cita Agrícola em apenas duas breves passagens, talvez tendo por 

referência o próprio Tácito.658 Duas breves inscrições também mencionam o nome de 

Agrícola como governador da Britânia, uma do fórum de Verulamium e outra de Deua.659 

Em 77, Agrícola foi cônsul substituto no lugar de Vespasiano ou Tito, quando esses eram 

cônsules regulares. Em seguida, foi substituído por Domiciano ao assumir o governo da 

Britânia em 78. Na ilha britânica, Agrícola permaneceu por sete anos. Tácito, além de 

enumerar os talentos militares de seu sogro, também retratou outros que comporiam a sua 

persona, como trabalhador, equilibrado no julgamento, honesto acerca do dinheiro e 

gentil com a população nativa. Os predicativos de Agrícola, por sinal, assemelhar-se-iam 

bastante aqueles atribuídos a Vespasiano nos Anais.660  

Depois de um longo período na afastada ilha da Britânia, Agrícola retorna para Roma 

por volta do ano 84 ou 85, já sob o Principado de Domiciano. Segundo o relato taciteano, 

o seu retorno coincidiu, pouco tempo depois, com as eleições para os pro-consulados da 

África e da Ásia,661 duas notórias províncias do território romano. Agrícola não assumiu 

nenhuma das posições, o que parecia frustrar as expectativas de seus coetâneos, ou, ao 

menos, as expectativas do seu genro. Tácito ainda ressaltou as controvérsias que 

surgiriam da não integração de Agrícola na campanha da Dácia promovida por 

Domiciano nos anos seguintes.662 Após seu retorno a Roma, no inverno de 84 ou 85, 

Agrícola se retira da vida pública e morre no ano 93 aos 56 anos. 

É em meio a esse contexto do regresso de Agrícola à capital que gostaríamos de 

destacar algumas passagens. Colocaremos em evidência trechos nos quais Tácito 

descreve a relação do general com Domiciano. Sugeriremos que a dissimulação operava 

como um atributo basilar do processo comunicativo entre o Domiciano e o Agrícola 

                                                             
657 Tac. Agr. 9.3: “Nec illi, quod est rarissimum, aut facilitas auctoritatem aut severitas amorem deminuit.” 
658 Dio 39.40.4, 66.20.1. 
659 Sobre a Agrícola, ver Ogilvie; Richmond, 1978, p. 1-6. 
660 Tac. Ann. 3.55.  
661 Tac. Agr. 42.1. 
662 Traub, 1954; Dorey, 1960, p. 68-70. 
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taciteanos, assim como se mostrava presente também entre os demais membros da 

aristocracia citadina, cuja heterogeneidade e competitividade guiavam os 

comportamentos e discursos desses sujeitos históricos.663 Em nosso entendimento, a 

dissimulação não seria uma particularidade do Principado de Domiciano, mas uma 

característica imanente a esse momento histórico. A dissimulação evidenciava uma das 

consequências, no âmbito dos enunciados e dos comportamentos, da coexistência de 

estruturas temporais republicanas e imperiais. Por um lado, o imperador – detentor 

concreto do poder de intervenção na dinâmica política – não poderia exercer esse poder 

diretamente sem romper a estrutura semântica republicana, fazendo-o de forma indireta 

(por meio de uma linguagem velada, dissimulada, mascarada etc.); por outro lado, os 

senadores – que estavam concretamente subordinados ao imperador – deveriam se 

comportar como se não fossem submissos, pois ocupavam uma das posições mais 

elevadas na hierarquia social romana, agindo, portanto, por meio de uma linguagem 

igualmente indireta. Essas ambiguidades, a nosso ver, produzem contextos enunciativos 

de difícil estabilidade, uma vez que as fronteiras entre a bajulação e a ofensa estavam, a 

todo momento, sendo ressignificadas pela dinâmica competitiva de uma elite heterogênea 

do Principado. 

Postulada nossa premissa, no capítulo 39 da biografia, Tácito relata como os feitos 

do general Agrícola produziram ciúmes no imperador, que reagiu conforme era o de 

costume: “de rosto alegre e coração apertado”.664 Segundo Tácito, Domiciano temia os 

feitos militares de Agrícola, pois o próprio imperador não havia conquistado a real glória 

militar, uma vez falseado o seu triunfo sobre os germanos.665 Preocupado, então, com a 

possibilidade de que um homem privado (priuatus hominus) pudesse sobrepujar o nome 

do princeps,666 Tácito retrata da seguinte maneira o comportamento de Domiciano: 

 

Preocupado com tais pensamentos, e satisfeito com sua reclusão 
(secretus) – o que era um sintoma de algum cruel plano, resolveu que, 
por ali, o melhor seria reservar seu ódio, até que diminuíssem o ímpeto 

                                                             
663 Seguimos o raciocínio de Faversani e Joly (2013, p. 134) sobre a descrição taciteana de uma 
heterogeneidade e competitividade aristocráticas: “Assim, nossa hipótese é que os aristocratas virtuosos 
teriam que sobreviver ao tirano, mas não apenas a ele. Teriam que sobreviver também aos aristocratas que 
conspiravam (e levavam à perda de muitos) e ainda àqueles que colaboravam com a tirania (e levavam à 
perda de outros tantos).” 
664 Tac. Agr. 39.1: “fronte laetus, pectore anxius”. 
665 Tac. Agr. 39.1; Germ. 37.6. 
666 Tac. Agr. 39.2. 
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da fama e o favor do exército; por então, quem mandava na Britânia era 
Agrícola.667 

 

A leitura taciteana do general desconsidera, conscientemente ou não, um panorama 

mais amplo do contexto bélico do império. A época era marcada por problemas nas 

regiões fronteiriças ao longo do rio Danúbio. Com já ressaltado pela historiografia, as 

operações militares de Domiciano contra os Chati, o estabelecimento do limes, 

juntamente com seu encurtamento e consolidação no Danúbio,668 pareciam problemas 

mais substantivos ao seu Principado.669 No entanto, o que gostaríamos de sublinhar não 

é a validez ou não do empreendimento militar de Domiciano – que, em nosso 

entendimento, não deixa de ser significativo –, mas o comportamento secretus que já 

aparece, de forma ligeira, no retrato taciteano do imperador. A reclusão desenhada por 

Tácito funcionava como uma incubadora das intenções cruéis do princeps. 

Devemos também ter em mente que Agrícola foi um dos poucos generais sob 

Domiciano, junto com Funisulano Vetoniano, Cornélio Nigrino e Tétio Juliano, a receber 

a ornamenta triumphalia, o que demonstra o reconhecimento do imperador com os 

generais. Já a passagem seguinte, capítulo 40, informa-nos sobre o comportamento de 

Agrícola logo quando ele retorna para Roma em 84-5. Ao chegar na capital, vai se 

encontrar com Domiciano na domus Caesaris. Tácito relata que Agrícola chegou no 

“Palatino durante a noite”, foi recebido com “um breve beijo e sem palavra alguma”,670 

misturando-se, em seguida, à multidão dos cortesãos. Segundo Tácito, Agrícola se 

apresentava de maneira afável (semone facilis) e veste despretensiosa (cultu modicus), de 

forma que os homens ali presentes, depois de o verem, não entendiam o tamanho de sua 

fama.671 

O segundo momento em que Agrícola fica defronte Domiciano no relato taciteano 

ocorre no contexto de eleições para dois proeminentes cargos: os pro-consulados da Ásia 

e da África. Tácito relata que confidentes (periti) do princeps foram até Agrícola para 

inquirirem sobre o interesse do general em ocupar a posição vacante. O historiador latino 

                                                             
667 Tac. Agr. 39.3: “Talibus curis exercitus, quodque saevae cogitationis indicium erat, secreto suo satiatus, 
optimum in praesentia statuit reponere odium, donec impetus famae et favor exercitus languesceret: nam 
etiam tum Agricola Britanniam obtinebat.” (Trad. de Agostinho, 1937. Adaptada) 
668 Fronteira que, por sinal, encontrava-se sob frequentes investidas. 
669 Dorey, 1960, 67-8; Ogilvie & Richmond, 1978, p. 284. 
670 Tac. Agric. 40.3: “noctu in Palatium [...] exceptusque breui osculo et nullo sermone”. Segundo Plínio 
(Pan. 24.2), ao elogiar Trajano, o beijo por si só, em oposição ao cumprimento pela mão, já era sinal de 
intimidade: “Tu não sujeitas teus cidadãos a abraçarem os teus pés, nem devolves o beijo deles com a mão.” 
(Non tu ciuium amplexus ad pedes tuos deprimis). 
671 Tac. Agr. 40.4. 
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descreve tais confidentes de maneira ardilosa, pois a eles parece ter sido incumbida a 

tarefa de elogiarem, oferecerem ajuda e, ao mesmo tempo, aterrorizarem Agrícola.672 

Essas características evidenciam o quanto essa linguagem velada e dissimulada não se 

restringia apenas à relação aristocrata-general, mas igualmente entre os próprios 

aristocratas. Quando Agrícola vai para a casa imperial encontrar-se com Domiciano, o 

princeps é retratado assim: “Bem preparado no dissimular e com uma atitude arrogante, 

ouviu ele o pedido de escusa e, depois do assentimento, ainda sofreu que lhe agradecesse 

e nem corou da falsidade do favor”.673 

A faculdade da dissimulação é uma das marcas empregadas por Tácito a Domiciano. 

Ao articular os conceitos de reclusão, ódio e dissimulação, Tácito sedimentava algumas 

ideias basilares que iriam reaparecer em momentos posteriores. Ao relatar o 

acontecimento da morte de Agrícola, Tácito novamente observa – mesmo que, na ocasião, 

o autor estivesse fora de Roma –674 que o princeps teria ido à casa do general e assim: 

“fingiu-se de espírito e rosto dolorido, já com a segurança de seu ódio e como quem mais 

facilmente dissimulava a alegria do que o medo.”675 Na contramão da avaliação taciteana, 

alguns acadêmicos entendem que Agrícola poderia ser um amicus de Domiciano,676 

enquanto outros, seguindo o relato de Dio Cássio,677 interpretam que Agrícola poderia ser 

um amicus de Vespasiano arruinado pelo filho mais novo. A hipótese sobre a amizade 

entre Agrícola e Domiciano pressupõe, curiosamente, a dissimulação do próprio Tácito 

ao produzir a narrativa da Vida de Agrícola. Mesmo não havendo indícios documentais 

que sustentem essa dissimulação do autor, podemos inferir que Tácito estava diretamente 

envolvido nos eventos derivados da nova conjuntura política – com a morte de Domiciano 

e ascensão de Nerva. O senador foi cônsul suffectus na segunda metade de 97, com a 

possibilidade de ter sido selecionado, como defendem alguns autores, por Domiciano em 

                                                             
672 Tac. Agr. 42.1. 
673 Tac. Agr. 42.2: “Qui paratus simulatione, in adrogantiam compositus, et audiit preces excusantis, et, 
cum adnuisset, agi sibi gratias passus est, nec erubuit beneficii invidia”. (Trad. de Agostinho, 1937. 
Adaptada). 
674 O próprio Tácito afirma que ele estava fora de Roma durante a morte de Agrícola, tendo ficado ausente 
por um quadrienium (Agric. 45.5). Não sabemos qual função ele ocupava na época. Tácito se torna cônsul 
substituto na segunda metade do ano de 97, já após a morte de Domiciano. Ogilvie e Richmond (1978, p. 
9) defendem que o nome de Tácito já estaria entre os selecionados para o consulado sob Domiciano, sendo 
assim mantido por Nerva. Tácito ocupou a magistratura consular com aproximadamente 40 ou 41 anos, o 
que se mostra uma rápida evolução para um nouos homo, uma vez que no cursus honorum para não nobres 
e patrícios, a idade para o consulado seria de 43 anos. 
675 Tac. Agr. 43.3: “Speciem tamen doloris animi vultu prae se tulit, securus iam odii et qui facilius 
dissimularet gaudium quam metum.” (Trad. de Agostinho, 1937). 
676 Dorey, 1960, 66-7; Syme, 1979, p. 295. 
677 Dio 67.2.1–3. Birley, 1981, p. 80-1 apud Jones, 1994, p. 58. 
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96. Além disso, o cursus honorum de Tácito foi desenvolvido, especialmente, durante o 

Principado de Domiciano, sendo questor em 81 ou 82 e pretor em 88. No mesmo ano de 

88 ele integrou o colégio dos quindecimuiri sacris faciundis junto com o imperador, sendo 

responsável pela organização dos Jogos Seculares daquele ano. Aceitando esse ponto de 

vista, a tentativa de se desvincular do imperador recém assassinado por meio da produção 

de um antagonismo entre Agrícola e Domiciano parece bastante verossímil, ainda que 

seja apenas conjectural. Inimigo velado ou amigo constrangido de Domiciano, fato é que 

o senador e historiador latino continuou, sem interrupções aparentes, o desenvolvimento 

do seu cursus honorum nos Principados subsequentes, reforçando uma dimensão de 

continuidade na administração do império. 

Passemos agora para uma das últimas aparições de Domiciano na biografia de 

Agrícola. No penúltimo capítulo, momento em que a narrativa marca uma virada, para 

pior, das ações de Domiciano, uma série de crimes e perseguições políticas são 

enunciadas.678 Aqui, há uma comparação entre Nero e Domiciano. Se Nero ordenava os 

crimes, no entanto, ele não os observava; já Domiciano, relata Tácito: “a principal das 

nossas misérias, era a de ver e ser visto, quando se tomada nota dos nossos suspiros, 

quando bastava para marcar tantos homens pálidos (palloribus) aquela sua dura expressão 

e o corado (rubor) com que se defendia da vergonha.”679 Essa passagem ecoa o segundo 

capítulo da Vida de Agrícola,680 encerrando, portanto, com a mesma atmosfera de 

inquisição e de espionagem promovidos por Domiciano nos primeiros capítulos de sua 

obra.  

A comparação com Nero, que já se constituía como um paradigma tirânico à época, 

serve para amplificar a imagem negativa de Domiciano, tendo em vista que o flaviano 

consegue superar os limites neronianos. Tanto a palidez produzida pelo medo daqueles 

próximos ao princeps quanto o rubor dissimulado de Domiciano reaparecem em 

narrativas subsequentes,681 sendo Plínio, o jovem, aquele que mais se aproximaria do 

                                                             
678 Tac. Agr. 45.1. 
679 Tac. Agr. 45.2: “praecipua sub Domitiano miseriarum pars erat videre et aspici, cum suspiria nostra 
subscriberentur, cum denotandis tot hominum palloribus sufficeret saevus ille vultus et rubor, quo se contra 
pudorem muniebat.” (Trad. de Agostinho, 1937). 
680 Tac. 2.3: “[...] até o uso do falar e do ouvir, por espionagem, nos tiraram.” (adempto per inquisitiones 
etiam loquendi audiendique commercio.) (Trad. de Agostinho, 1937). 
681 Juv. Sat. 4.74: “in quorum facie miserae magnaeque sedebat pallor amicitiae”; Suet. Dom. 18. Tácito 
(His. 4.40.1) sobre a fala de Domiciano no Senado logo após o encerramento da guerra civil de 68 e 69: 
“No dia em que entrou no senado, formoso na aparência Domiciano falou breve e moderadamente sobre a 
ausência do pai e do irmão e sobre sua juventude; e ainda desconhecidos seus costumes, a frequente 
perturbação de seu rosto era interpretada como modéstia.” (Quo die senatum ingressus est Domitianus, de 



204 

 

historiador. Plínio, no Panegírico de Trajano, compara o comportamento dos senadores 

diante de Trajano, momento coetâneo, com os tempos recém vividos sob Domiciano: “E 

assim, não nos aproximamos de ti pálidos e temerosos, nem com o passo hesitante como 

que temendo a morte, mas tranquilos e alegres quando nos convém.”682  

O manejo lexical de verbos descritivos como ver, falar e ouvir, e esses, por seu turno, 

articulados ao campo semântico da perfórmance teatral, associa-se à ideia de fabricação 

simulada dos sentimentos. Esse raciocínio remete à análise de Shadi Bartsch.683 A autora 

observa que a comparação entre Nero e Domiciano se dava, pois a vigilância opressiva 

se mostrava como um denominador comum entre os dois imperadores. Para a autora, que 

busca demonstrar como o poder autocrático distorcia toda a comunicação no império,684 

Nero e Domiciano se distinguiam pelo modus operandi da opressão. Opressão que, nos 

termos de Bartsch, engendrava “modelos de teatralidade” distintos que performavam o 

poder imperial. Nesse sentido, a postura de Nero em público, ao invés de se constituir 

como a de um espectador – nas arquibancadas dos espetáculos – deslocava-se para o papel 

do ator no teatro, logo, ocupando o palco e se tornando o protagonista a ser observado.685 

O modus neroniano, portanto, coagia o povo a lhe observar; o modus domiciânico, por 

sua vez, era o da observação coercitiva em segunda pessoa. Isso significa dizer que, ao 

contrário de Nero, Domiciano se mantinha em seu devido lugar e de lá “assiste a audiência 

não para procurar sinais de desafetos políticos, mas para observar as reações erradas ao 

show na arena, e, por isso, esses espectadores simulavam entusiasmo que eles não sentiam 

– ou literalmente se tornavam o espetáculo eles mesmos.”686 

Esse tipo de constrangimento se traduzia, segundo Tácito, em uma vigilância 

sufocante – “a principal das nossas misérias, durante Domiciano, era a de ver e ser visto, 

quando se tomada nota dos nossos suspiros”687 – e coincide, destarte, com outros relatos 

produzidos posteriormente a morte de Domiciano. A inflexão drástica das narrativas após 

                                                             

absentia patris fratrisque ac iuuenta sua pauca et modica disseruit, decorus habitu; et ignotis adhuc moribus 
crebra oris confusio pro modestia accipiebatur) (Trad. de Silva, 2015). 
682 Plin. Pan. 48.1: “Itaque non albi et attoniti, nec ut periculum capitis adituri tarditate, sed securi et hilares 
cum commodum est conuenimus.” (Trad. de Giron, 2017). 
683 Bartsch, 1994, Actors in the Audience: Theatricality and Doublespeak from Nero to Hadrian. 
684 Bartsch, 1994, p. vi. 
685 Plin. Pan. 46.4: “Logo, aquele mesmo povo outrora espectador e admirador de um imperador ator, agora 
até nos mimos reprova e condena as artes efeminadas e as preferências indecentes para nossa época.” (Idem 
ergo populus ille, aliquando scaenici imperatoris spectator et plausor, nunc in pantomimis quoque auersatur 
et damnat effeminatas artes et indecora saeculo studia) (Trad. de Giron, 2017). 
686 Bartsch, 1994, p. 32-3. A análise de Bartsch deriva, especificamente, de dois trechos de Plínio, o jovem, 
(Pan. 33.3-4, 51.4), nos quais Domiciano é diferenciado de Trajano.  
687 Tac. Agr. 45.2: “praecipua sub Domitiano miseriarum pars erat videre et aspici, cum suspiria mostra 
subscriberentur.”  (Trad. de Agostinho, 1937) 
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a morte de Domiciano, como temos salientado, estabelece uma fronteira rígida, e portanto 

artificial, entre um retrato positivo (antes de 96) e outro negativo (depois de 96) do 

princeps romano. Essa rigidez produtora de contrastes extremos, em nosso entendimento, 

reflete mais os interesses coetâneos dos atores envolvidos, em cada um dos dois 

momentos, e menos uma interpretação verossímil do princeps Domiciano. Isso pode ser 

percebido na medida em que eventos similares, como banquetes na domus Caesaris, 

foram interpretados de modo a ressaltarem tanto a virtude quanto o vício de Domiciano.  

