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Resumo: 
Contemplando a história do principado romano em inícios do século II d.C., o 
presente estudo retorna ao começo do governo de Adriano (76-138 d.C.), por volta 
do ano 117 d.C. Contribuindo para uma visão crítica do período Antonino e da 
questão historiográfica que vê o período como uma “Idade de Ouro”, analisaremos 
as principais circunstâncias relacionadas à ascensão de Adriano ao poder, tendo por 
base duas fontes referenciais: a História de Roma, de Dião Cássio, escrita no século III 
d.C.; e a História Augusta, obra anônima, datada do século IV d.C. Desenvolvendo 
uma interpretação crítica das fontes, propomos trabalhar com o período buscando 
nele também as dificuldades e conflitos políticos no âmbito da sucessão imperial. 
Palavras-chave:  
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Abstract: 
Contemplating the history of the roman principate in the beginning of the II 
century AD, this study returns to the beginning of the government of Hadrian (76-
138 AD), around the year 117 AD. Contributing to a critical view of the Antonine 
period, as well as of the historiographical question that sees the period as a “Golden 
Age”, we will review the main circumstances related to the rise of Hadrian to the 
power. In this way, we will be based on two main sources: the History of Rome, from 
Cassius Dio, from the third century AD; and the Historia Augusta, anonymous work, 
dating from the fourth century AD. Developing a critical interpretation of the 
sources, we propose working with the period verifying the difficulties and political 
conflicts within the imperial succession.  
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1 Doutor em História (UFPR). Professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil. 
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Com a morte do príncipe Trajano (53 – 117 d.C.) no ano de 117 d.C., o 

Império Romano assiste a ascensão de outro experiente homem militar ao poder, 
Públio Élio Adriano (76 – 138 d.C.), príncipe que governou entre os anos de 117 e 
138 d.C. Pese a tradição historiográfica que reitera o século II d.C. como uma 
“Idade de Ouro”2, não podemos simplesmente generalizar e considerar que tudo 
naquele tempo foi tranquilo, em especial as transições no poder; conforme a 
recomendação proposta por Domingo Plácido Suarez (2004: 19), as mudanças 
ocorridas no século II d.C. devem ser percebidas através das imagens de 
estabilidade, estas que tanto influenciaram a percepção moderna acerca do período3.  

 
Partindo de um estudo sobre o governo de Adriano em uma obra 

historiográfica e outra de natureza biográfica, propomos desenvolver no presente 
artigo uma investigação a respeito do momento em que este ascende ao poder, 
problematizando a perspectiva, ou seja, a representação das fontes a respeito. Os 
relatos analisados, interpretados de modo crítico, são estes: a História de Roma, de 
Dião Cássio, obra composta no século III d.C.; e a chamada História Augusta, escrito 
considerado anônimo, datado do século IV d.C.4. 

 
Inicialmente, ainda se faz ponto de discussão entre os historiadores a dúvida se 

Adriano teria nascido em Itálica, mesma cidade natal de Trajano, ou em Roma, a tão 
famosa capital do Império. Essa questão apresenta-se aberta devido, principalmente, 
ao fato de que Adriano e toda a sua família eram igualmente provenientes de Itálica, 
de modo a terem laços muito próximos com os parentes de Trajano. Este, de fato, 
estava relacionado na posição de primo aos pais de Adriano. 

 
Em suas origens, a família de Adriano encontrava-se estabelecida na região de 

Piceno, na Itália. Moveu-se para o sul da Hispania e, certamente, desempenhou 
papel relevante no fortalecimento dos grupos aristocráticos daquele ambiente. O pai 
de Adriano, Públio Élio Adriano Afer, acumulara grandes riquezas e prestígio ao 

                                                           
2 Encontramos tal perspectiva em diversos autores e obras; por exemplo, na afirmação do historiador Michael 
Ivanovich Rostovtzeff (1967: 216), “Augusto e seus sucessores realizaram aquilo que parecera ao mundo 
antigo, antes de sua época, um objetivo inatingível: a paz permanente, sem choques constantes de guerra 
externa ou revolução interna, e uma vida regulada pelas condições ordenadas de um Estado civilizado”. Da 
mesma forma, para Pierre Leveque (1979: 158), “A paz romana é um dos grandes favores com que [os 
romanos] gratificaram o mundo depois de tantos séculos de guerras incessantes”. 
 