Com isso, os contextos particulares de enunciação são centrais para se compreender 

os mecanismos utilizados pelos autores para produzirem determinadas formas semânticas 

e, com isso, comunicarem determinados sentidos à praxe política. Além do mais, 

entendemos também que o vocabulário dos testemunhos arrolados para fazer o elogio ou 

o vitupério mobilizavam o campo semântico constituído pelos conceitos de público e de 

privado. Como apresentamos, publicus e priuatus eram noções ambivalentes e 

estruturantes do pensamento sociopolítico romano: referem-se tanto ao espaço em si, 

materializado na topografia da urbe, quanto aos significados produzidos pela 

compreensão desses espaços virtualmente, isto é, significados que tomam forma, 

semanticamente, por meio da linguagem. Nesse sentido, narrativas políticas do 

Principado ganhavam (ou perdiam) força política graças a capacidade de atualização e 

transformação das matérias associadas ao público e ao privado no transcurso do tempo 

histórico.  

Da mesma forma que Tácito, nomes como Plínio, o jovem, Suetônio e Dio Cássio 

também produziram leituras sobre como o comportamento de Domiciano, em público ou 

em privado, sistematizando e comunicando os vícios do imperador flaviano em um novo 

contexto sociopolítico. Em larga medida, como veremos adiante, tais autores enfatizam o 

comportamento indecoroso de Domiciano na domus Caesaris, consonante com os 

indícios aventados por Tácito na Vida de Agrícola. Ao nosso ver, o enfoque no espaço 

privado, na casa imperial, deve-se ao fato de que esse era o ambiente mais próximo de 

comunicação e interação da elite senatorial e equestre com o imperador romano.  

Ao enunciar os vícios e as virtudes dos imperadores, esses testemunhos produzidos 

após o assassinato de Domiciano operavam de modo ambivalente: de um lado, afastavam-

se de qualquer vínculo arriscado com a família imperial predecessora, ao mesmo tempo 

em que almejavam angariar novas posições dentro da configuração política reformulada; 

por outro lado, deixam claro para os imperadores sucessores quais eram os limites 
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“aceitáveis” reconhecidos por uma elite senatorial que reorientava suas expectativas 

políticas e buscava um novo protagonismo na gestão do império.  

 

5.6.2. A mesma domus Caesaris, distintos usos e comportamentos. 

 

Um dos documentos mais importantes que nos informa sobre o comportamento de 

Domiciano em sua domus Caesaris é o Panegírico de Trajano, de Plínio, o jovem. O 

Panegírico, como obra literária, originou-se de um discurso proferido pelo próprio Plínio, 

diante dos senadores, na ocasião em que sagrou-se cônsul suffectus nas calendas de 

setembro do ano 100.688 O costume da gratiarum actio, ou seja, o discurso de 

agradecimento que integrava parte das cerimônias de nomeação dos cônsules, remonta ao 

período republicano. Porém, antes de vir a público como obra, o discurso pliniano foi 

reelaborado e expandido,689 seguindo o costume já estabelecido pelo próprio autor. 

Os meandros dessa obra pliniana são inúmeros. A actio gratiorum, que se insere na 

tradição epidítica,690 envolve diversificadas questões do espectro político e social romano, 

dialogando, fundamentalmente, com matérias que diziam respeito aos interesses 

coetâneos dos senadores e dos membros da nova casa imperial. O Panegírico articula o 

elogio e a censura como dois alicerces interdependentes, uma vez que o paradigma da 

virtude, representado por Trajano, é contraposto ao paradigma do vício, representado, 

frequentemente, por Domiciano.691 De forma análoga ao seu contemporâneo Tácito, 

Plínio também fez carreira durante os Principados flavianos. No entanto, a nova 

conjuntura, com o advento de um novo princeps, exigia novas rearticulações políticas e, 

                                                             
688 Iremos manter o termo Panegírico na atribuição da obra de Plínio, mesmo sabendo que nome é póstumo, 
atribuído a obra no século V por Sidônio Apolinário (Ep. 3.13.1, 3.18.1). O próprio Plínio se refere a ela 
como gratiarum actio em Pan 1.6, 2.3, 3.1, 4.1, 53.6, 90.3. 
689 Plin. Ep. 3.13, 18. 
690 Ao mesmo tempo que se insere nessa tradição, o Panegírico também se distancia de alguns aspectos 
sugeridos pela literatura para a composição do discurso encomiástico. Como nota Lucas Giron (2017, p. 
23): “Aristóteles e Quintiliano, recomendam os dois métodos para se louvar as ações – a ordem cronológica 
ou conforme as virtudes –, contudo alguns tratados apontam o segundo método como preferível, dentre os 
quais encontram-se a Retórica a Alexandre, Retórica a Herênio, Do Orador e Menandro, o Rétor 46. O 
que faz Plínio, no entanto, não é propriamente nenhuma da opções, uma vez que não segue o plano 
cronológico ao longo do discurso inteiro – mesmo que o faça em grande parte –, nem separa as realizações 
conforme as virtudes de modo sistemático, mas sim, como mencionado, conecta as ações narradas às 
virtudes que pretende ressaltar.”  
691 Mas não apenas Domiciano: Plin. Pan. 45.1: “E os príncipes anteriores, com exceção do teu pai e um 
ou dois mais – e já disse muito –, alegravam-se mais com os vícios dos cidadãos que com suas virtudes, 
primeiramente porque cada um se deleita vendo sua própria natureza em outro, depois porque pensavam 
que eram mais propensos à escravidão aqueles que não faziam jus senão à escravidão” (uno aut altero (et 
nimis dixi), uitiis potius ciuium quam uirtutibus laetabantur, primum quod in alio sua quemque na- tura 
delectat, deinde quod patientiores seruitutis arbitrabantur, quos non deceret esse nisi seruos.) 
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portanto, novas narrativas. A comunicação imperial entre os membros da elite senatorial, 

como viemos enfatizando, moldava-se a partir das matérias disponibilizadas no presente 

de cada situação. Não havia espaço, agora, para a crítica manifesta ao novo imperador 

Trajano. Os discursos produzidos e circulados sob Trajano, ao menos aqueles que nos 

foram legados, confirmam esse quadro. Por sinal, situação bastante análoga ao contexto 

domiciânico. 

Se a construção do contraste mostrava-se como uma estratégia de composição 

elocutória que produz uma comunicação eficaz, pois gera o elogio (da virtude) junto à 

censura (do vício),692 como já observamos na antítese Agrícola/Domiciano produzida por 

Tácito, em Plínio esse método é explicitado pelo próprio senador: “não se faz um elogio 

adequado sem uma comparação. Ademais, é o primeiro dever dos cidadãos pios diante de 

um imperador ótimo atacar os que não lhe são semelhantes, pois não terá amado 

suficientemente os bons príncipes aquele que não odeie os maus o bastante.”693  

No entanto, o Panegírico vai além do contraste vício/virtude e serve também como 

meio de advertência. O discurso de Plínio no Senado ocorreu dois anos após a chegada 

de Trajano na casa imperial em 98. Nesse momento, o novo princeps era a promessa e a 

esperança, especialmente para aqueles novos indivíduos que estavam próximos, ou 

buscavam se aproximar, do novo imperador. Os senadores, como vê-se em Plínio, não se 

constituíam como um grupo homogêneo, mas, ao contrário, eles eram formados por 

indivíduos com interesses drasticamente distintos.694 Isso significa dizer que o encômio, 

paradoxalmente, constituía-se, por um lado, como adulação, pois visava angariar 

benefícios imperiais, mas, por outro lado, como advertência, pois comunicava em/ao 

                                                             
692 Cf. Daitz, 1960. 
693 Plin. Pan. 1.2: “Alioqui nihil non parum grate sine comparatione laudatur. Praeterea hoc primum erga 
optimum imperatorem piorum ciuium officium est, insequi dissimiles; neque enim satis amarit bonos 
principes, qui malos satis non oderit.” 
694 Heterogeneidade, logicamente, compreendida por um filtro moral, mas que, ainda assim, revela-nos os 
conflitos entre os apoiadores de Trajano e aqueles de Domiciano. Ver, e.g., Plin. Pan. 45.2-3: “Os homens 
bons, porém, afastados no ócio e no abandono e, como se estivessem sepultados, não saíam à luz e ao dia 
a não ser pelas delações e processos. Tu tomas teus amigos dentre os melhores e, por Hércules, é justo que 
sejam os mais queridos para um bom príncipe os que foram os mais odiados para um mau. Sabes que, assim 
como são diferentes as naturezas da tirania e do principado, um bom príncipe é mais grato aos que não 
suportam um amo.” (Bonos autem otio aut situ abstrusos et quasi sepultos non nisi delationibus et periculis 
in lucem ac diem proferebant. Tu amicos ex optimis <sumis>, et hercule aequum est esse eos carissimos 
bono principi, qui inuisissimi malo fuerint. Scis, ut sint diuersa natura dominatio et principatus, ita non 
aliis esse principem gratiorem, quam qui maxime dominum grauentur). Também em Plin. Pan. 85.1-2: 
“Assim, no palácio dos príncipes, permanecia só o nome da amizade, vazio de fato e ridicularizado. [2] 
Como poderia haver amizade entre eles, que se viam uns como amos, outros como escravos? Foste tu que 
a trouxeste de volta do exílio em que errava: tens amigos porque tu próprio és um amigo”. (Etenim in 
principum domo nomen tantum amicitiae, inane scilicet inrisumque remanebat. Nam qui poterat esse inter 
eos amicitia, quorum sibi alii domini alii serui uidebantur? Tu hanc pulsam et errantem reduxisti: habes 
amicos quia amicus ipse es.) 
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público um suposto “decoro ideal” quanto ao comportamento do imperador, 

especialmente diante da elite senatorial. Essa chave tripartite de análise – vitupério-

elogio-advertência – parece-nos significativa para o estabelecimento das bases 

comunicativas que ansiavam projetar determinados senadores no novo contexto trajânico. 

Correlata a essa discussão, faz-se pertinente uma breve retomada da Retórica 

aristotélica, na qual a composição do elogio e da censura eram estabelecidos 

conjuntamente e por meio da coordenação de determinadas características idênticas, 

porém dispostas de forma distintas, produzindo, assim, retratos positivos ou negativos.695 

Nesse sentido, a composição da figura virtuosa de Trajano dependia da enunciação dos 

vícios predecessores, especialmente representados por paradigmas de maus imperadores, 

como Nero e, especialmente, Domiciano. Dentre os inúmeros vícios do último imperador 

flaviano, o seu comportamento na domus Caesaris se sobressai na narrativa pliniana. Isso 

se deu, em nosso entendimento, pois o contexto doméstico imperial – privado e também 

público – lidava diretamente com a interação entre os senadores e o imperador. Nesse 

sentido, como veremos adiante, tanto a prática dos conuiuia e demais refeições, de forma 

mais específica, quanto o uso da domus Caesaris pelo princeps, de forma mais ampla, 

configuravam-se como matérias centrais para a comunicação dos vícios de Domiciano.  

 

5.6.3. Domiciano, o tirano recluso, solitário e perverso 

 

Tomando a chave de leitura tripartite proposta para o Panegírico – 

vício|virtude|advertência –, os capítulos 48 e 49 demonstram como tais aspectos foram 

desenvolvidos por Plínio no ambiente privado da vida aristocrática imperial. Cabe 

lembrar, como trabalhado anteriormente, que a domus Caesaris, assim como as demais 

domus romanas, cumprem um papel privado, que restringe o acesso aos familiares e 

íntimos, e outro público, que compartilha o acesso aos diversificados tipos de indivíduos. 

Ambos significados remetem a uma estrutura temporal republicana, cujas tradições 

permanecem ainda durante o Principado. A semântica topográfica, portanto, é importante 

para a compreensão do argumento pliniano. Logo, o capítulo 48 introduz algumas noções 

basilares de cada imperador no discurso do senador.  

                                                             
695 Arist. Rh. 1367b: “No que concerne ao elogio e à censura, devemos assumir como idênticas às qualidades 
existentes aquelas que lhes estão próximas; por exemplo, que o homem é reservado e calculista, que o 
simples é honesto, e o insensível é calmo; e em cada caso, tirar proveito destas qualidades semelhantes 
sempre no sentido mais favorável; por exemplo, apresentar o colérico como franco, o arrogante como 
magnificente e digno”. (Trad. de Júnior; Aberto; Pena, 1998) 
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[1] E tu, em pessoa, como recebes todos, como os esperas! Como passas 
grande parte dos dias, entre tantas preocupações do império, como se 
ocioso! E assim, não nos aproximamos de ti pálidos e temerosos, nem 
com o passo hesitante como que temendo a morte, mas tranquilos e 
alegres quando nos convém. [2] E se, quando o príncipe recebe em 
audiência, houver algo que nos retenha em casa, como se fosse mais 
necessário, sempre estamos perdoados por ti e nunca precisamos 
desculpar-nos. Pois sabes que todos se alegram em ver-te e visitar-te, e 
com mais generosidades e tempo oferece este abundante prazer. [3] E a 
ruína e fuga não seguem as tuas saudações: demoramos e 
permanecemos como em uma casa comum, onde há pouco aquela 
crudelíssima besta havia cercado com muitíssimo terror, quando, como 
que fechada em uma caverna, ora lambia o sangue dos familiares, ora 
se entregava à carnificina e ao massacre dos cidadãos mais ilustres. [4] 
Faziam vigília diante das portas, o horror, as ameaças e o medo, igual 
aos admitidos e aos excluídos; e então ele próprio, também terrível na 
presença e na aparência: soberba na fronte, ira nos olhos, palidez 
feminina no corpo, e na face impudência disfarçada com muito rubor. 
[5] Ninguém ousava aproximar-se e dirigir-lhe a palavra, sempre 
buscava as trevas e o mistério, e nunca saía de sua solidão senão para 
causar a solidão.696 

 

Em Pan. 48.2, o Trajano pliniano “recebe a todos” (excipis omnes) os convidados. 

Trajano não constrange seus convidados, como podemos perceber pela construção das 

sentenças negativas que narram a vivência do autor. Plínio, por meio do pronome nos, 

posiciona-se entre aqueles indivíduos que experienciaram a coerção: “não nos 

aproximamos de ti pálidos e temerosos, nem com o passo hesitante como que temendo a 

morte mas tranquilos e alegres quando nos convém.” (nec ut periculum capitis adituri 

tarditate, sed securi et hilares cum commodum est conuenimus). Trajano também parece 

não se incomodar com a falta dos senadores em determinada audiência, já que os 

convidados alegram-se em poder ver (video) e visitar (frequento) o princeps quando os 

convém (conuenimus). 

                                                             
696 Plin. Pan. 48.1-5: “[1] Ipse autem ut excipis omnes, ut exspectas! ut magnam partem dierum, inter tot 
imperî curas, quasi per otium transigis! Itaque non albi et attoniti, nec ut periculum capitis adituri tarditate, 
sed securi et hilares cum commodum est conuenimus. [2] Et admittente principe interdum est aliquid quod 
nos domi quasi magis necessarium teneat: excusati semper tibi nec umquam excusandi sumus. Scis enim 
sibi quemque praestare, quod te uideat quod frequentet, ac tanto liberalius ac diutius uoluptatis huius 
copiam praebes. [3] Nec salutationes tuas fuga et uastitas sequitur: remoramur resistimus ut in communi 
domo, quam nuper illa immanissima belua plurimo terrore munierat, cum uelut quodam specu inclusa nunc 
propinquorum sanguinem lamberet, nunc se ad clarissimorum ciuium strages caedesque proferret. [4] 
Obuersabantur foribus horror et minae et par metus admissis et exclusis; ad hoc ipse occursu quoque 
uisuque terribilis: superbia in fronte, ira in oculis, femineus pallor in corpore, in ore impudentia multo 
rubore suffusa. [5] Non adire quisquam non adloqui audebat, tenebras semper secretumque captantem, nec 
umquam ex solitudine sua prodeuntem, nisi ut solitudinem faceret.” (Trad. de Giron, 2017). 
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No trecho seguinte, Pan. 48.3, a domus aparece como matéria da argumentação de 

maneira mais evidente. É importante notar que a domus Caesaris de Domiciano e de 

Trajano constituem-se como a mesma construção. A crítica, assim, não se direcionava ao 

seu tamanho ou luxo. No entanto, se sob Trajano ela é definida como uma “casa comum” 

(domus communis), isso se fazia graças ao seu uso. Antes, sob Domiciano, apresentava-

se “como que fechada em uma caverna” (cum uelut quodam specu inclusa), servindo 

como refúgio para as mais diversas maldades. Segundo Plínio, a casa de Domiciano se 

revestia de uma aura perversa, como é verificável por meio das personificações do 

“horror”, das “ameaças” e do “medo”, que faziam vigília diante da sua porta (foribus). 

Junto a isso, o relato pliniano descreve que a própria presença de Domiciano era 

assustadora, porém, ainda assim, dissimulada, como já observamos anteriormente: 

“soberba na fronte, ira nos olhos, palidez feminina no corpo, e na face impudência 

disfarçada com muito rubor.” (superbia in fronte, ira in oculis, femineus pallor in 

corpore, in ore impudentia multo rubore suffusa). Todos esses elementos produziam, na 

retórica pliniana, o efeito de aversão ao princeps, pois: “Ninguém ousava aproximar-se e 

dirigir-lhe a palavra” (Non adire quisquam non adloqui audebat). Por fim, a sententia que 

encerra o capítulo ressalta as cores que seriam reproduzidas na composição do retrato de 

Domiciano: “sempre buscava as trevas e o mistério, e nunca saía de sua solidão senão 

para causar a solidão.” (tenebras semper secretumque captantem, nec umquam ex 

solitudine sua prodeuntem, nisi ut solitudinem faceret). 