3 Segundo Domingo Plácido Suarez (2004: 19), a definição do século II d.C. como “Idade de Ouro” depende 
tanto da historiografia moderna quanto da propaganda dos intelectuais orgânicos da época. Ou seja, devemos 
analisar de modo crítico as obras escritas pelos diversos pensadores daquele período, de modo a não 
simplesmente reproduzirmos as suas idealizações propagandísticas. Para um aprofundamento no tema, 
conferir a obra de María José Hidalgo de la Vega, El intelectual, la realeza y el poder político (1995). 
 
4 Todas as referências relacionadas à História de Roma, de Dião Cássio, pertencem ao livro LXIX; nas citações, 
utilizamos somente a abreviação “Cass. Dio”. Da mesma forma, as referências à História Augusta são todas 
relacionadas ao livro de Adriano, o primeiro da obra; na abreviação, utilizaremos apenas “Hist. Aug.”.  
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longo de sua vida. Senador de nível pretoriano, ao que tudo indica desenvolveu a 
maior parte de suas atividades em Roma. No entanto, o sobrenome “Afer”, ou seja, 
“Africano” (Hist. Aug., I.2) no idioma latino, sugere o seu grau de mobilidade 
também com justamente aquela região do Império. Casou-se com Domícia Paulina, 
igualmente proveniente de uma família senatorial romana, com a qual teve, para 
além de Adriano, uma filha, chamada Elia Domícia Paulina (c.75 – c.130 d.C.). Foi 
então que ambas as crianças, com a prematura morte dos pais, evento ocorrido no 
ano de 86 d.C., acabaram recebendo a tutela do então pretor Trajano, o futuro 
príncipe, e de um oficial romano, Públio Acílio Atiano (Hist. Aug., 1.4). Este, que 
mais tarde assumiria a importante posição de Prefeito do Pretório no entardecer do 
governo de Trajano, terá importante participação no processo de ascensão ao poder 
por parte de Adriano, como veremos mais adiante. De momento, ressaltamos que 
essa tutela respondia naquele exato instante a claros objetivos políticos, pois 
vinculava e aproximava Adriano e Domícia de importantes membros do universo 
político romano; um encaminhamento, com toda razão, muito promissor ao futuro 
de ambos. Certamente que o jovem Adriano fora educado no modelo tradicional de 
formação da aristocracia romana, visando o melhor futuro militar e político; 
destacou-se, ademais, por seu grande interesse na área dos estudos gregos, razão 
pela qual acabou recebendo o apelido de “Greguinho” (Hist. Aug., 1.5). 

 
Encontramos o jovem Adriano vivendo em Itálica por volta de seus 14 anos, 

exato momento quando, a pedido de Trajano, recém-nomeado cônsul em 91 d.C., 
retornou para a cidade de Roma; ali, deu continuidade aos seus estudos, também 
iniciando suas atividades públicas. Visando a carreira política tradicional, o cursus 
honorum, o primeiro passo de Adriano ocorreu no chamado vigintivirato5, em 94 d.C. 
Adriano assumiu as funções de um decênviro, decemviri stlitibus iudicandis, tornando-se 
responsável pelo processo de averiguação e juízo a respeito daqueles “suspeitos” de 
possuírem, verdadeiramente, a cidadania romana. Logo, iniciando sua carreira 
militar, Adriano serviu como tribuno laticlávio, tribunus laticlavius, na Legio II Adiutrix, 
legião que se encontrava estacionada na cidade de Aquinco, na província romana da 
Panônia; nesta função, Adriano tornou-se subcomandante do corpo legionário, 
oportunidade que o levou, primeiramente, a conhecer muito de perto o cotidiano 
das práticas e disciplina militares. Nos anos subsequentes, ocupando essa mesma 
posição, serviu na Legio V Macedonica, na Mésia Inferior, em 96 d.C., e também na 
Legio XII Primigenia, na Germânia Superior, em 97 d.C. Neste momento, dada a sua 
posição privilegiada, Adriano pode se deslocar imediatamente a cidade de Colônia, 
em 98 d.C., de modo a informar Trajano, pessoalmente, a respeito da morte do 
então príncipe, Nerva. 