No longo capítulo seguinte, Pan. 49, Plínio desenvolve o argumento relacionado à 

espacialidade da domus, apresentando uma prática fundamental desse ambiente: o 

conuiuium. Operando por meio do mesmo método comparativo, o autor continua o seu 

elogio a Trajano / vitupério a Domiciano. Dividiremos o capítulo em três momentos. O 

enfoque inicial, Pan. 49.1-2, descreve o enclausuramento do princeps flaviano. Em 

seguida, o Pan. 49.3-6 destaca as qualidades de Trajano em oposição aos vícios 

anteriormente anotados. E por fim, Pan. 49.6-8 desenvolve uma série de sentenças 

construídas na forma negativa e, por isso, indicando o que o princeps Trajano não 

empreende e, ao mesmo tempo, o que Domiciano tinha por hábitos costumeiros. Vejamos 

o primeiro trecho: 

 

[1] Ele [Domiciano], porém, entre aquelas paredes e muros em que 
parecia proteger sua vida, fechou consigo a trapaça, as conspirações e 
o deus vingador dos crimes. A Pena separou e quebrou as proteções, e 
entrou por caminhos apertados e obstruídos como se por portas abertas 
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e umbrais receptivos. De nada servia, então, a sua pretensa divindade, 
de nada serviam aqueles quartos secretos e cruéis esconderijos onde era 
tomado pelo temor, pela soberba e pelo ódio aos homens. [2] Quanto 
mais protegida, quanto mais segura está agora a mesma casa, depois 
que seu dono é defendido não pelas sentinelas da crueldade, mas do 
amor, não pela solidão e pelas trancas, mas pela frequência dos 
cidadãos.697 
 

Curioso notar que Plínio ressalta o anseio de proteção por parte do imperador. 

Apreensão que também reaparece em Suetônio ao atribuir a seguinte fala a Domiciano: 

“Ele costumava dizer ‘que a condição dos principes é a mais miserável, pois eles só são 

acreditados sobre a descoberta de uma conspiração depois de terem sido mortos.’”698 

Marcado esse aspecto da insegurança, Plínio afirma que a estratégia de confinar-se dentro 

de casa, ao invés de mantê-lo seguro, contrariamente, atraiu a trapaça (dolus), as 

conspirações (insidiae) e os crimes (sceleris). Os “quartos secretos e os cruéis 

esconderijos” (cubilia saeuique secessus) de nada serviam a sua proteção, como a ligeira, 

porém emblemática, écfrase pliniana nos permite entrever: “A Pena separou e quebrou as 

proteções, e entrou por caminhos apertados e obstruídos como se por portas abertas e 

umbrais receptivos.” (Dimouit perfregitque custodias Poena, angustosque per aditus).  

O que Plínio ressalta em sua narrativa era um movimento inversamente proporcional, 

pois a medida que Domiciano, progressivamente, encerrava-se solitariamente dentro de 

sua casa, mais perigo atraí para si. Essa equação é afirmada ao comparar esse 

comportamento ao de Trajano, que estaria muito mais protegido uma vez que sua 

sentinelas não era a crudelitas, mas o amor. Trajano não estava defendido pelas trancas 

(clautri) e nem pela solidão (solitudo), mas pela “frequência dos cidadãos” (ciuius 

celebritas). 

O topos do tirano solitário, alimentado pela crudelitas, não é novo. A própria 

definição do tirano remonta, para ficarmos em três exemplos significativos, a Heródoto, 

Platão e Aristóteles. Façamos, portanto, um breve parêntese para analisarmos um 

exemplo herodotiano. O historiador grego no apresenta o emblemático caso de Deioces 

                                                             
697 Plin. Pan. 49.1-32 “[1] Ille tamen, quibus sibi parietibus et muris salutem suam tueri uidebatur, dolum 
secum et insidias et ultorem scelerum deum inclusit. Dimouit perfregitque custodias Poena, angustosque 
per aditus et obstructos non secus ac per apertas fores et inuitantia limina irrupit: longe tunc illi diuinitas 
sua, longe arcana illa cubilia saeuique secessus, in quos timore et superbia et odio hominum agebatur. [2] 
Quanto nunc tutior, quanto securior eadem domus, postquam erus non crudelitatis sed amoris excubiis, non 
solitudine et claustris, sed ciuium celebritate defenditur!” (Trad. de Giron, 2017). 
698 Suet. Dom. 21.1: “perfusas nivem mulso dixit; condicionem principum miserrimam aiebat, quibus de 
coniuratione comperta non crederetur nisi occisis.” 
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da Média, que “desejava apaixonadamente ser um tirano (τυραννίς)”.699 Para alcançar o 

que desejava, Deioces age da seguinte maneira. Em meio aos diversos conflitos entre os 

medos, Deioces, um sábio reconhecido pelo zelo e pela a justiça em seu povoado, coloca-

se como juiz para auxiliar na resolução das ilegalidades dos povoados da Média. Depois 

de angariar a confiança do medos e solucionar os conflitos, uma vez que suas sentenças 

eram proferidas conforme a verdade, Deioces “não quis mais sentar-se lá, onde antes ele 

se sentava diante do público, e disse ainda que não faria mais julgamentos.”700 Em 

consequência, a Média desestabiliza-se, pois o banditismo e a desordem retornaram de 

forma mais acirrada. Reunidos em assembleia para discutirem a situação da Média, os 

medos decidem, então, adotar a monarquia. Escolhem, sem demora, Deioces como rei.701  

Após eleito, o rei apresenta as suas primeiras medidas. Primeiro, manda construir um 

palácio para que ele fosse digno de realeza e pede guardas pessoais. Depois, ainda a 

pedido do rei, os medos edificaram uma cidade fortificada. De nome Ecbatana, a cidade 

era constituída de muros concêntricos que fechavam-se uns nos outros.  

 

Assim, as muralhas foram planejadas de sorte que um círculo fosse mais 
alto do que outro, e somente os que estivessem entre as ameias. E ela 
foi construída em um lugar onde há uma colina circular, por essa razão 
era mais conveniente para que fosse construída assim. Havia sete 
círculos no total, então, o palácio real e os seus tesouros ficavam no 
último círculo.702  

 

Finalizada as obras, Deioces instala-se no palácio e ordena aos súditos que habitem 

o exterior das muralhas. O rei também estabeleceu a convenção de que “ninguém iria à 

presença do rei, mas estabeleceu que tudo era preciso ser anunciado por meio de um 

mensageiro, e que o rei não deveria ser visto por ninguém”.703 Heródoto ainda destaca 

que tais medidas foram tomadas para protegê-lo, para que companheiros “não ficassem 

aborrecidos e conspirassem contra ele”;704 além de que o rei, ao tornar-se invisível aos 

súditos, acreditava que poderia possuir outra natureza ao olhos deles.705 Sob tais 

                                                             
699 Hdt. 1.96.2: “ οὗτος ὁ Δηιόκης ἐρασθεὶς τυραννίδος ἐποίεε τοιάδε.” 
700 Hdt. 1.97: 
701 Hdt. 1.98.1. 
702 Hdt. 1.98:  
“[...]ἕτερον ἑτέρῳ κύκλῳ ἐνεστεῶτα.μεμηχάνηται δὲ οὕτω τοῦτο τὸ τεῖχος ὥστε ὁ ἕτερος τοῦ ἑτέρου κύκ
λος τοῖσιπρομαχεῶσι μούνοισι ἐστι ὑψηλότερος.” 
703 Hdt. 1.99: “” 
704 Hdt. 1.99.2-100.1. 
705 Hdt. 1.100.1 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%28%3Dtos&la=greek&can=ou%28%3Dtos0&prior=%5d
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28&la=greek&can=o%280&prior=ou(=tos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*dhio%2Fkhs&la=greek&can=*dhio%2Fkhs0&prior=o(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29rasqei%5Cs&la=greek&can=e%29rasqei%5Cs0&prior=*dhio/khs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=turanni%2Fdos&la=greek&can=turanni%2Fdos0&prior=e)rasqei/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29poi%2Fee&la=greek&can=e%29poi%2Fee0&prior=turanni/dos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toia%2Fde&la=greek&can=toia%2Fde0&prior=e)poi/ee
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circunstâncias, Deioces começou a tratar a justiça com extrema severidade.706 O 

processos chegavam ao rei por escrito e, depois de julgados, os devolvia com a sentença. 

Heródoto diz que até as injúrias proferidas eram julgadas, e para isso o rei tinha 

observadores e ouvintes espalhados por todo o território de seu governo.707 

Da mesma forma que o monarca-tirano de Heródoto, o Domiciano de Plínio busca se 

isolar, retira-se da visibilidade do público, apenas compartilhando o seu espaço quando 

estritamente necessário e sempre de modo constrangedor. Tal ímpeto coercitivo de 

Domiciano, a “besta crudelíssima” (immanissima belua), leva Plínio a se questionar: “não 

sei se um príncipe contribui mais à moral permitindo os bons costumes ou obrigando-

os.”708 A frase, por si só, é ambígua, no entanto, referida no contexto em que Trajano 

rejeita a censura, vinculava-se diretamente à tirania de Domiciano.709  

Em carta endereça a Cornélio Miniano,710 Plínio relata o caso em que a Vestal chefe, 

Cornélia, foi novamente acusada de ter cometido relações sexuais. “Agindo com seu 

poderes de Pontífice Máximo, ou melhor, atuando como um tirano cruel (tyrannus 

immanitas) e uma permissão de senhor (licentia dominus), ele convocou os outros 

sacerdotes para se encontrarem na vila Albana ao invés de na Regia.” O que revoltava 

Plínio era a condenação de Cornélia a distância e sem ser ouvida (Absentem inauditamue 

damnavit incesti). Ao ser condenada por violar seus votos de castidade,711 sua pena 

consistia em ser sepultada viva.712 Na epístola pliniana, o foco não recai sobre a gravidade 

do crime, mas na forma pela qual a Vestal foi condenada, isto é, sem ser ouvida e sem ser 

vista pelos sacerdotes. O julgamento foi realizado a distância, de forma análoga ao 

método por escrito dos julgamentos de Deioces. Esse era o comportamento do tyrannus 

                                                             
706 Hdt., 1.99.2: “ἀλλ᾽ ἑτεροῖός σφιδοκέοι εἶναι μὴ ὁρῶσι.” 
707 Hdt. 1.100. 
708 Plin. Pan. 45.4: “non praefecturam morum recepisti, quia tibi beneficiis potius quam remediis ingenia 
nostra experiri placet.” 
709 Plin. Pan. 45.6.  
710 Plin. Ep. 4.11. 
711 Plínio (Ep. 4.11.9) não afirma ou nega a inocência de Cornélia, mas diz assim: “Se ela foi inocente ou 
não, ela certamente pareceu ser inocente”. (nescio na innocens, certe tamquam innocens ducta est) 
712 Suetônio nos oferece mais detalhes sobre a acusação anterior de Cornélia. No relato do biógrafo 
Domiciano não parece agir injustamente. Por volta de 83, o primeiro julgamento envolveu três Vestais, 
sendo a Vestal mais antiga, Cornélia, absolvida. As duas outras foram condenadas à morte, mas puderam 
escolher a forma que melhor lhes conviesse para retirarem suas vidas. Aos amantes, a pena também era 
capital, mas Suetônio diz que o princeps apenas exilou ambos. Alguns anos depois, continua o biógrafo, 
Cornélia foi novamente incriminada e, dessa vez, condenada à morte pelos antigos costumes, isto é, ser 
enterrada viva e seu violador açoitado até a morte no comitium. Novamente, a pena não serviu para os dois 
condenados. O amante, e também o pretor, foi exilado. Sobre o amante de Cornélia, de nome Celer, Plínio 
(Ep. 4.11.11-16) nos fornece mais detalhe na Epistola citada. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sfi&la=greek&can=sfi0&prior=e(teroi=o/s
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immanitas de Plínio, pois ele ausentava-se do espaço público, recolhia-se em sua fortaleza 

e, alimentado pela fúria e violência, transgredia as normas. 

Como observa François Hartog ao buscar definir o poder despótico, “o despótes é a 

presa do desejo (éros); desejo sexual e desejo de poder, amor ilegítimo e amor do 

poder.”713 Em seu estudo sobre as Histórias, de Heródoto, Hartog demonstra que o termo 

éros aplicava-se aos reis e tiranos, pois eles eram os sujeitos que experimentavam o 

“desejo excessivo”.714 Como observamos, Deioces “desejava apaixonadamente ser um 

tirano".715 Curiosamente, na epístola pliniana citada, após relatar que Domiciano havia 

declarado culpada a Vestal por violar os seus votos de castidade, em seguida 

complementa: “embora ele tenha violado sua própria sobrinha em uma relação incestuosa 

e terminou causando a sua morte, pois pereceu em consequência de um aborto durante a 

viuvez”.716 Por seu turno, a narrativa suetoniana é muito similar à de Plínio. Segundo o 

biógrafo, Domiciano havia seduzido Julia, sua sobrinha, enquanto Tito ainda estava vivo 

e ela prometida a outro. Depois de mortos o pai e o marido, o imperador teria amado 

intensamente e abertamente (ardentissime palamque) Júlia, até o momento em que ela 

morreria devido a um aborto forçado pelo próprio Domiciano, pai da criança.717 

A marca do poder despótico tem como característica o exercício do poder sobre os 

corpos. O poder que ultrapassa a regras e invade o corpo, no caso de Domiciano o 

incestum, pode ser associado a essa marca típica do déspota. Esse poder manifesta-se, 

portanto, “como o poder do senhor sobre os escravos”.718 O argumento pliniano, logo, 

anseia comunicar esse desejo transgressor e incestuoso de Domiciano,719 buscando 

reapresentar formas semânticas que já integravam, de longa data, o repertório das 

sociedades greco-romanas.720  

                                                             
713 Hartog, 2014, p. 355. A associação da tirania com o desejo (éros) exacerbado foi desenvolvida por Platão 
no livro 9 da República, sendo o homem tirânico, portanto, análogo a Eros, divindade do amor. 
714 Ibidem. 
715 Hdt. 96.2: “ οὗτος ὁ Δηιόκης ἐρασθεὶς τυραννίδος ἐποίεε τοιάδε.” 
716 Plin. Ep. 4.11.6-7: “cum ipse fratris filiam incesto non polluisset solum verum etiam occidisset; nam 
vidua abortu periit.” 
717 Suet. Dom. 22. Pontualmente em Juv. Sat. 2.29–33. 
718 Hartog, 2004, p. 358. 
719 A leitura de Suetônio (Dom. 22) a respeito da relação entre Domiciano e Júlia é bem próxima a de Plínio. 
Domiciano teria seduzida Júlia e, após a morte do pai e do marido, ele “amou ela apaixonadamente e 
abertamente” (viro orbatam ardentissime palamque dilexit), mas em consequência de um aborto abrigado 
pelo imperador, Julia veio a falecer. No entanto, o capítulo ainda desvela, no estilo suetoniano, outras 
facetas do desejo exacerbado do princeps flaviano: foi uma “pessoa excessivamente lasciva” (Libidinis 
nimiae assiduitatem), e sua “fama dizia que ele depilava suas concubinas e nadava entre as prostitutas mais 
comuns” (eratque fama, quasi concubinas ipse develleret nataretque inter vulgatissimas meretrices) 
(Nossa Tradução) Sobre Júlia, ver Jones, 1992, p. 38-40; Jones & Miles, 2002, p. 166-7. 
720 Para a transgressão das normas sociais por meio do desejo sexual em Heródoto, a figura do rei Cambises 
é paradigmática. Cambises era filho do rei e fundador do império Persa, Ciro I. Quando rei, ele transgride 
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Como é sabido, Domiciano foi um defensor da Lex Iulia de Adulteriis, o que 

demonstrava, conjuntamente, uma preocupação com o controle dos assuntos morais e 

privados. A moralidade era uma matéria especificamente ligada à vida e ao espaço 

privados. No entanto, as fronteiras entre o exercício da moralidade privada e o seu 

controle pela esfera pública eram recorrentemente conturbadas. As reformas e leis 

promulgadas por Augusto,721 o exemplo paradigmático desse desejo de reformular e 

intervir na moralidade privada, almejavam fortalecer a unidade da família romana e do 

poder imperial.722 Não é difícil perceber que Domiciano buscava seguir os passos 

augustanos.  