 
Como percebemos, Adriano acompanhava os rumos da política romana e, 

claramente, desejava estar próximo e se relacionar muito bem com o poder central 

                                                           
5 Este termo designava o conjunto de 20 cargos, distribuídos em 4 diferentes funções, que mesclavam 
responsabilidades civis e administrativas. 
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(Hist. Aug., 2.7). Da mesma forma, também não foi sem motivos ou ambições 
futuras que Adriano se casou com a sobrinha do príncipe Trajano, Vibia Sabina (87 
– 137 d.C.), em 100 d.C. Tal casamento, em suas consequências, estreitava ainda 
mais suas relações com a família imperial; não é por menos que verificamos, logo na 
sequência, sua carreira política florescer, com sua chegada às magistraturas de maior 
projeção. Adriano torna-se questor no ano de 101 d.C., assumindo tarefas 
administrativas relacionadas à cobrança de impostos. Por volta dessa época, mas 
sem que conheçamos uma data precisa, também desempenhou várias funções 
(reservadas exclusivamente a membros da ordem senatorial) nos colégios 
sacerdotais; neste sentido, foi nomeado septemvir epulonum (um dos responsáveis pela 
organização das comemorações e dos banquetes públicos durante as festas e jogos) 
e também sodalis Augustalis (membro de um grupo de sacerdotes responsáveis pela 
manutenção do culto a Augusto e aos Julianos). Foram incumbências, ressaltamos 
aqui, todas de grande prestígio e notoriedade. 

 
Logo após o cumprimento de suas atividades como questor, Adriano surge na 

função de curator actorum senatus, funcionário responsável pelo registro escrito de 
todas as ações diretivas do Senado romano. Logo depois, porém, encontrou-se 
envolvido com Trajano no quadro de eventos relacionados à primeira guerra na 
Dácia, entre os anos 101 e 102 d.C.; ocasião, diga-se de passagem, que teria 
contribuído para uma maior aproximação entre Adriano e Trajano (Hist. Aug., 3.2-
3). Na sequência Adriano marcou presença em Roma para assumir as funções de 
tribuno da plebe, em 105 d.C. O caráter sacrossanto do tribuno, aliado às suas várias 
prerrogativas de ação e veto, aumentou ainda mais o prestígio político de Adriano, 
fortalecendo a sua imagem pública. Prova disso é a sua nomeação como pretor, 
funcionário responsável pela administração da justiça, imediatamente no ano 
seguinte, em 106 d.C. Ainda neste ano, quando se tem início o segundo momento 
da guerra dácica, Adriano esteve na função de comandante militar, legatus legionis, à 
frente da legião I Minerviae Piae Fidelis, na província romana da Germânia Inferior. 
Muito provavelmente foi o seu considerável desempenho ao longo do conflito 
(Hist. Aug., 3.6) que lhe valeu, na sequência, o cargo de governador, legatus Augusti 
pro praetore, da Panônia Inferior, em 107 d.C. Evidente também que a permanência e 
circulação de Adriano por essas regiões fronteiriças são claros indicativos de sua 
qualidade intrínseca como homem militar, característica indispensável àqueles que 
desejassem prosperar na carreira pública. De fato, logo vemos Adriano tornando-se 
cônsul sufecto, consul suffectus, no ano de 108 d.C., alcançando aquela que foi a 
magistratura de maior prestígio desde os tempos republicanos. Ainda que tenha 
chegado a essa posição na qualidade de “substituto”, sem dúvidas ele a teve de bom 
grado no sentido de favorecer e fortalecer sua imagem civil naquele exato instante 
de sua vida. 