David Fredrick observa que o poder imperial dependia da “permanente invasão do 

corpo do homem de elite e de sua propriedade”.723 Sob nossa ótica, essa vigilância 

contínua não seria monopólio do tirano Domiciano, mas se configurava como uma 

daquelas tensões derivadas da coexistência de uma estrutura temporal republicana e outra 

imperial. O controle e a vigilância, portanto, poderiam ser narrados de forma negativa 

quando associados aos sintomas de um princeps desmedido, que contaminado pela 

hýbris, sofria da insaciável vontade de poder.724 O controle dos corpos e do 

comportamento está intimamente associado com o contexto espacial e com a 

arquitetura,725 como observado, por exemplo, na topografia dos anfiteatros e outras 

construções que serviam aos spetacula.726 Entretanto, ímpeto controlador gestava, 

conjuntamente, uma suspeita acerca das conspirações, como vimos no dito atribuído a 

                                                             

os nomoi persa e casa com sua irmã Esmérdis (3.31). Depois de matá-la, casa-se com a irmã mais jovem, 
que igualmente é assassinada pelas mãos do irmão-marido (3.32). Para os tiranos arcaicos gregos, Periandro 
representa o que Cambises representava para os reis. Para o tirano, depois de matar sua esposa, tem relações 
sexuais com ela depois de morta. (5.92) 
721 Lex Iulia de maritandis ordinibus, Lex Iulia de adulteriis e Lex Papia-Poppaea. Sobre essas leis, ver 
Grubbs, 2002, p. 83-87. 
722 Kristina Milnor demonstra, em Gender, domesticity, and the age of Augustus (2005), que o projeto 
augustano em torno da reformulação e da solidificação da unidade familiar estava associado à manutenção 
e reprodução do poder imperial, impactando, por sua vez, toda a aristocracia romana. 
723 Fredrick, 2003, p. 210. 
724 Um exemplo categórico dessa representação do teatro do poder coercitivo e aterrorizante de Domiciano 
será analisado, mais a frente, por meio da passagem do “banquete funerário” na História Romana de Dio 
Cássio (67.9). 
725 Nesse sentido, não parece correta a hipótese de Michel Foucault (2014, p. 209) sobre a antítese entre 
uma arquitetura clássica, fundamentada pelo espetáculo, noções de comunidade e de vida pública, versus 
uma arquitetura moderna, subordinada ao controle das relações da vida social pelo Estado. Como pudemos 
observar no estudo sobre o anfiteatro romano, a constituição de um espaço público mais controlável era 
necessária tanto para a operação da diferenciação hierárquica quanto para a coordenação do poder político 
em meio aos diferenciados tipos de sujeitos ali presentes. O espetáculo e as noções de comunidade não 
excluíam, de forma alguma, a dimensão do controle e do poder que se materializava em público e diante 
do público. 
726 Sobre o espaço controlável, ver Cap. 3.4: “Forma e hierarquia no anfiteatro romano.”; e também 
CAPÍTULO: Domiciano e a esfera pública”. 
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Domiciano – “que a condição dos principes é a mais miserável, pois eles só são 

acreditados sobre a descoberta de a uma conspiração depois de terem sido mortos.’”727 O 

mesmo Suetônio também relata que Domiciano “[...]como o tempo, se tornou mais 

ansioso dia após dia por causa do perigo que ele suspeitada se aproximar. Então, ele 

decorou com fengita as paredes dos pórticos onde ele usualmente caminhava de forma 

que ele pudesse ver, pela reflexão de sua superfície polida, quem quer que pudesse 

aparece atrás dele.”728 

A construção suetoniana do retrato do princeps flaviano, além de reforçar o caráter 

secretus do imperador (que veremos mais a frente), potencializava a desconfiança como 

resultado dessa violência controladora. Assim, essa imagem aproximava-se bastante do 

enclausuramento descrito por Plínio na passagem Pan. 49.1-2, na qual iniciamos nossa 

discussão. Se Domiciano fechava-se entre as paredes e muros (parietibus et muris) de sua 

domus para ter proteção, Trajano, ao contrário, era protegido pela “frequência dos 

cidadãos” (ciuium celebritate) que adentravam sua domus. 

O trecho seguinte, Pan. 49.3-5, seguindo o referido método comparativo pliniano,729 

ressaltava os vícios de Domiciano apresentando as virtudes de Trajano. 

 

[3] O que isso nos ensina? Aprendemos pela experiência que a guarda 
mais fiel para um príncipe é a sua própria inocência. É uma fortaleza 
inacessível, uma fortificação inexpugnável não ter necessidade de 
fortificação. Em vão cingir-se-á de terror quem não estiver protegido 
pelo afeto; as armas incitam às armas. [4] Acaso passas só as partes 
sérias do dia diante dos nossos olhos e em nossa companhia? Nos 
momentos de lazer, não intervêm a mesma afluência e companhia? [5] 
Não comes sempre em público e tua mesa não é sempre comum? Nosso 
convívio não resulta em prazer mútuo? Não provocas e respondes a 
conversas? E o tempo de teus banquetes, ainda que a frugalidade o 
contraia, a tua gentileza não o estende? 730 

 

                                                             
727 Suet. Dom. 21.1: “perfusas nivem mulso dixit; condicionem principum miserrimam aiebat, quibus de 
coniuratione comperta non crederetur nisi occisis.” 
728 Suet. Dom. 14.4: “Tempore vero suspecti periculi appropinquante sollicitior in dies porticuum, in quibus 
spatiari consuerat, parietes phengite lapide distinxit, e cuius splendore per imagines quidquid a tergo fieret 
provideret.” 
729 Plin. Pan. 1: “não se faz um elogio adequado sem uma comparação.” (Alioqui nihil non parum grate 
sine comparatione laudatur) (Trad. de Giron, 2017). 
730 Plin. Pan. 49.3-5: “[3] Ecquid ergo? Discimus experimento fidissimam esse custodiam principis 
innocentiam ipsius. Haec arx inaccessa, hoc inexpugnabile munimentum, munimento non egere. Frustra se 
terrore succinxerit, qui saeptus caritate non fuerit; armis enim arma irritantur. [4] Num autem serias tantum 
partes dierum in oculis nostris coetuque consumis? non remissionibus tuis eadem frequentia eademque illa 
socialitas interest? [5] non tibi semper in medio cibus semperque mensa communis? non ex conuictu nostro 
mutua uoluptas? non prouocas reddisque sermones? non ipsum tempus epularum tuarum, cum frugalitas 
contrahat, extendit humanitas?” (Trad. de Giron, 2017). 
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Plínio busca demonstrar que é a melhor forma de se manter protegido seria não criar 

barreiras, isto é, “não ter necessidade de fortificação” (munimento non egere). E para 

conseguir isso, necessitava abandonar o terror (Domiciano) e seguir a caritas (Trajano). 

Em seguida, uma série de interrogações retóricas servem para elogiar o comportamento 

de Trajano. Dentre os temas levantados, destaca-se a comunhão da mesa entre os 

aristocratas.  Na cultura romana, o banquete (conuiuium) ocupava um papel central. Ele 

era o momento de repartição da comida e, fundamentalmente, momento de comunhão 

entre iguais, um espaço oportuno para uma situação prazerosa (voluptas) se vivenciada 

com gentileza (humanitas). Com a introdução do banquete no argumento pliniano, 

chegamos a um ponto central da imagem tirânica de Domiciano proposta pelo senador, 

isto é, o indecoroso tratamento dispensado ao seus convidados durante o conuiuium por 

parte do princeps flaviano. 

 

[6] Pois não ameaças teus convidados depois de fartar-te antes do meio 
dia com um banquete solitário, observando e anotando nem, farto e 
eructando, estando eles em jejum e famintos, colocas-lhes, ou melhor, 
jogas-lhes os alimentos que não te dignas de tocar, e, tendo suportado 
duramente aquela soberba simulação de convívio, retiras-te para a 
taverna clandestina e para o luxo privado. [7] Logo, não admiramos teu 
ouro nem tua prata, nem as refinadas invenções de teus jantares, mas 
tua cortesia e gentileza, com que jamais nos saciamos, visto que tudo é 
sincero e verdadeiro, e ornado com dignidade. [8] E não rodeiam as 
mesas do príncipe os ministros de uma superstição estrangeira nem a 
petulância obscena, mas a benigna hospitalidade, os entretenimentos 
cultos e a estima pelas artes. Em seguida um sono breve e ligeiro, e tal 
é teu afeto por nós que nenhum tempo é mais curto que o que passas 
sem nós.731  

 

Muitos elementos já evidenciados até aqui, seja em Tácito ou Suetônio, concentram-

se no trecho supracitado. O banquete solitário (solitaria cena) serve à tópica já trabalhada 

aqui para a composição da imagem do tirano solitário. Segundo Plínio, Domiciano 

baqueteava-se individualmente, se aproveitando dos melhores alimentos, para depois, 

simular (simulatio) de maneira soberba (superba) um falso convívio diante do seus 

                                                             
731 Plin. Pan. 49.6-8: “Non enim ante medium diem distentus solitaria cena, spectator adnotatorque conuiuis 
tuis immines, nec ieiunis et inanibus plenus ipse <et> eructans non tam adponis quam obicis cibos quos 
dedigneris attingere, aegreque perpessus superbam illam conuictus simulationem, rursus te ad clandestinam 
ganeam occultumque luxum refers. [7] Ergo non aurum nec argentum, nec exquisita ingenia cenarum, sed 
suauitatem tuam iucunditatemque miramur, quibus nulla satietas adest, quando sincera omnia et uera et 
ornata grauitate. [8] Neque enim aut peregrinae superstitionis ministeria aut obscaena petulantia mensis 
principis oberrat, sed benigna inuitatio et liberales ioci et studiorum honor. Inde tibi parcus et breuis 
somnus, nullumque amore nostri tempus angustius, quam quod sine nobis agis.” (Trad. de Giron, 2017). 
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convidados. Para Plínio, Domiciano não utilizava o banquete para incitar a boa 

companhia e a gentileza, mas para ameaçar os convidados por meio de uma dissimulada 

hospitalidade. Depois de realizado o teatro, ainda “retiras-te para a taverna clandestina e 

para o luxo privado” Ao contrário de Domiciano, Trajano é retratado como um princeps 

cortês (suauitas) e gentil (iucunditas), sincero (sincera) e verdadeiro (uera). 

Como analisado, a estratégia mobilizada por Plínio para difamar a imagem de 

Domiciano joga com elementos que dizem respeito, especialmente, ao trato da 

aristocracia da urbs. O senador elidi quase todos os traços da vida pública do imperador 

flaviano e, por seu turno, destaca as novas construções públicas realizadas por Trajano.732 

Como já enfatizamos anteriormente,733 os flavianos e, especialmente Domiciano, foram 

assíduos construtores e interventores do espaço urbano romano.734 Todavia, não há 

espaço para tais atributos positivos no esforço pliniano para produzir uma nova 

comunicação sobre o recém assassinado imperador. Agora, para manter-se vinculado aos 

novos ciclos aristocráticos e literários, Plínio precisaria colocar em evidência Trajano. 

Domiciano era o transgressor dos mores e, portanto, como produto da hýbris, deveria ser 

rejeitado. Nesse sentido, uma releitura negativa do conuiuium domiciânico seria uma das 

formas mais sensíveis para se ganhar a atenção de um novo círculo aristocrático sob 

Trajano. 

 

5.6.4. O banquete do tirano. 

 

Em um de seus tratado sobre os costumes, as Quaestiones Conuiuales, Plutarco 

afirma haver um ditado que os romanos gostam de citar após realizarem um banquete 

solitário: “‘Eu comi, mas não jantei hoje’, implicando que um ‘jantar’ (δείπνου) sempre 

requere uma amigável sociabilidade para temperar.”735 Nesse sentido, o sucesso do 

banquete depende menos da comida servida do que da companhia e da conversa. Segundo 

Plutarco, a conversa seria o sustento para a alma, uma vez que o corpo já estivesse cheio 

de comida e bebida.736 Já Cícero, em carta endereçada a Paeto, diz:  

 

                                                             
732 Plin. Pan. 51.3: “Mas como és magnífico com as obras públicas!” (At quam magnificus in publicum es!) 
733 Ver CAPÍTULO: Domiciano e a esfera pública”. 
734 Domiciano (CIL VI, 9034) parece ter estabelecido uma espécie de “departamento de obras” chamado 
opera Caesaris. Ver Robinson, 1992, p. 20-1. 
735 Plut. QC. 7. Praef. 1.697c: “‘βεβρωκέναι, μὴ δεδειπνηκέναι σήμερον’, ὡς τοῦ δείπνου κοινωνίαν καὶ 
φιλοφροσύνην ἐφηδύνουσαν ἀεὶ ποθοῦντος.” (Trad. de Braund, 1996) 
736 Plut. QC. 5. Praef. 1.673a. 
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[...] brincadeiras à parte, eu aconselho você a ter, em minha opinião, 
uma relação direta com a vida feliz – viver com os homens que são bons 
e agradáveis companheiros e que gostam de você. E eu não me refiro 
aos prazeres do paladar, mas no aproveitamento da vida e do viver em 
comunhão, e descanso da mente é mais eficientemente induzida pelas 
conversas familiares e assume sua forma mais doce por meio do 
banquete (conuiuium).737 

 

Tanto Cícero como Plutarco enfatizavam o valor positivo do banquete para as 

sociedades gregas e romanas. Ainda que Cícero, de modo um tanto prepotente, afirme 

que a noção de conuiuium era superior ao συμπόσιον grego, pois este focava apenas no 

compartilhamento da bebida após a refeição e o termo romano expandia-se para uma vida 

compartilhada, na prática, o objetivo último do συμπόσιον e do conuiuium eram similares: 

fomentar a “vida em cominhão” (uita communite), a “amizade com os companheiros” 

(φιλανθρωπῐ́ᾱ).738  

Como visto em Cícero, o conuiuium se apresentava como um espaço de sociabilidade 

fulcral para a “vida feliz” (beata uida), que apenas se realizava em comunidade. Logo, 

banquete vai ocupar uma dimensão importante no pensamento e na prática aristocráticos. 

Nesse sentido, é emblemático o modo como o Domiciano de Plínio se afastava desse ideal 

aristocrático. Como observa Susanna Braund, o “elemento crucial é que o monarca que 

se alimenta sozinho está mostrando não meramente a luxuria mas também a auarita:  o 

consumo egoísta de bens, bens que ele deveria estar compartilhando e distribuindo, ao 

invés de tomar tudo para si.”739 Conforme relatado em Plínio, Domiciano alimentava-se 

antes do horário do banquete, em sua própria solitaria cena, para depois jogar aos 

convidados “os alimentos que não te dignas de tocar” (quam obicis cibos quos dedigneris 

attingere).  Entretanto, mais grave que isso seria o fato de que, para Plínio, Domiciano 

não tomava o momento como uma oportunidade para a vivência em comunhão alegre, ao 

contrário, o banquete seria para Domiciano uma obrigação que ele “suportava” 

(perpetior) com uma “soberba dissimulação” (superba simulatio). 

                                                             
737 Cic. ad. Fam. 9.24.3: “[...] extra iocum moneo te, quod pertinere ad beate vivendum arbitror, ut cum 
viris bonis, iucundis, amantibus tui vivas: nihil est aptius vitae, nihil ad beate vivendum accommodatius; 
nec id ad voluptatem refero, sed ad communitatem vitae atque victus emissionemque animorum, quae 
maxime sermone efficitur familiari, qui est in conviviis dulcissimus” (Nossa tradução) 
738 Além do mais, para o próprio Plutarco o simposion abarcava, não todos, mas alguns aspectos centrais 
da vida humana, como “benevolência” (eunoia), “comunidade” (koinonia), “amizade” (philia) e “amizade 
com os companheiros” (philanthropia). Sobre o assunto, ver Lopes, 2009. Sobre os techne rhetorike 
importantes para a condução do simposion nas Quaestiones Conuiuales, de Plutarco, ver Gonzàlez Julià, 
2009. 
739 Braund, 1996, p. 45-6. 
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Em nosso entendimento, três elementos convergem para a comunicação de uma 

imagem tirânica sobre Domiciano: a desmedida, a solidão e o controle dissimulado. A 

primeira delas, a hýbris platônica e aristotélica já havia sido utilizada para categorizar 

negativamente o tirano. Em Platão, o tirano era definido como o hybristés por ser 

governado por seus desejos. Perante essa condição, ele age de forma imoderada, 

ultrapassando os nómoi estabelecidos.740 Aristóteles, por seu turno, definia negativamente 

a tirania, pois ela ligava-se aos interesses do governante em detrimento dos princípios da 

justiça.741 Já a solidão, como vimos anteriormente, demonstrava-se pelo número 

frequente de passagens nas quais os testemunhos definem o modo “solitário” (solitus) e 

“recluso” (secretus) de Domiciano. Aqui, o fato do imperador flaviano não compartilhar 

com seus convivas o jantar corrobora o seu desprezo pelas tradições romanas. Já o 

controle dissimulado operava, como já ressaltado, por meio da tentativa de controlar pelo 

medo os convidados – cuja reação “pálida” (pallor) era uma consequência –, tendo em 

vista que o próprio imperador busca dissimular o seu estado de incômodo por estar 

presente no banquete. 

Como resume Braund, o Panegírico de Plínio dialoga com a tradição antiga sobre a 

“teoria da realeza”, ao mesmo tempo em que alinha-se às ideias arroladas por seus 

coetâneos. Sobre o conuiuium como um espaço de sociabilidade, a autora demonstra por 

meio da literatura latina que o ato de jantar individualmente mostrava-se como uma 

prática desviante dos mores.742 Em gêneros como a sátira e a comédia, a personagem 

desviante servia para reforçar a norma vigente e, ao fazer isso, que promovia também o 

riso pela ruptura de expectativas. De maneira similar, a figura do imperador misantropo 

em meio ao conuiuium romano produzia o reforço das normas do pensamento 

sociopolítico romano. 

Contemporâneo de Plínio, Juvenal também teceu críticas ao comportamento de 

Domiciano durante o conuiuium. No quarto livro de suas Sátiras, o poeta demonstra como 

Domiciano humilhou seus onze conselheiros convocando-os a recomendarem sobre o que 

fazer com um enorme peixe que lhe fora presenteado. Todos eles transpareciam o terror 

                                                             
740 Pl. Rep. 545a-587e. 
741 Arist. Pol. 1279b-1285b. Cabe destacar ainda que, para Aristóteles (Pol. 1314a.), um dos métodos 
empregados pelo tirano era “fazer certas coisas e parecer querer fazer outras, imitando nisso o governo 
real” 
742 Braund, 1996, p. 40: ““Generally, the obvious place to look for lone eaters is in the types of text which 
deal with deviants, namely, the texts of comedy and satire. These texts tend to operate by channelling 
aggression against individuals or types who do not conform to society’s ‘rules’.” 
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de estarem diante do princeps, 743 que odiava a todos.744 Após uma longa discussão com 

os conselheiros, por fim, pede a todos que saiam da sala (Surgitur et misso proceres exire 

iubentur Consilio).745 Além da inutilidade da matéria debatida pelo conselho, a auarita 

em comer sozinho fica implícita. No primeiro livro das Sátiras, Juvenal toca no tema da 

avareza ao descrever o patrono rico que janta “sozinho” (secretus).746 O vício da auaritia, 

portanto, é claro nas Sátiras de Juvenal e o vínculo com Domiciano não foi 

despropositado, reforçando a ideia que também aparece em Plínio. 