 
Provavelmente motivado por um misto de curiosidade e fascínio, Adriano 

partiu para uma viagem à Grécia por volta dos anos 110/11 d.C. Foi nesta ocasião 
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que conheceu o filósofo grego Epicteto (Hist. Aug., 16. 10), no Épiro, com o qual 
manteve uma forte amizade a partir de então. Os objetivos políticos, no entanto, de 
modo algum estavam ausentes no planejamento geral desta viagem. Prova disso é o 
seu envolvimento direto com a cidade de Atenas, onde recebeu o título honorífico 
de arconte no ano de 111/2 d.C. e, consequentemente, também a cidadania 
ateniense. Diga-se de modo claro, concessões estas não muito usuais para um 
romano. Independente disso, nos próximos anos encontramos Adriano junto e 
cooperando com Trajano ao longo dos vários conflitos da guerra contra o reino 
Parto. Em 117 d.C., Adriano exerce suas funções como comandante militar, legatus 
legionis, na província romana da Síria; e, neste mesmo ano, com a morte de Trajano, 
Adriano ascende ao Principado, com a aclamação das forças legionárias locais a seu 
favor6. Nesse momento, portanto, nos aproximamos dos eventos relacionados ao 
processo de ascensão ao poder por parte de Adriano, e assim nos debruçamos com 
maior atenção às fontes que tratam desse período. 
 
 
Adriano segundo a “História de Roma”, de Dião Cássio (s. III d.C.) 
 
 

Escrita em 80 livros, a obra chamada História de Roma, do autor de origem 
grega Dião Cássio7, apresenta uma síntese dos acontecimentos políticos e militares 
relacionados à história de Roma, desde o momento de sua fundação até o ano de 
229 d.C. (data que também serve como referencial limite para a sua composição).  O 
relato sobre o príncipe Adriano encontra-se no livro LXIX deste trabalho, 
contemplando informações que vão desde sua ascensão ao Principado, no ano de 
117 d.C., até o instante de sua morte, fato ocorrido no ano de 138 d.C.  

 
Pois bem, a primeira sentença da narrativa de Dião Cássio torna-se um claro 

indicativo do tom altamente crítico por parte deste autor em seu texto: “Adriano 
não havia sido adotado por Trajano” (Cass. Dio, 1.1). Ou seja, a discussão com a 
qual o texto se inicia diz respeito à forma como Adriano ascendeu ao poder e entrou 
para a história romana. De fato, Adriano é visto pelo autor como um simples 
compatriota, antigo pupilo de Trajano; homem casado, inclusive, com a sobrinha 
deste; na verdade, sendo muito mais um companheiro no cotidiano do então 
príncipe (Cass. Dio, 1.1). Ressalta-se que Adriano não teria recebido, por parte de 

                                                           
6 Para Renan Frighetto (2008: 159), o poder imperial estava diretamente associado ao que seria o efetivo 
controle do mando militar, mais exatamente “através de um dos mais importantes e significativos símbolos da 
auctoritas do princeps, a aclamatio imperii, aclamação das forças legionárias, sem a qual nenhum pretendente ao 
poder supremo, que traduzimos por império, poderia manter-se”. 

 
7 Lucius Claudius Cassius Dio Cocceianus (155 - após 235 d.c.) é natural de Nicea, cidade localizada na 
província romana da Bitínia. Membro de uma importante família de ordem senatorial, exerceu ao longo de 
sua carreira pública as funções de procônsul, cônsul e senador, dentre outras de grande prestígio. 
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Trajano, qualquer marca distintiva de preferência; por exemplo, estar entre um dos 
primeiros personagens que foram nomeados, à época, para a função de cônsul.  