Vejamos agora como Suetônio retratava o comportamento de Domiciano na mesa: 

 

Banhava-se ao clarear do dia e almoçava até a saciedade, de maneira 
que no seu jantar não comia além duma pera de Mácio e uma pequena 
porção de vinho num frasco. Dava banquetes frequentes e fartos, mas 
sempre às pressas; certamente nunca sentava à mesa depois do pôr do 
sol, nem tomava parte das orgias noturnas. Até a hora de dormir não 
fazia outra coisa além dum passeio solitário, num local retirado.747 

 

A leitura de Suetônio sobre o comportamento do imperador flaviano segue algumas 

linhas gerais traçadas por Plínio e Juvenal, mas diferencia-se em pontos específicos.  Em 

Suetônio, os banquetes do princeps eram “frequentes” (frequenter) e “fartos” (large), o 

que refuta a avareza, ainda que a presença de Domiciano neles fosse ligeira. Por fim, seu 

hábito misantropo se reafirma: solus secreto deambulabat. A passagem supracitada ocupa 

o antepenúltimo capítulo da biografia de Domiciano. Todavia, esse aspecto recluso 

também é evidencio logo no terceiro capítulo:  

 

No começo do seu Principado encerrava-se diariamente, durante uma 
hora, com o escopo único de caçar moscas e furá-las com um estilete 
aguçadíssimo, o que deu aso a esta resposta zombeteira de Víbio Crispo 
ao lhe perguntarem se havia alguém com César: ‘não, nem mesmo uma 
mosca.’748 

 

                                                             
743 Juv. Sat. 4.75. 
744 Juv. Sat. 4.73. 
745 Juv. Sat. 4. 144-5.  
746 Juv. Sat. 1.87-95. Ver também, Juv. Sat. 1.135-6: “optima siluarum interea pelagique uorabit / rex 
horum, uacuisque toris tantum ipse iacebit.” 
747 Suet. Dom. 21: “Quotiens otium esset, alea se oblectabat, etiam profestis diebus matutinisque horis, ac 
lavabat de die, prandebatque ad satietatem, ut non temere super cenam praeter Matianum malum et 
modicam in ampulla potiunculam sumeret. Convivabatur frequenter ac large, sed paene raptim; certe non 
ultra solis occasum, nec ut postea comisaretur. Nam ad horam somni nihil aliud quam solus secreto 
deambulabat” 
748 Suet. Dom. 3.1: “Inter initia principatus cotidie secretum sibi horarum sumere solebat, nec quicquam 
amplius quam muscas captare ac stilo praeacuto configere; ut cuidam interroganti, essetne quis intus cum 
Caesare, non absurde responsum sit a Vibio Crispo, ne muscam quidem.” (Trad. de Sady-Garibaldi, 1956). 
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A historieta, por sinal, foi seguida por Dio Cássio décadas depois e, curiosamente, 

seu alcance foi ainda mais longe e chegou, ainda que reformulada, até as páginas de 

Honoré de Balzac.749 A longevidade desse movimento emulatório – de (re)atualização 

seletiva das formas semânticas – evidencia a forte capacidade de mobilização e 

reafirmação dos significados que integravam a figura do tirano solitário. Como vimos, 

era no banquete que esse comportamento tirânico tradicionalmente ganhava vazão, já que 

a solidão era vista como indecorosa no conuiuim romano. Em breve trecho, Dio Cássio 

também destaca o aspecto “irado” (ὀργίλος), “traiçoeiro” (ἐπίβουλος) e “secreto” 

(κρυψίνους) de Domiciano.750  Quando presente, Plínio fez questão de evidenciar a sua 

superba, sua ira e o seu controle pelo terror, que se mostrava por meio de uma 

dissimulação estratégica. Dissimulação que observamos, inicialmente, por meio da 

narrativa taciteana. 

No entanto, é com o “banquete funerário” narrado por Dio Cássio que a imagem da 

hýbris, da dissimulação arrogante de o controle autoritário de Domiciano foram levados 

ao limite. Dio Cássio era provindo de família senatorial,751 escreveu a História 

Romana,752 que trata desde a fundação da urbs até o seu presente, sob o Governo de 

Sétimo Severo (193-211). Obviamente, a conjuntura política sob o Principado de Severo 

era distinta daquela sob Nerva, Trajano e Adriano.753 No entanto, ainda assim o retrato 

vicioso do princeps flaviano parece operar de maneira profícua para comunicar os 

predicativos do mau imperador aos seus coetâneos. O historiador de Nicéia narrou a 

história de um banquete oferecido por Domiciano aos principais senadores e equestres 

em Roma, no ano 89.754 O evento era uma homenagem prestada aqueles que morreram 

durante a campanha da Dácia no mesmo ano. 

 

Ele [Domiciano] preparou um quarto que foi coberto de preto por todos 
os lados, teto, paredes e pisos, colocou sofás descobertos da mesma cor 

                                                             
749 Dio, 65, 9, 4-5. Em Esplendores e Misérias das Cortesãs: “Em tal situação, um genuíno caçador, para 
não perder o costume, à falta de tordos vai caçando melros. Eis aí por que Domiciano, quando lhe faltavam 
cristãos, matava moscas.” (Balzac, 2015, p. 279). 
750 Dio. 67.1: “Δομιτιανὸς δὲ ἦν μὲν καὶ θρασὺς καὶ ὀργίλος, ἦν δὲ καὶ ἐπίβουλος καὶκρυψίνους”. 
751 Seu pai, Cassius Apronianus, foi cônsul, governador da Lycia-Pamphylia, Cilicia e Dalmatia. (PIR² C 
485). Ver Millar, 1964, p. 8. 
752 A extensa obra foi produzida ao longo de trinta anos. Ver: Dio. 23.5. Como observa Millar (1964, p. 30-
1), mesmo que algumas partes tenham sido comentadas ou lidas pelos coetâneos de Dio, a obra, como um 
todo, demorou mais tempo para ser publicada. Isso significa dizer que, provavelmente, o conteúdo da obra 
foi acessado de forma mais concisa nos Principados posteriores ao de Severo. 
753 Sétimo Severo é o vencedor das guerras civis inicias logo após o assassinato de Comodo, em 192. 
754 Uma observação sobre autoria precisa ser anotada. Sobre os livros destinados aos flavianos (Dio. 64-
67), foi-nos legado apenas um epítome produzido pelo monge Ioannes Xiphilinus de Trapezus, que viveu 
na segunda metade do século XI. 
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sobre o chão; então, ele chamou seus convivas durante a noite e sem os 
seus servidores. Primeiramente, ele colocou ao lado de cada um deles 
uma placa em forma de lápide, que carregava o nome do convidado, e 
também um pequeno candelabro da mesma forma como afixada nos 
túmulos. Em seguida, meninos nus, igualmente pintados de preto, 
entraram como fantasmas e, depois de envolverem os convidados por 
meio de uma dança inspiradora, tomaram suas posições em seus pés. 
Depois de tudo isso, as coisas que são comumente oferecidas em 
sacrifícios ao espíritos falecidos foram, igualmente, dispostas diante 
dos convidados, todos essas de preto e pratos de cores similares. 
Consequentemente, cada um dos convidados temia e tremia, e eram 
mantidos sob a expectativa constante de terem a garganta cortada no 
próximo instante, tanto que havia por parte de todos, menos por 
Domiciano, um silêncio mortal, como se eles estivessem já no reino dos 
mortos; e o próprio imperador conversava somente acerca de tópicos 
relacionados à morte e à matança. Finalmente ele os dispensou, mas 
primeiro removeu os seus escravos, que ficaram no vestíbulo, e assim 
deu aos seus convidados a companhia de outros escravos, que eles não 
conheciam, para serem carregados nas carruagens e liteiras, e com esse 
procedimento ele produziu, de longe, um enorme medo. Assustados, 
cada convidado chegou em sua casa, começando, como se diz, a respirar 
novamente, quando um mensageiro de Augusto trouxe uma notícia. 
Enquanto eles esperavam perecer de qualquer forma, dessa vez, uma 
pessoa trouxe a lápide, que era de prata, e então outras pessoas 
trouxeram vários artigos, incluindo os pratos que fora postos diante 
deles no banquete, que eram feitos de um material de alto custo. E, 
finalmente, veio aquele jovem específico que tinha sido o espírito 
familiar de cada hóspede, agora lavado e adornado. Assim, depois de 
terem passado a noite inteira aterrorizados, receberam os presentes.755  

 

Dio Cássio reúne nesse capítulo diversos elementos que viemos trabalhando até aqui. 

Além da notável criatividade conferida a Domiciano na composição da cena, o princeps 

                                                             
755Dio.67.9:[1]τὸ μὲν οὖν πλῆθος οὕτως τότε ἐδείπνισεν, αὖθις δὲ τοὺς πρώτους τῆς γερουσίας καὶ τῶν ἱπ
πέων τόνδε τὸντρόπον. οἶκον μελάντατον ἁπανταχόθεν ἔκ τε τῆς ὀροφῆς καὶ ἐκ τῶν τοίχων τοῦ τ᾽ ἐδάφο
υς παρασκευάσας, καὶκλισίας ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦ δαπέδου γυμνὰς ὁμοίας ἑτοιμάσας, ἐσεκάλεσεν [2] αὐτοὺς μ
όνους νυκτὸς ἄνευ τῶν ἀκολούθων. καὶ πρῶτον μὲν στήλην ταφοειδῆ ἑκάστῳ σφῶν παρέστησε, τότε ὄνο
μα αὐτοῦ ἔχουσαν καὶ λυχνοῦχον μικρόν, οἷος 1 ἐν τοῖς μνημείοις κρεμάννυται: 2 ἔπειτα παῖδες εὐπρεπεῖ
ςγυμνοί, μέλανι καὶ αὐτοὶ κεχρισμένοι, ἐσῆλθον ὥσπερ εἴδωλα, καὶ περιελθόντες αὐτοὺς μετ᾽ ὀρχήσεώς τ
ινοςφοβερᾶς πρὸ[3] ποδῶν ἱδρύθησαν: καὶ μετὰ τοῦτο πάνθ᾽ ὅσαπερ ἐν τοῖς ἐναγίσμασι καθαγίζεται, καὶ 
ἐκείνοις μέλανα ἐνσκεύεσιν ὁμοίοις 1 προσηνέχθη, ὥστε καὶ φοβεῖσθαι καὶ τρέμειν καθ᾽ ἕκαστον αὐτῶν 
πάντας, ἀεί τε ὅσον οὐκἤδη σφαγήσεσθαι προσδέχεσθαι, ἄλλως τε καὶ ὅτι παρά τε τῶν ἄλλων σιωπὴ πολ
λὴ ὥσπερ ἐν τεθνηκόσιν ἤδηἦν, καὶ αὐτὸς ὁ Δομιτιανὸς πάντα ἔς τε θανάτους 
[4] καὶ ἐς σφαγὰς φέροντα διελάλει. τέλος δὲ ἀφῆκε μὲν αὐτούς, προαπαλλάξας δὲ δὴ τοὺς οἰκέτας σφῶν 
τοὺςἐν τοῖς προθύροις ἑστηκότας, δἰ ἑτέρων τινῶν ἀγνώστων τοὺς μὲν ὀχήμασι τοὺς δὲ φορείοις παραδοὺ
ς πολὺπλέον δέος αὐτοῖς ἐνέβαλε. ἄρτι δὲ ἕκαστός σφων οἴκαδε ἐσεληλύθει καὶ τρόπον τινὰ ἀναπνεῖν ἤρ
χετο, καὶαὐτῷ ἐσηγγέλθη ὅτι παρὰ τοῦ Αὐγούστου  [5] τις ἥκοι. προσδοκώντων τε ἐκ τούτου τότε δὴ πάν
τως ἀπολεῖσθαι, ἐσεκόμισέ τις τὴν στήλην ἀργυρᾶνοὖσαν, εἶτ᾽ ἄλλος ἄλλο τι καὶ ἕτερος ἕτερον τῶν σκευ
ῶν τῶν ἐν τῷ δείπνῳ παρατεθέντων, πολυτελεστάτουτινὸς γένους πεποιημένα: καὶ τέλος ὁ παῖς ἐκεῖνος, τ
ὸ δαιμόνιον ἑκάστῳ, λελουμένος τε καὶκεκοσμημένος [...] 1 καὶ οὕτω διὰ πάσης τῆς νυκτὸς φοβούμενοι τ
ὰ δῶρα ἔλαβον.[6] ὁ μὲν οὖν Δομιτιανὸς τοιαῦτα νικητήρια, ἢ ὥς γε ὁ ὅμιλος ἔλεγε, τοιούτους ἐναγισμοὺ
ς ἐπὶ τε τοῖς ἐν τῇΔακίᾳ καὶ ἐπὶ τοῖς ἐν τῇ Ῥώμῃ τεθνηκόσιν ἐποίησε, καί τινας καὶ τότε τῶν πρώτων ἀπέσ
φαξε, τοῦ τε θάψαντοςτὸ σῶμα ἑνὸς αὐτῶν, ὅτι ἐν τοῖς ἐκείνου χωρίοις ἐτεθνήκει, τὴν οὐσίαν ἀφείλετο. 
(Trad. do inglês de Cary, 2005). 
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aparece como o tirano que tem sob seu controle a vida de senadores e equestres. Todo o 

teatro, montado nos temas da morte, serve à intimidação dos convivas. Eles foram 

convidados a comparecerem “sozinhos” (μόνος) durante à noite. Seus servidores, porém, 

não puderam entrar no cenatio. Os símbolos que compunham o recinto arquitetavam uma 

atmosfera mortífera generalizante: a cor predominantemente preta da sala e dos objetos 

do banquete; as “lápides” (στήλη) com os nomes dos convidados, juntamente com os 

candelabro fúnebres entregues a cada um; os garotos pintados de preto como “fantasmas” 

(εἴδωλον); e os apetrechos utilizados para sacrifícios dispostos diante do público. Imerso 

nesse ambiente mortuário, o princeps figurava em seu máxima dissimulação. Sendo o 

único que detinha a palavra, seus assuntos versavam sobre “morte” (θάνατος) e “matança” 

(σφαγεύς). Esse comportamento é o inverso de um decoro aristocrático pautado convívio 

feliz e a φιλανθρωπῐ́ᾱ, desvelando o poder despótico de Domiciano, que transgredia as 

normas sociais romanas. Os convidados eram seus servos, Domiciano o rei tirânico. 

Como observamos brevemente em Cícero e Plutarco, o momento do banquete se 

mostrava como um espaço de realização do convívio aristocrático. O banquete 

simbolizava, em certo sentido, a permanência de uma temporalidade tradicional 

republicana que se manteve presente durante o império. A partilha do alimento e das 

ideias durante o conuiuium configurava um momento de amizade e igualdade. Essa 

configuração, entretanto, torna-se cada vez mais delicada de se pôr em prática no 

conuiuium imperial, pois por mais que não houvesse, de fato, equidade entre os membros 

da aristocracia e o imperador, esperava-se que o conuiuium representasse essas 

experiências simbolicamente constituídas – ou, em outras palavras, formas semânticas 

constantemente reatualizadas pela comunicação da sociedade romana a ponto de se 

tornarem generalizadas simbolicamente.  Nesse sentido, o próprio Dio Cássio oferece o 

contraponto à postura de Domiciano durante o banquete quando relata o comportamento 

de Adriano. O historiador diz que Adriano sempre se reunia, em Roma ou fora dela, com 

os “melhores homens” (ἄριστος) em “banquetes” (συμπόσιον), momento que era 

reservado para “todo tipo de discussões” (παντοδαπῶν λόγων πλῆρες).756 

Como enfatiza Dio, os senadores e equestres convidados de Domiciano passaram 

toda a noite aterrorizados, acreditando que poderiam ser degolados a qualquer momento. 

Expectativa de morte que era, a todo instante, postergada, o que gerava ainda maior medo 

e ansiedade. Findado o banquete, os homens foram separados de seus escravos, que foram 

                                                             
756 Dio. 69.7.3. 



225 

 

substituídos por outros desconhecidos para lhes acompanharem até suas casas. Toda a 

perfórmance foi construída para constranger os senadores e equestres.757 Ao chegarem na 

porta de suas casas, porém, novos imprevistos. Os objetos que adornavam o jantar foram 

entregues aos convidados e, por fim, os jovens de preto reapareceram agora lavados e 

adornados para entregarem os presentes finais. 

O controle pelo medo dava a tônica de todos os atos daquela noite. Dio retrata a corte 

de Domiciano como composta por pessoas amedrontadas. Imagem que se aproxima 

daquela apresentada por Juvenal na quarta sátira – “Da mesma maneira que [Domiciano] 

convocava o conselho dos homens distintos, a quem os odiava (odire), e no semblante 

deles se apresentava a palidez (pallor) que infundia aquela mísera e ilustre amizade 

(amicitia).”758 – e  por Tácito na Vida de Agrícola – “a principal das nossas misérias, era 

a de ver e ser visto, quando se tomada nota dos nossos suspiros, quando bastava para 

marcar tantos homens pálidos (palloribus) aquela sua dura expressão e o corado (rubor) 

com que se defendia da vergonha.”759 Dessa forma, esses testemunhos buscaram retratar 

uma clara imagem sobre Domiciano: o imperador flaviano tratou a aristocracia de Roma, 

seus homens mais ilustres, como subordinados, serventes inferiores. Como sabemos, o 

desfecho de sua vida foi trágico – assassinado em sua própria domus depois de 15 anos 

de governo –, desse modo, essas narrativas sobre Domiciano poderiam muito bem serem 

tomadas de forma ambígua: por um lado, como um sinal de alerta aos principes 

posteriores e, por outro lado, como elogios situacionais de quem busca privilégios da casa 

imperial. 

 

5.6.5. Demais narrativas sobre os conuiuia oferecidos por Domiciano 

 

Além das narrativas difamatórias sobre os banquetes de Domiciano, temos os relatos 

de Marcial e Estácio,760 que escreveram durante o governo desse imperador, e o breve 

comentário de Suetônio.761 Como notamos no capítulo anterior, o banquete público de 

                                                             
757 Sentimento que perpassa também a Sátira IV, de Juvenal, na qual os conselheiros de Domiciano se 
mostravam aterrorizados. Um deles, Montano, precisou de seis versos da sátira para dizer um simples “não” 
ao imperador. 
758 Juv. 4.72-5: “[...] Vocantur / ergo in consilium proceres, quod oderat ille, / in quorum facie miserae 
magnaeque sedebat / pallor amicitiae.” (Nossa tradução) 
759 Tac. Ag. 45.2: “praecipua sub Domitiano miseriarum pars erat videre et aspici, cum suspiria nostra 
subscriberentur, cum denotandis tot hominum palloribus sufficeret saevus ille vultus et rubor, quo se contra 
pudorem muniebat.” (Trad. de Agostinho, 1937). 
760 Mart. Ep. 8.39, 8.50, 9.91; Stat. Silv. 1.6, 4.2. 
761 Suet. Dom. 7.1.  
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Domiciano nas Saturnais reunia a todos: “cada grupo comia reunido em uma mesa: 

jovens, mulheres, plebe, cavaleiros e senadores” (una vescitur omnis ordo mensa, / parvi, 

femina, plebs, eques, senatus).762  

Como buscamos demonstrar, o método elocutivo para composição do elogio era 

estabelecido, fundamentalmente, pela mobilização de temáticas que envolviam o 

imperador na esfera pública. Desse modo, comunicava-se que o imperador compartilhava 

das tradições romanas.  Cabe notar que Estácio também relata a existência de um banquete 

oferecido pelo imperador em sua domus Caesaris. Nesse banquete, o poeta enfatiza que 

teve o privilégio de ser convidado.763 Podemos assumir que esse conuiuium foi realizado 

na cenatio Iouis, espaço no qual Estácio se vangloria de conseguir olhar a face (tueri os) 

do imperador sem ter que se levantar.764 Em seguida, o poeta confirma a dimensão 

grandiosa da cenatio dando ênfase à arquitetura ampla e divina da sala,765 que dava lugar 

a “mil mesas” (mille mensis). Mesmo imerso em ambiente tão elevado e celestial como a 

cenatio Iouis, Estácio relata que o princeps se mostrava por meio de uma “face tranquila” 

(uultus tranquillum) e uma “autoridade senera” (maiestate serene), além de atestar sua 

moderação “dissimulando o brilho esplendoroso de sua face” (tamen ore nitebat 

dissimulatus honos).766  

Por seu turno, Marcial também destaca a mesma aura divina dos banquetes de 

Domiciano, dando ênfase ao compartilhamento do momento alegre (gaudium) com os 

demais: “Comem contigo os équites, povo e o senado” (Vescitur omnis eques tecum 

populusque patresque).767 Em outro epigrama, o poeta aponta o retorno dos Palatinae 

conuiuia permitidos por Germânico, epíteto de Domiciano.768 O epigramata também faz 

uma correlação similar àquela elaborada por Estácio nas Saturnais de Domiciano – que 

emparelha Saturno e Domiciano, inicialmente, sendo que o princeps acaba por superar o 

próprio deus. Segundo Marcial, se fosse convidado para jantar por César e Júpiter, 

escolheria a César – se referindo a Domiciano.769  

Por fim, Suetônio, em um dos poucos capítulos em que o biógrafo tece elogios ao 

princeps flaviano, diz que o imperador mudou alguns costumes: “trazendo de volta os 

                                                             
762 Stat. Silv. 1.6.39-40. 
763 Stat. Silv. 4.5: “asr ego, cui sacrae Caesar nova gaudia cenae”. 
764 Stat. Silv. 4.16-7: “datur haec iuxta, datur ora tueri / vina inter mensasque, et non assurgere faz est?” 
765 Stat. Silv. 4.22: “teque pari laetantur sede locatum numina / nec (Magnum properes escendere caelum.)” 
766 Stat. Silv. 4.40-4. 
767 Mart. Ep. 8.50.5. (Trad. de Cairolli, 2014). 
768 Mart. Ep. 8.39. 
769 Mart. Ep. 9.91. 
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costumes dos banquetes formais, e retirando as parcelas de comida do povo” (sportulas 

publicas sustulit, revocata rectarum cenarum consuetudine).770 

 

5.6.7. Seria o conuiuium do tirano uma invenção? 

 

Marco Fábio Quintiliano, orador e rétor à época de Domiciano, argumenta no terceiro 

livro de suas Instituições Oratórias que a invenção (inuentio) integrava uma das cinco 

parte constituidoras da arte oratória.771 Ao contrário do que o léxico invenção moderno 

possa sugerir – como ato de inventar, fingir ou mentir –, para Quintiliano e os latinos a 

inuentio era o ato de encontrar as palavras certas para representar a matéria a ser narrada. 

Desse modo, reforça o rétor, a invenção jamais se dissociava do julgamento (iudicium) 

por parte do Orador.772 Ora, a faculdade de julgar e selecionar a matéria trabalhada 

moldava-se ao contexto político específico de cada Principado, especialmente sendo uma 

matéria tão sensível como está relacionada ao decoro aristocrático.  

Como pudemos observar ao longo do quinto capítulo, a imagem negativa de 

Domiciano estava fortemente associada ao comportamento do princeps na esfera privada. 

Produzidos após a morte do imperador, esses testemunhos apresentam um princeps 

afastado dos convidados, isto é, os membros da elite senatorial e equestre, não respeitando 

as tradições aristocráticas que orquestravam o conuiuium romano.  Em certos aspectos, o 

banquete servia para reforçar a imagem de um princeps solitário e recluso, que 

unicamente se mostrava em meio a ele para inferiorizar e aterrorizar os membros da elite. 

Por outro lado, os testemunhos positivos sobre a perfórmance de Domiciano nos 

banquetes evidenciavam a frequência e a grandiosidade dos jantares (Suetônio), além da 

“face tranquila” e a “autoridade serena” do imperador (Estácio).773  Em certo sentido, a 

imagem produzida pela cenatio Iovis de Estácio, na qual o princeps receberia mil 

convidados e o poeta alegrava-se por ter visto a face do imperador, sugere que tais eventos 

possuíam dimensões agigantadas e que o imperador não seria de fácil acesso. 

Winterling defende a tese de que os banquetes sob Domiciano, ao mesmo tempo que 

retomavam práticas antigas dos banquetes públicos, por outro lado, distinguiam-se dos 

                                                             
770 Suet. Dom. 7.1. Se as sportulas foram mesmo interrompidas em algum momento, elas seriam, depois, 
reincorporadas, como é possível conjecturar pelo epigrama 10.27 de Marcial.  
771 Quint. Inst. 3.1. Sendo as demais partes a disposição (dispositivo), a elocução (elocutio), a memória 
(memoria), a pronunciação (pronuntiatio) e a ação (actio). 
772 Quint. Inst. 3.4.1-6. 
773 Stat. Silv. 4.40-4. 
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seus precedentes quanto aos banquetes privados oferecidos dentro de sua domus Caesaris. 

Segundo o historiador alemão, esses novos conuiuia imperiais evidenciavam, pela 

primeira vez, uma “esfera pessoal” (persönliche Sphäre) do imperador que não fornecia 

acesso para senadores e equestres ao status sociopolítico do império. Com isso, afirma 

Winterling, essa nova “privacidade” (Privatheit) performada pelo imperador, que se 

colocava de forma distanciada da aristocracia dentro de um “palácio” (Palast) 

parcialmente “público” (öffentlich), teria sido desfeita sob os seus sucessores.774 

A visão do arqueólogo Zanker assemelha-se a de Winterling. Arquitetonicamente, 

Zanker defende que o palácio imperial foi mantido com toda sua grandiosidade pelos 

sucessores, o que preservaria também as variadas configurações possíveis de interação 

entre a elite e o imperador dentro dele. No entanto, o que diferenciava Domiciano dos 

sucessores era: “o estilo e a maneira de suas aparições, em particular o distanciamento e 

a criação de uma aura sagrada para um indivíduo vivo em suas relações com o Senado”.775 

A restituição dos banquetes aristocráticos por parte de Trajano, como observamos, 

fica claro dentro da narrativa pliniana. No entanto, parece-nos difícil sustentar que o 

comportamento de Domiciano fosse, de fato, isolado e que os seus banquetes não 

servissem ao desenvolvimento das relações entre os membros da elite e da família 

imperial. Como medir tal distanciamento de Domiciano se os discursos negativos foram 

produzidos posteriormente ao seu assassinato? Como buscamos demonstrar, o foco na 

esfera privada serve ao vitupério do imperador, e por isso mesmo foi utilizado pelos 

testemunhos produzidos a partir de Nerva. Os testemunhos produzidos durante a vida de 

Domiciano foram drasticamente distintos daqueles. Portanto, nosso argumento buscou 

demonstrar que o vitupério do princeps flaviano estava diretamente associado ao elogio 

de principes sucessores. A delineação do espaço privado para esse empreendimento 

narrativo, como já notado, alinhava-se com a (re)atualização de certas formas semânticas 

voltadas, principalmente, para o novo público aristocrático e para a nova casa imperial. 

Dessa maneira, a comunicação proposta por tais argumentos servia a fins políticos e 

sociais bastante específicos: rearticularem-se novas redes de poder por meio dos novos 

membros da corte imperial. 

Torna-se difícil verificar empiricamente se tais membros da “nova” elite senatorial 

trajânica – e.g. Plínio e Tácito – foram senadores próximos a Domiciano. Parece-nos ser 

o caso, ainda que especulativo de nossa parte, tendo em vista o desenvolvimento 

                                                             
774 Winterling, 1999, p. 156. 
775 Zanker, 2002, p. 119. 
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ininterrupto do cursus honorum de ambos durante os Flávios. Essa proximidade, ao 

mesmo tempo, não significava que ambos fossem opositores velados, silenciados pelo 

terror de Domiciano. Em nossa leitura, essa seria a autoimagem construída a posteriori 

pelos próprios autores para produzirem novas comunicações em um novo contexto 

político. Nesse sentido, não soa despropositado pensar que essa era uma estratégia política 

para que eles não perdessem os privilégios obtidos sob os flavianos durante o novo 

Principado, por isso se desvincular da imagem de um princeps assassinado em sua própria 

domus era tão importante. Por sinal, o assassinado na domus Caesaris, especificamente, 

parece servir como um gatilho para a consolidação de uma nova forma semântica para a 

comunicação desses autores sob Nerva e Trajano. O espaço privado, a casa do imperador 

– como visto já na primeira narrativa pos mortem preservada, a Vida de Agrícola, de 

Tácito –, tornava-se matéria a ser explorada, afinal, caberia a elite da urbs justificar como 

um aristocrata, ainda que princeps, pudesse ser assassinado facilmente dentro de sua 

própria casa. A resposta seria devido à tirania do seu pater, no caso, o imperador 

Domiciano.  

Eve D’Ambra afirma que o terror produzido pelo último dos flaviano “é apenas um 

mito criado posteriormente pela facção trajânica para condenar Domiciano e para 

esconder a realidade que Trajano continuou as políticas de Domiciano”.776 Se a invenção 

do tirano flaviano é apenas um produção da facção trajânica, o que é igualmente de difícil 

verificação, fica claro que sua tirania foi evidenciada e amplificada por meio de formas 

semânticas já existentes e que faziam sentido para a sociedade romana – especialmente 

para alguns setores dessa sociedade, como equestres e senadores.  Todas essas formas, 

em nosso entendimento, estruturando-se por meio da mobilização dos significados em 

torno das esferas públicas e privadas romanas. A tópica da hýbris, uma longa forma 

semântica greco-romana, associada ao espaço privado-público da domus, funcionou de 

modo efetivo para comunicar os vícios de Domiciano sob uma nova configuração política. 

A destemperança do imperador, assim, operava por meio de uma nova narrativa que 

tomou como foco o indecoroso comportamento de Domiciano dentro da domus Caesaris, 

pois é dentro da domus que senadores e imperadores ficavam face a face com mais 

frequência no contexto imperial. Circunscrito no espaço de sua casa, a coerção e os 

exageros violentos do princeps davam vazão a um uma postura arrogante e dissimulada. 

                                                             
776 D’Ambra, 1992, p.10. 
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Isso demonstra o quão limitado, mesmo sob a ótica do vitupério, era a compreensão de 

que o princeps poderia, abertamente, coagir e violentar os membros da elite.  

Todos os vícios associados ao imperador Domiciano dialogavam, em larga medida, 

com uma gramática do espaço privado romano. Esses são argumentos tecidos em função 

da construção de uma imagem, como buscamos apontar por meio da documentação 

literária, que interessava a um número restrito de pessoas: a elite da cidade de Roma, em 

especial senadores e equestres com acesso a casa imperial. Se essas formas semânticas 

comunicavam seus conteúdos para além dos círculos aristocráticos e alcançavam o 

populus em suas mais diversas camadas, o que parece improvável, esse alcance se torna 

ainda mais difícil de medir pelas mesmas fontes textuais.  
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CONCLUSÃO 
 

A produção do conhecimento histórico exige interpretação e descrição de realidades 

mais ou menos afastadas no tempo e no espaço. O empreendimento nunca é simples. Sua 

complexidade se constitui não apenas por se tratar dos séculos I e II, mas pelo fato de que 

o passado, recente ou tardio, não pode ser recuperado. Apenas temos acesso a essa 

realidade pretérita por meio de vestígios fragmentados, o que não torna a matéria 

historiográfica menos digna do saber científico. Ao contrário, demonstra que ela possui 

limites, assim como as demais áreas da Ciência. Além dos limites que circunscrevem o 

campo epistemológico da História, toda mediação produzida pela linguagem acarreta, 

paradoxalmente, atualização e transformação de seus próprios significados. Afinal, para 

retomar os termos de Luhmann, não podemos analisar a sociedade fora da sociedade. Isso 

significa dizer que toda tentativa de compreensão das sociedades altera, 

consequentemente, a própria sociedade e também o seu observador. 

O Principado Romano, da maneira como entendemos, possui particularidades 

próprias de seu tempo histórico que precisam ser consideradas para sua interpretação, 

especialmente porque falamos da coexistência de estruturas temporais republicanas e 

imperiais. O Principado de Domiciano, produto desse contexto, enfrentou os efeitos dessa 

condição, que compreendemos como paradoxal. A postulação dessa premissa, amparada 

no pensamento teórico de Reinhart Koselleck e no modelo proposto por Aloys Winterling 

para a Roma imperial, forneceu-nos possibilidades novas de leitura do contexto 

domiciânico. A emergência desse paradoxo, não exclusivo do Principado de Domiciano, 

mas resultado da emergência de uma estrutura de tempo imperial nos limiares do século 

I a.C. e I d.C., refuta a hipótese de que esse sistema sociopolítico era uma espécie de 

monarquia sob o verniz republicano, como a importante e influente obra de Peter Garnsey 

e Richard Saller defende.777 Em nossa leitura, o Principado não era nem Monarquia 

disfarçada de República nem uma República que se perpetuou de forma autocrática. O 

Principado engendrava seus predicativos próprios, que se consolidavam justamente pela 

coexistência e sobreposição dessas duas estruturas de tempo referidas, sem que uma 

consiga, de fato, anular a outra por completo. 

Ao apontarmos para a coexistência de temporalidades distintas, evidenciamos as 

contradições insolúveis, características desse momento. A contradição mais pujante para 
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 Garnsey; Saller, 2014. 
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o nosso objeto, talvez, é a impossibilidade de ruptura com uma estrutura hierárquica das 

carreiras próprias da política republicana que se mantiveram no império: o cursus 

honorum, ao mesmo tempo em que um único indivíduo, que conhecemos pelo nome de 

imperador, passou a monopolizar as principais honores desse quadro de diferenciação 

tradicional. O imperador, que também era primus inter pares, Pontífice Máximo, Tribuno 

da Plebe e, no caso de Domiciano, Censor Perpétuo, tinha poder suficiente, juntamente 

com a influência de sua domus Caesaris e de seus apoiadores para anular e/ou eliminar 

vozes manifestadamente dissidentes. Contudo, a imagem produzida durante os governos 

de cada imperador não era imutável e dependia, sobretudo, da capacidade dos sucessores 

da casa imperial de preservar e consolidar a memória do imperador predecessor. Após o 

assassinato de Domiciano, em 96, todavia, isso não ocorreu. Os documentos produzidos 

durante o seu Principado (81-96), como buscamos demonstrar por meio de evidências 

diversificadas – literárias, numismáticas e arquitetônicas –, eram francamente favoráveis 

e elogiosos ao imperador flaviano. Após 96, uma guinada brusca se concretizou na 

documentação transformando essa imagem, que passou a retratar de modo francamente 

difamatório o último imperador flaviano. Demonstramos como essa transfiguração se deu 

por meio especialmente dos documentos literários produzidos pela elite senatorial e 

equestre nos dois séculos seguintes a sua morte. 

Como argumentado no primeiro capítulo – “O Principado de Domiciano entre a 

difamação e a habilitação” –, a historiografia sobre o Principado de Domiciano ao longo 

dos séculos XX e XXI vem replicando, em larga medida, essa mesma polarização 

observada na documentação do período, salvo algumas raras e bem-vindas exceções. Em 

vista disso, evitamos, de um lado, reproduzir essas construções antitéticas que, ora ou 

outra, utilizavam-se de documentos anteriores ou posteriores a 96 para apresentarem 

imagens igualmente antitéticas a respeito do imperador Domiciano. Se, de uma maneira, 

a compreensão do Principado como produto dessas estruturas temporais contraditórias 

nos auxiliou a evidenciar as contradições inerentes a esse momento histórico; de outra, e 

conectados a essa abordagem, três pilares da pesquisa foram erguidos por meio do 

entendimento da comunicação, do espaço e do poder como elementos centrais para a 

consolidação do regime sociopolítico do Principado Romano. 

Partindo dos pressupostos sociológicos de Niklas Luhmann, o conceito de 

comunicação foi utilizado como chave operacional para compreender a manutenção e 

transformação do poder – por intermédio da diferenciação e, assim, do ganho de 

complexidade – nas sociedades estratificadas. Como detalhado no segundo capítulo – 
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“Comunicação e formas sociopolíticas no Principado” –, a perspectiva luhmanniana se 

organiza por meio de um conjunto de sistemas e entornos que, articulados e em relação 

de interdependência, explicam o ganho de complexidade das sociedades desde as mais 

simples àquelas mais complexas. Nesse sentido, o conceito de sociedade é visto como um 

sistema fechado operacionalmente e autopoiético composto por informação e que se 

reproduz por comunicação. Isso significa dizer que o processo comunicacional operado 

pelos indivíduos – entorno e também agente transformador da sociedade – funda-se em 

três processos seletivos basilares: 1) a seleção da informação disponível na sociedade e 

elaborada pelo indivíduo; 2) os arranjos lexical e semântico, internamente produzidos 

pelo sujeito e que serão utilizados para enunciar determinada matéria; 3) a compreensão 

como uma nova seleção elaborada por um novo indivíduo, reabrindo o processo 

comunicativo. 

Ao longo do texto, chamamos de formas semânticas essa matéria composta de 

informação e comunicação que constitui as sociedades. As formas semânticas serviram 

tanto para explicar a operação e a constituição do processo comunicativo romano quanto 

para renovar a interpretação sobre a representação antitética do Principado de Domiciano. 

Nesse sentido, demonstramos como as noções latinas de publicus e priuatus – 

especialmente quando associadas ao contexto espacial e à arquitetura – ganharam força 

na caracterização do último imperador Flávio. Nossa hipótese verificou como os 

argumentos negativos e positivos sobre o Principado de Domiciano, em sua maioria, 

utilizavam-se dessas formas semânticas articuladas de modos distintos para produzirem 

retratos contraditórios do imperador. 

Sendo assim, os capítulos 3, 4 e 5 foram articulados pelo fio condutor das noções de 

espaço público e privado disponibilizadas no repertório sociopolítico romano. O terceiro 

capítulo – “Formas comunicativas na Roma Imperial” – demonstrou como a 

reconfiguração dos discursos mobilizados entre o fim do Principado de Nero, em 68, e os 

três Principados flavianos (69-96) operou na comunicação imperial. Defendemos que 

esses discursos produzidos sob os imperadores flavianos se apropriaram de um 

movimento de consolidação de uma forma semântica negativa atribuída a Nero logo após 

a sua morte, sendo um elemento chave para essa imagem a associação de sua domus 

Aurea como uma marca tirânica. Nesses relatos, Nero é acusado de transformar toda a 

urbs em sua domus. O ponto em questão não é o fato de Nero ter ou não “domesticado” 
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a cidade,778 mas, sim, o argumento de que a mobilização dos significados negativos 

atrelados ao espaço privado sob os Flávios reforçou a comunicação de um projeto 

sociopolítico flaviano de intervenção no espaço público de Roma. Esse projeto teve na 

construção do Anfiteatro Flávio, iniciada em 70 e inaugurado em 80, seu maior expoente. 

O poeta Marcial, equestre que escreveu sob(re) Tito e Domiciano, sintetizou esse 

argumento no qual os flavianos devolviam a urbs, antes sequestrada por Nero, à própria 

Roma: “Guiaste, e Roma foi a si devolvida, César, / e o povo têm prazeres dos 

senhores.”779 Além de arrolar os documentos literários que comprovam essa reformatação 

dos discursos tendo em vista uma nova comunicação sociopolítica, o capítulo 3 também 

explorou como a arquitetura do Anfiteatro Flávio engendrava duas dimensões 

interdependentes da realidade: uma ligada à forma física do espaço real e outra constituída 

virtualmente pelas formas semânticas que atribuíam significado ao Anfiteatro na mente 

das pessoas.780 

As duas dimensões afetavam diretamente a experiência do romano que habitava e 

frequentava esses espaços, tanto concretamente quanto simbolicamente. Desse modo, o 

capítulo também questionou os limites estabelecidos pela comunicação imperial, uma vez 

que a historiografia sobre Domiciano e o Império Romano tende a circunscrever a 

discussão sobre o poder e a legitimidade da casa governante à corte imperial. Em nosso 

entendimento, essa ótica é limitadora e não explora a complexidade da sociedade 

imperial, excluindo diversos segmentos do populus que experienciavam a cidade de 

Roma. Na contramão dessa perspectiva, pontuamos que o projeto de intervenção pública 

dos flavianos, cujo maior expoente foi Domiciano – tanto no que diz respeito ao número 

de construções e reformas promovidas quanto ao uso público da cidade –, servia para 

comunicar ao populus romano, de maneira mais ampla, as orientações da nova casa 

imperial preocupado com as tradições romanas. Ao mesmo tempo, a topografia social do 

Anfiteatro Flávio delimitava de forma mais evidente as fronteiras da diferenciação social 

romana ao separar em diferentes maenianae as ordines e pessoas que integravam a cidade. 

Com esse movimento, amplificava-se por contraste a ideia de que a domus Aurea 

neroniana teria enfraquecido as fronteiras da diferenciação social com a domesticação da 

                                                             
778 Mesmo porque, de fato, historiadores e arqueólogos tendem a reafirmar que o contexto espacial ocupado 
pela domus Aurea manteve-se aberto ao populus, no entanto, sob a forma de uma domus e não mais por 
meio da arquitetura pública. 
779 Mart. De Spect. 2.11-2: “Reddita Roma sibi est et sunt te praeside, Caesar, / deliciae populi, quae fuerant 
domini.” (Trad. Neto e Cairolli, 2018). 
780 Essa dupla dimensão da constituição arquitetônica e espacial foi baseada no uso de Russel, 2017. 
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urbs e de que os flavianos reafirmaram essas fronteiras erigindo um anfiteatro no antigo 

terreno da outrora casa de Nero. 

Com isso, o anfiteatro não dialogou apenas com setores menos abastados da plebe, 

mas também buscou incluir a elite senatorial e equestre na comunicação imperial. Muito 

mais que uma forma urbana tradicional do repertório sociopolítico romano, o Anfiteatro 

Flávio reforçou a imagem tirânica neroniana ao mesmo tempo em que se esforçava para 

dialogar com diversos setores do populus e, assim, produzir e solidificar uma forma 

semântica positiva que legitimasse o poder da gens Flávia. A documentação literária 

analisada atestou que Domiciano foi um hábil continuador dessa política flaviana, com 

destaque para o relato de Suetônio, que, mesmo escrevendo após a morte do princeps, 

tece elogios tanto à participação de Domiciano quanto à grandiosidade dos espetáculos 

promovidos pelo imperador. 

Intitulado “Domiciano e a esfera pública”, o quarto capítulo analisou documentos 

produzidos sob o Principado de Domiciano e que tratavam da atuação pública do 

imperador. O capítulo explorou três tipos documentais: 1) o corpus numismático referente 

aos Jogos Seculares (Ludi Saecualres) organizados em Roma por Domiciano durante o 

ano de 88; 2) o poema 1.6 das Siluae, de Estácio, que retrata as Saturnais promovidas por 

Domiciano, provavelmente, entre os anos de 93 e 95; 3) a topografia dos locais onde os 

Jogos Seculares e as Saturnais foram realizados, uma vez que o contexto espacial e a 

forma arquitetônica não poderiam ser negligenciados ao tratarmos da comunicação 

imperial com públicos mais amplos. Enfatizamos que esses testemunhos produzidos 

durante a vida do imperador deram mais ênfase à relação dele com o populus em vez de 

centrar-se na sua interação com a elite imperial, interação que ganhou destaque nos relatos 

produzidos após a morte do imperador. 

Demonstramos como essas formas semânticas foram estabelecidas em função das 

competências públicas do princeps, especialmente a sua capacidade de (re)(a)presentar 

tradições republicanas em um novo contexto imperial. O papel da perfórmance do 

imperador em meio ao público é central para essa comunicação, pois reforçava a 

interdependência material e simbólica do poder sociopolítico – relacionado tanto à gens 

Flávia quanto ao imperium proconsularem e a tribunicia potestas – característico da 

estratificação social romana. Desse modo, o conjunto numismático referente aos Jogos 

Seculares de Domiciano foi dividido em dois grupos: o primeiro composto pelas moedas 

de tipos simbólicos; o segundo, pelas moedas de tipos narrativos. Ambos dialogavam com 

significados já mobilizados pelos Jogos Seculares de Augusto em 17 a.C. e, ao mesmo 
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tempo, introduziam particularidades do contexto domiciânico. Os Jogos Seculares 

augustanos buscaram demarcar a abertura de um novo saeculum, enfatizando o 

encerramento de um período de guerras civis antecedente ao mesmo tempo em que 

renovava a topografia da urbs. De modo similar, os Jogos de Domiciano estabeleciam 

essa ponte semântica com os de Augusto ao evidenciar um novo momento de renovação, 

um novo saeculum fortemente vinculado com a restauração arquitetônica de Roma e 

também dos mores. 

Um exemplo desse movimento de emulação pode ser encontrado em um aureus de 

Domiciano. No anverso dessa moeda, a iconografia do cippus reaparece com a inscrição 

“LVD(os) SAEC(ulares) FEC(it)”. A novidade reside na inscrição gravada do lado 

externo do cippus, que em Augusto temos “XV SF”, uma abreviação para os quinze 

sacerdotes responsáveis pela organização dos Jogos (quindeciumuiri sacris faciundis), 

enquanto que em Domiciano temos “COS XIIII”, uma referência ao décimo quarto 

consulado do imperador Flávio.781 Já a moeda com maior número de exemplares, um as 

de bronze, foi o tipo narrativo que poderia sintetizar, em nosso entendimento, uma das 

mensagens centrais dos Jogos de Domiciano: o compartilhamento por parte do imperador 

das tradições romanas em meio à cidade de Roma. O anverso desse as retrata uma 

oferenda sem sacrifícios a Apolo e Diana. Encontram-se na cena o princeps e dois 

músicos circundando um altar no primeiro plano, enquanto, no segundo, temos um templo 

de seis colunas.782 

Assim como o corpus numismático dos Jogos Seculares de 88 atesta a presença do 

imperador na cidade, o poema 1.6 das Siluae de Estácio reafirma esse papel do princeps 

em meio ao espaço público de Roma como um participante das cerimônias tradicionais. 

No poema, Estácio descreve as Saturnais oferecidas pelo imperador flaviano, que contou 

com um banquete público e espetáculos diversos no anfiteatro, no circo e no teatro. 

Apresentamos como o festival de Saturno estava associado a uma ideia de idade de ouro 

ancestral e fundadora de Roma, pois a tradição representava o reino de Saturno como 

repleto de paz e fartura, um momento onde não existiam livres e nem escravos.783 Estácio 

demonstra como as Saturnais oferecidas por Domiciano buscavam consolidar essa nova 

idade do ouro – e, assim, também associada à mesma ideia dos Jogos Seculares –, 

superando, por sua vez, a divindade latina. Demos destaque ao contexto espacial das 

                                                             
781 Sobre o cippus augustano, ver RIC I², 354; já o domiciânico, ver RIC II-1², 600-5, e 617. 
782 RIC II-1², 623. 
783 Virg. Aen. 8.319-25; Macrob. Sat. 
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Saturnais de Domiciano, pois o templo de Saturno localizava-se na ala norte do Fórum 

Romano e no sopé do monte capitolino, avizinhado de um templo dedicado a Vespasiano 

e Tito. Assim, o banquete público dedicado pelo imperador, no qual todas as ordines 

comiam juntas – jovens, mulheres, plebe, equestres e senadores –784, aconteceu em um 

contexto espacial onde a arquitetura pública da urbs dialogava tanto com as tradições 

republicanas quanto com aquelas ligadas à família imperial. 

Todos esses elementos mobilizados de forma positiva pelos testemunhos produzidos 

enquanto o imperador ainda era vivo, inegavelmente, lidavam com uma forte influência 

do poder imperial. No entanto, não é menos digno de nota que os vitupérios característicos 

da literatura pós-domiciânica enfrentavam constrangimentos similares cometidos, dessa 

vez, pelos imperadores sucessores. Cabe notar que a ausência de uma guerra civil após a 

Morte de Domiciano, ao contrário dos casos de Nero e Cômodo, por exemplo, apenas 

demonstrou como a dinâmica interna dos agentes políticos se reconfigurou sem a 

eliminação generalizada de opositores. Isso possibilitou a abertura de novos espaços de 

experiências e novas comunicações políticas tendo em vista, de um lado, a ausência de 

herdeiros flavianos e, do outro, uma nova rearticulação da casa imperial. Apresentamos 

como novas comunicações emergiram nesse momento por meio de formas semânticas 

pré-estabelecidas já durante o Principado de Domiciano. 

Por sua vez, o quinto e último capítulo – “Domiciano e a esfera privada” – ocupou-

se dos testemunhos produzidos após o assassinato de Domiciano, em 96. Nele, 

demonstramos como a dimensão espacial continuou tendo um peso na composição 

discursiva dos enunciados e na comunicação imperial. No entanto, o enfoque desse 

momento recaiu sobre o espaço da domus Caesaris, isto é, redirecionando a narrativa para 

a dimensão privada. Exploramos também, nesse capítulo, como o papel da domus romana 

se inseria no contexto sociopolítico romano ocupando um duplo aspecto: privado e 

também público. Como sabemos, Domiciano foi responsável por reestruturar a domus 

Caesaris, fornecendo dimensões grandiosas à residência imperial. Diferentemente do 

exemplo neroniano, que alastrou a casa imperial sobre diversas regiões de Roma, 

Domiciano circunscreveu a sua casa ao espaço que, até então, já era reconhecido como 

pertencente à familia Caesaris desde Augusto: o Palatino. O imperador flaviano aprendeu 

com a comunicação negativa rapidamente empreendida contra Nero após sua morte, em 

68, comunicação que considerou a domus Aurea neroniana como uma expressão da tirania 

                                                             
784 Stat. Silv. 1.6: “una vescitur omnis ordo mensa, / parvi, femina, plebs, eques, senatus”. 



238 

 

do princeps Júlio-Cláudio. Em contraposição a essa ideia que se consolidava na década 

de 70, em Roma, parte da narrativa sociopolítica flaviana, de modo hábil, amparou-se 

nesse espectro ético-arquitetônico para articular tanto seu novo projeto urbano quanto sua 

nova comunicação sociopolítica. Domiciano deu continuidade a esse movimento iniciado 

por Vespasiano. A sua domus Caesaris cumpriu um papel importante nesse projeto, uma 

vez que ela seguiu sendo utilizada pelos imperadores subsequentes sem muitas alterações 

até a época de Maxêncio no século IV. 

As críticas perpetradas por Tácito, Plínio, Suetônio e Dio Cássio, todavia, não 

atacavam propriamente a forma arquitetônica da domus de Domiciano, mas, sim, o uso 

dela promovido pelo imperador, especialmente no que dizia respeito aos negócios 

públicos realizados em comunhão com os membros da elite romana. Foram esses autores, 

respectivamente, membros das elites sob os Principados de Nerva (96-8), Trajano (98-

117), Adriano (117-138), Sétimo Severo (193-211) e Caracala (198-217), que nos 

legaram narrativas predominantemente negativas sobre Domiciano. Em nosso 

entendimento, o espaço da domus ganhou proeminência nessas narrativas, pois era nesse 

ambiente que o imperador se defrontava de forma mais direta com senadores e equestres, 

sendo importante delimitar qual seria a boa forma de tratamento da elite de Roma sob os 

demais principes. Era também nesse espaço privado que o constrangimento social da 

visibilidade em público se reduzia, porém, não se anulava, já que toda domus comportava 

em si espaços destinados aos negotia publicae. Se o número de banquetes e encontros na 

casa imperial aumentou durante o período domiciânico, como relatou Suetônio,785 por 

outro lado, também aumentaram os supostos constrangimentos perpetrados pelo 

imperador Flávio à elite romana. Desse modo, enfatizamos como a casa imperial 

comportava, de um lado, um espaço público – e controlável – necessário para a política 

naquele momento, mas que, do outro, mostrava-se também como um espaço privado – 

contudo, acessível – e intimidador por pertencer a uma família. Curiosamente, raramente 

esses autores enfatizavam a posição de Domiciano no Senado, e não foram poucas as 

ocasiões em que o imperador foi cônsul – dezessete ao todo –, sendo dez delas depois de 

se tornar princeps. O consulado perdera importância? Não nos parece o caso, pois o 

número elevado de consulados ocupados pelos membros da família flaviana, e não apenas 

pelos imperadores flavianos, sugere-nos exatamente o contrário. 

                                                             
785 Suet. Dom. 7.1. 
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Já Tácito e Plínio, contemporâneos de Domiciano, apropriam-se largamente do tema 

doméstico. Ambos retrataram como Domiciano se comportava e se utilizava da casa 

imperial. Buscamos explorar como Tácito, na biografia dedicada ao seu sogro Agrícola, 

retratou a imagem de Domiciano de forma a contrastar com aquela de Agrícola, famoso 

general da Britânia. Lembrando que a Vida de Agrícola foi publicada em 98, dois anos 

após a morte de Domiciano. Conforme Tácito, os encontros do general com o imperador 

na domus Caesaris revelariam a capacidade dissimulatória de Domiciano, que sabia 

habilmente esconder sua ira e inveja em relação ao general. Ressaltamos também um 

ponto pouco observado pela historiografia moderna no relato taciteano sobre o general: a 

necessidade imputada ao próprio Agrícola de dissimular suas próprias virtudes para 

sobreviver ao imperador e aos apoiadores dele. Argumentamos que essa dissimulação, 

que servia tanto a Domiciano quanto a Agrícola, constituía-se como um dos efeitos 

produzidos pela coexistência de estruturas temporais distintas, republicanas e imperiais. 

Isso se dava em função da impossibilidade de o imperador poder manifestar diretamente 

seu poder de intervenção e controle político sem desestabilizar a estrutura temporal 

republicana que coexistia durante o Império. Ao mesmo tempo, senadores precisariam 

lidar com o fato de terem seus poderes reduzidos frente à casa imperial, mas que, mesmo 

assim, não poderiam se portar como subservientes ao imperador. O equilíbrio entre esses 

dois aspectos velados do comportamento e da linguagem durante o Principado era, em 

nosso entendimento, um efeito da coexistência dessas estruturas temporais republicanas 

e imperiais. 

Ao analisarmos o Panegírico de Trajano, publicado no ano 100 por Plínio, o jovem, 

novamente encontramos o tema doméstico presente nas comparações entre Domiciano e 

Trajano. Dentre os episódios elencados, destacamos a construção da imagem solitária e 

reclusa de Domiciano, que não compartilhava do banquete romano da forma esperada por 

um aristocrata. Plínio frisa que o conuiuium de Domiciano era um espaço de 

constrangimento e medo, pois o imperador, quando aparecia em meio aos convidados, 

apenas provocava mais terror. Essa imagem era amplificada, segundo o próprio método 

pliniano de comparação,786 pelo comportamento inverso de Trajano, sob o qual os 

convidados se sentiam alegres por estarem diante do optimus princeps. Plínio também 

utiliza o argumento de que a casa imperial, sob Domiciano, era um espaço fechado aos 

cidadãos, enquanto que sob Trajano ela estava sempre aberta. 

                                                             
786 Plin. Pan. 1.2. 
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A tópica da solidão também está presente de modo enfático na obra de Suetônio. 

Analisamos como o biógrafo dos Césares construiu uma imagem mais inclinada à 

difamação do imperador Flávio, mas que, ainda assim, teve espaço para elogios. Desse 

modo, o relato de Suetônio encontra momentos em que o princeps era retratado de forma 

positiva, como sendo um hábil administrador da urbs, um fomentador das tradições 

romanas e um frequentador assíduo dos espetáculos, mas que também aparece de maneira 

negativa quando era mostrado como um misantropo recluso e violento em sua domus 

Caesaris. O relato multifacetado do imperador flaviano na biografia suetoniana 

reapresenta ideias que começaram a se consolidar com Tácito e Plínio, no que diz respeito 

à solidão como uma incubadora dos vícios do princeps, mas também tem espaço para o 

elogio à administração, à execução dos espetacula e ao rigor com costumes. 

A domus Caesaris reaparece como um espaço constrangedor também em Dio Cássio. 

O banquete funerário de Dio continuava reatualizando uma forma semântica que já havia 

sido mobilizada pelos autores anteriores. Na diacronia, esse movimento gradual de 

consolidação de uma forma semântica tirânica atribuída a Domiciano foi se reforçando e, 

ao mesmo tempo, transformando no triplo processo seletivo da comunicação dos 

indivíduos. De acordo com Dio, Domiciano convidou os membros mais ilustres da elite 

romana para que viessem sozinhos a um banquete durante a noite na casa imperial. Os 

escravos que lhes acompanhavam foram barrados na entrada. O banquete, que em 

inúmeros aspectos simulava uma espécie de funeral – tendo em vista as cores pretas e os 

símbolos funerários que compunham a cena –, serviu para aterrorizar os convidados, que 

segundo Dio, esperavam a morte a qualquer momento. 

Dificilmente poderíamos generalizar essa leitura produzida após a morte de 

Domiciano como um retrato verossímil do imperador, pois, como apresentamos, os 

coetâneos de Domiciano produziram outras formas semânticas que caminham na 

contramão dessa imagem e que não são, por isso, mais verossímeis. Em respeito ao 

próprio tratamento dispensado no banquete imperial, por exemplo, Domiciano foi 

elogiado por Estácio pela sua presença durante as Saturnais, assim como pela 

grandiosidade do princeps em meio ao banquete na sua domus. De modo análogo, Marcial 

também teceu elogios a Domiciano, destacando a fartura e o convite recebido por ele para 

integrar a cerimônia na casa do imperador. 

Ainda nesse último capítulo, evidenciamos como a dimensão privada da vida imperial 

era extremamente importante para a elite de Roma, uma vez que, em seu seio, questões 

públicas eram francamente tratadas. Na tradição romana, como buscamos ressaltar ao 
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longo deste trabalho, o uso do espaço privado para o tratamento das questões de interesse 

comum integrava a tradição sociopolítica da urbs. Não poderia ser diferente, tendo em 

vista a ausência de uma burocracia administrativa descolada da persona e da familia, que 

só viria a emergir com o advento do Estado moderno. Do mesmo modo, a ausência de um 

Estado implicava igualmente na inexistência de uma sociedade civil. Ao contrário dessa 

clara demarcação moderna entre o Estado e a Sociedade, nas sociedades estratificadas, as 

dimensões política e social se constituíam de modo interdependentes, ambos atrelados às 

marcas de diferenciação dos indivíduos para além da estrutura familiar, diferenciação 

que, em nosso entendimento, só pode ser concebida pela emergência de outra 

diferenciação do sistema social, isto é, aquela diferenciação produzida pelas esferas 

pública e privada. 

No que diz respeito à dimensão privada, a grande marca do Principado é que a domus 

Caesaris não possuía rivais, não havendo a possibilidade de competir com ela sem 

desestabilizar, momentaneamente, esse sistema sociopolítico. Contudo, por um lado, se 

essa dimensão de tempo imperial colocava a domus Caesaris em uma posição à parte da 

estrutura republicana – o espaço no qual o maior agente político habitava e interagia –, 

por outro, ela ainda era uma domus aristocrática romana, uma vez que o princeps se via 

como pertencente a essa aristocracia. Logo, a domus Caesaris estava no limiar dessa 

sobreposição entre uma semântica republicana e outra imperial. 

Portanto, quando enfatizamos o papel das formas semânticas na operação dos 

processos comunicativos entre os indivíduos, estamos nos referindo, ao mesmo tempo, 

aos alicerces que semanticamente atribuíam legitimidade aos imperadores e estabilidade 

à sociedade. Foi esse processo comunicativo – que preserva e transforma, 

paradoxalmente, as mesmas formas semânticas – que produziu novos tiranos, como é o 

caso de Domiciano após o assassinato de setembro de 96. Esse novo tirano representado 

na figura de Domiciano mostrou-se como um caminho comunicativo para atribuir 

legitimidade aos novos imperadores por parte da mesma elite senatorial e equestre. Aqui, 

um duplo movimento precisa ser percebido: ou esses autores se constituíam como parte 

da oposição silenciada durante o Principado de Domiciano e, por isso, ganhariam voz em 

uma nova conjuntura após 96; ou esses mesmo autores – como Tácito e Plínio, 

especialmente –, pertenciam aos apoiadores de Domiciano e, em consequência do seu 

assassinato, precisariam rearticular seus posicionamentos se afastando o máximo possível 

de Domiciano para continuarem angariando posições importantes durante os Principados 

subsequentes e, ainda mais, escapar às perseguições contra os que dificilmente poderiam 
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se manter associados à memória do imperador assassinado. Adotada essa via de 

rearticulação das experiências e das expectativas, iniciava-se um novo processo de 

comunicação que recombinava elementos atribuídos àquele passado recente tomado 

como inferior. A (re)atualização de parâmetros de vícios e de virtudes, como também 

apontamos, funcionaria como uma advertência dos aristocratas coetâneos ao imperador 

sobre quais eram os limites sociais e políticos que estavam em jogo. 

O aprofundamento da análise sobre os mecanismos de produção de críticas e elogios 

aos imperadores nas fontes, como esperamos ter demonstrado, vai bem além da 

demarcação de bons e maus imperadores como aqueles que adotaram posturas adequadas 

ou inadequadas em um julgamento que permaneceria estático e claro ao longo do tempo. 

Isso não ocorre, a não ser por meio de um olhar simplificador sobre a documentação e os 

processos comunicativos. Tal perspectiva não é útil para o entendimento da permanência 

de um imperador como Domiciano, que se manteve no poder durante 15 anos. E também 

não é útil para compreendemos outros períodos históricos, pois a polarização vício-

virtude ou bom-mau dilui os interesses dos indivíduos envolvidos na manutenção de 

qualquer regime social, seja ele mais ou menos autoritário. Nesse sentido, outros períodos 

temporais – como a própria ditadura brasileira iniciada em 1964 – poderiam ser 

compreendidos para além da chave de interpretação repressão e resistência, mas também 

pela ótica da construção de consensos e consentimentos entre os indivíduos envolvidos.787 

Mesmo um regime ditatorial, por mais violento que seja, necessita de apoiadores para 

permanecer operando por décadas. Atualmente, a polarização social e política do contexto 

brasileiro nos têm evidenciado a importância de entendermos melhor a consolidação dos 

processos comunicativos. Formas semânticas frágeis e comunicadas de modo 

irresponsável – potencializadas, paradoxalmente, por mídias novas e preconceitos 

arcaicos –, ao mesmo tempo em que alcançam um número amplo de interlocutores, 

simplificam a análise e, logo, a descrição da realidade. Para ficar em um único exemplo 

brasílico, produzimos o mito da corrupção de um único partido, ignorando longos séculos 

de patrimonialismo e escravidão. Essa forma semântica simplificada – quase caricatural 

do Brasil – é facilmente selecionável e, assim, eficiente. A lógica da corrupção exclusiva, 

de modo simples e estratégico, descola o enunciador de uma realidade concreta – que 

também lhe pertence – ao corporificar a presença do mau sempre no outro, mas nunca 

                                                             
787 Abordagem que vem sendo debatida recentemente, como na coletânea organizada por Denise 
Rollemberg e Samantha Quadrat intitulada A construção social dos regimes autoritários: legitimidade, 
consenso e consentimento no século XX (2010). 
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nele. A lógica comunicativa dos tiranos no mundo antigo, como vimos, compartilha 

alguns desses procedimentos comunicativos. 

Nossa tese buscou, portanto, contribuir com o debate que vem se consolidando ao 

longo dos últimos anos sobre a construção da imagem dos imperadores romanos. 

Almejamos isso por meio do entendimento da comunicação como constituidora das 

sociedades romanas, cujo papel era central tanto para a reprodução quanto para a 

transformação do Principado Romano. Ao tomarmos o exemplo de Domiciano, 

demonstramos que esse processo comunicativo era dependente das esferas públicas e 

privadas romanas. Assim, centramo-nos em novas possibilidades analíticas que 

extrapolam uma dinâmica política exclusivamente circunscrita à domus Caesaris e à aula 

Caesaris. Observando os significados constituintes dos conceitos de público e de privado, 

almejamos enfatizar que eles operavam tanto junto ao léxico sociopolítico quanto em 

meio ao espaço concreto de Roma. Nesses espaços, reuniam-se não apenas membros da 

elite, mas também escravos, libertos, estrangeiros, mulheres e cidadãos. E era justamente 

nesses espaços que a diferenciação social, articulação central da gramática sociopolítica 

romana, fazia-se presente. Portanto, interpretar o Principado Romano, levando em conta 

toda sua complexidade, requer uma compreensão ampliada dos processos comunicativos 

que envolviam, conjuntamente, os indivíduos, a sociedade e a cidade de Roma. 
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ANEXO 1 
 
CRONOLOGIA 

 

Vesp. = Vespasiano; Dom. = Domiciano. 

Ded. = dedicação de obra pública;  

Pub. = Publicação de obra literária. 

Eventos marcados com asterisco (*) indicam uma conjuntura possível e referente ao ano 

indicado. 

 

Ano Evento Arquitetura | Literatura 
 

9 17. Nov. | Nascimento de Vesp. em Falacrinae, na Reate. 
Filho de Flávio Sabino e de Vespásia Polla. 

 

39 *30. Dez. | Nascimento de Tito em Roma.  

40 *Vesp. torna-se Pretor.  

43 Invasão da Britânia por Cláudio.  

51  24. Out | Nascimento de Dom. em Roma.  

64 Nascimento de Júlia, filha de Tito e Arrecina.   

66 Maio | Eclosão da Revolta da Judéia. 
Nov. | Céstio Galo fracassa, ao atacar Jerusalém, 
perdendo 6.000 soldados. 
Dec. | O comando da Judéia é dado a Vesp. 

 

68  Vesp. Derrota Judéia, Idumaea e Peraea. 
8. Jun. | Senado reconhece Galba imperador. 
8 ou 11. Jun. | Suicídio de Nero. 
Set. ou Out | Chegada de Galba em Roma. 

 

69 Ano dos quatro imperadores: Vitélio, Galba, Otho e Vesp. 
1. Jul. | Tropas no Egito aclama Vesp. imperador. 
2-14 Jul. | Tropas na Síria e Judéia juram lealdade a Vesp. 
Fim de Jul. | Conferência de Vesp. e Muciano em Beirute. 
24-5. Out. |Flavianos derrotam vitelianos em Cremona. 
Nov. | Vesp. em Alexandria. Tito fica no comando da 
Judéia. 
19. Dec. | Flavianos cercados em Roma: Flávio Sabino, 
irmão de Vesp. é morto; Dom. escapa. 
20. Dez. | Forças flavianas tomam Roma. Vitélio é morto. 
21. dez. | Senado reconhece Vesp. imperador. *Lex de 
império Vespasiani aprovada. Vesp. Continua distante de 
Roma. Tito e Dom. são nomeados principes iuuentutis. 

 
 
 
 
 
 
 
A resistência flaviana se 
deu no monte Capitolino. 
Episódio teve como 
consequência a queima do 
Templo de Júpiter 
Máximo. 

70 9. Jan. | Fala de Dom. no Senado, na ausência do pai e do 
irmão 
Aug. | Tito toma e saqueia Jerusalém. Destruição do 
Templo. 
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Out. | Vesp. chega a Roma. 
Dom. casa-se com Domícia Longina. 

21. Jun. | Reinauguração 
do Templo de Júpiter no 
Capitolino. 

71 Jun. | Tito retorna a Roma. Triunfo de Vesp. e Tito. Tito 
torna-se Prefeito de Pretório. Fechamento dos portões do 
Templo de Janus. 
 

Iniciada a construção do 
Templum Pacis e do 
Anfiteatro Flávio. 

73 73. Abr. até 74. Out. | Vesp. e Tito tornam-se censores. 
*Nascimento do filho de Dom. e Domícia Longina.  

 

74 Concessão do Ius Latii para Hispania.  

75 Extensão do pomerium. 
Vespasiano recusa apoio aos Partos contra os Alanos 

Ded. do Templum Pacis 

77 Agrícola apontado governador da Britânia Pub. da História Natural, 
de Plínio, o velho. 

78 Tito torna-se Censor.  

79 23. Jun. | Morte de Vesp. 
24. Jun. | Tito torna-se imperador. 
24. Ago. | Erupção do Vesúvio: destruição de Pompeii e 
Herculaneum. Morte de Plínio, o velho. 
*Consecratio de Vesp. 

Pub. da Guerra Judaica, 
de Flávio Josefo. 

80 Grande incêndio de Roma. Destruição do Templo de 
Júpiter Máximo no Capitolino. No campo de Marte, 
destruição do Templo de Isis e Serápis, posteriormente 
restaurado pelo imperador. 
 

7. Dez. | Cerimônia que 
marca o início da 
reconstrução do Templo 
de Júpiter Máximo. 
Abr.-Jul. | Ded. do 
Anfiteatro Flávio e cem 
dias de Jogos.788 
*Pub. dos Liber 
Spectaculorum, de 
Marcial.  

81 13. Set. | Morte de Tito. 
14. Set. | Dom. torna-se imperador. Consecratio de Tito. 
*Casamento de Júlia, filha de Tito, com T. Flávio Sabino 
(cos. 82). 
* Júlia, filha de Tito, recebe o título de Augusta. 

 

82 Flavia Domícia é consagrada Diua Domitia Augusta. 
Morte de Flávio Sabino. 
Incursão contra os Chatti 

*Restauração e ded. do 
Templo de Júpiter no 
Capitolino. 
*Ded. do Arco do Triunfo 
de Tito. 

83 Verão | Campanha de Dom. contra os Chatti. 
Outono | Dom. recebe o cognomen “Germanicus”. 
Depois de 83 | Dom. é feito Archon em Atenas. 
*Dom. divorcia e exila Domícia. 
*Morte do filho de Dom. e Domícia 

 

                                                             
788 Após alterações no Anfiteatro Flávio, batalhas navais não eram mais realizadas nele. Domiciano 
construiu uma Naumaquia para cumprir essa função (Suet. Dom. 4.2; Dio 67.8.2). Todavia, não se sabe ao 
certo quando a construção foi finalizada e nem onde era sua localização. 
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*Execução das três Vestais por falta de castidade. 

84 Triunfo de Dom. pela vitória contra os Chatti. Dom. aceita 
o título de Germanicus. 
*Setembro renomeado para Germanicus; Outubro para 
Domitianus. 
*Soldo militares aumento em 1/3. 
 

*Iniciada a pub. dos 
Epigramas, de Marcial. 

84/5 *Agrícola, convocado da Britânia, volta a Roma.  

85 Abr. | Dom. torna-se Censor perpetuus. 
Primeira campanha contra a Danúbia. 
Invasão da Moesia pelos dácios sob Decébalo. 
 

 

86 Segunda campanha contra os danúbios. 
*Triunfo pela vitória contra os dácios. 
Derrota de Cornélio Fusco por Decébalo na Dácia, o que 
resultou na eliminação da legio V Alaudae. 
Revolta de Nasamones na África. 

Ded. do Stadium de 
Dom.789 
6-12. Jun. | Inauguração 
dos Ludi Capitolini. 
 

87 Conspiração contra Dom. fracassa. 
*Retirada dos romanos do norte conquistado na Britânia. 

*Ded. do Templum 
Vespsiani et Titi no Forum 
Romanum. 

88 1 a 3. Jun. | Ludi Saeculares em Roma.  
 

Quintiliano se aposenta. 
Início da composição da 
Instituto Oratoria. 

89 *1. Jan. | Revolta de Saturnino, governador da Germania 
Superior, com o apoio dos Chatti. 
*17. Jan. | Dom. sai de Roma e marcha em direção a 
Saturninus. 
Meados de Jan. | Lápio Máximo, governador da 
Germania Inferior, juntamente com Norbano, da Raetia, 
suprimem a revolta. 
Campanha de Dom. contra os marcomanni, sueui e 
iazyges. 
Tratado de paz com Decébalo. 
Nov./Dec. | Duplo Triunfo contra os Chatti e os Daci. 
*Morte de Júlia, filha de Tito. 
*Cornélia, líder Vestal, executada pela quebra dos votos 
de castidade  

 

90 *Expulsão dos filósofos de Roma *Vitória de Estácio em 
competição poética nos 
Jogos Albanos. 

91 Primavera | Iazyges cruzam o Danúbio.  
Agrícola recusa a província proconsular. 

Ded. da estátua Equestre 
de Dom. no centro do 
Forum Romanum. 

                                                             
789 Domiciano também construiu um Odeon, que não sabemos quando foi dedicado. Conforme Darwall-
Smith (1996, p. 223), é provável que tanto o Stadium quanto o Odeon estivessem relacionados aos Ludi 
Capitolini que tiveram sua primeira edição em 86, em honra a Júpiter. Suetônio (Dom. 4.4) relata que esses 
Jogos eram divididos em três tipos de atividades: “musicum equestre gymnicum”. 
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*Pub. da Tebaida, de 
Estácio. 

92 Edito do vinho de Dom. 
Guerra contra os Sarmatae e Sueui. 

*Finalização da Domus 
Flavia. 

93 23. Ago. | Morte de Agrícola. 
Aruleno Rústico, Herênio Senêcio e Helvídio Prisco, o 
jovem, sentenciados a morte. 
*Dom. adota seus dois sobrinhos. 

Iniciada a pub. dos livros 
1, 2 e 3 das Siluae, de 
Estácio. (Indo até 95) 

93/94 *Expulsão dos filósofos de Roma e da Itália. Dio 
Crisóstomo e Epiteto são afetados. 

*Pub. das Guerras 
Judaicas, de Flávio Josefo. 

94/5  *Ded. do Templo da Gens 
Flauia no Quirinal.  

95 Descoberta uma conspiração contra Dom. 
Execução de Flávio Clemens 

*Pub. das Instituto 
Oratoria, de Quintiliano. 

96 18. Set. | Dom. assassinado em sua domus. 
18. Set. | Nerva torna-se imperador. 

*Morte de Estácio. 

97 Out. | Nerva adota Trajano. Ded. do Forum 
Transitorium. 

98  27. Jan. | Morte de Nerva. 
28. Jan. | Trajano torna-se imperador. 

Pub. da Vida de Agrícola, 
de Tácito. 
 

99  *Marcial retorna à Bíbilis. 

100  *Morte de Flávio Josefo. 
*Pub. do Panegírico de 
Trajano, de Plínio, o 
jovem. 
 

101  *Pub. do Diálogo dos 
Oradores, de Tácito. 

104  *Morte de Marcial 

107  Pub. das Epístolas, de 
Plínio, o jovem (Indo até 
112) 

109  Pub. das Histórias, de 
Tácito. 

112  *Início da pub. das 
Sátiras, de Juvenal. 

126-
40 

*Morte de Domícia Longina, esposa de Dom.  
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