 
Para Dião Cássio, sua ascensão ao Principado teria ocorrido devido às 

intervenções de Públio Acílio Atiano8, seu protetor, e da Imperatriz Plotina, a qual 
estaria naquele momento enamorada por Adriano. Todos esses esforços, ademais, 
teriam sido facilitados por conta da proximidade de Adriano (em referência ao local 
da morte de Trajano) e pelo conjunto das forças militares que naquele momento ele 
controlava (Cass. Dio, 1.2). O autor, ao que tudo indica construindo e 
aprofundando um clima de “desconfianças” generalizado, então evoca o 
testemunho de autoridade do seu próprio pai, Aproniano, à época das circunstâncias 
governador da Cilícia, personagem que teria informações privilegiadas sobre alguns 
dos incidentes que envolveram a morte de Trajano; dele seria a informação do 
suposto e intencional ocultamento, por dias, da notícia referente à morte de Trajano; 
e tudo isso para que a notícia da adoção de Adriano fosse anunciada com 
antecipação; essa ocorrência teria sua argumentação endossada pelo fato de que a 
carta remetida por Trajano ao Senado (na qual anunciara a adoção) ter sido assinada 
não por ele, mas por Plotina, atitude que a imperatriz nunca havia praticado antes 
desse momento (Cass. Dio, 1.3-4). No seguimento, quem enviara uma carta ao 
Senado foi Adriano, imediatamente pedindo a todos eles a confirmação de sua 
nomeação (Cass. Dio, 2.2). 

 
É certo que todas essas informações trazidas pelo autor invariavelmente criam 

uma sensação de desconfiança em relação à legitimidade de Adriano como novo 
príncipe, pois realçam todas as possíveis intrigas e conspirações envolvendo sua 
ascensão. De fato, o movimento da narrativa acompanha de modo plástico esse tom 
de críticas realizado pelo autor. Por exemplo, Dião Cássio comenta acerca de uma 
carta remetida ao Senado por parte de Adriano, ainda em seus primeiros momentos 
de governo, na qual ele teria jurado, de modo um tanto quanto enfático, que jamais 
faria algo contra o interesse público ou que sentenciaria à morte qualquer senador; e, 
caso realmente violasse tais premissas em qualquer sentido, ele mesmo invocaria a 
sua própria destruição (Cass. Dio, 2.4). O interessante é que o autor, logo no 
seguimento do texto, põe à prova e desqualifica tal comprometimento da parte de 
Adriano. Este, para Dião Cássio, a despeito de sua grande benevolência, fora 
duramente criticado devido ao assassinato de vários dos melhores homens9 logo ao 
início e também ao final de seu governo; razão pela qual, aliás, ele esteve muito 
próximo de não marcar presença entre os semideuses (Cass. Dio, 2.5). Dentre os 
que foram mortos ao começo figuram Palma e Celso, por suposta conspiração 
durante uma caçada, e também Nigrino e Lúcio, devido a outras “queixas”; na 
opinião de Dião Cássio, a motivação por detrás dessas “queixas” se encontrava 

                                                           
8 Nesta época estava muito próximo aos eventos, pois ocupava a importante posição de prefeito do Pretório. 
 
9 Leia-se aqui, os senadores. 
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muito mais na grande influência, riqueza e prestígio que ambas as personalidades 
possuíam na época. Assim, diante da repercussão negativa causada por essas mortes, 
Adriano teria buscado sua defesa declarando, em juramento, que ele não havia 
ordenado assassinato algum (Cass. Dio, 5.2). 

 
Ao que parece, esta situação inicial de crítica tornou-se uma “deixa” para o 

autor trabalhar e explorar o caráter “egocêntrico” de Adriano. Este foi 
caracterizado, em linhas gerais, como um homem possuidor de uma ambição 
insaciável (Cass. Dio, 3.2), e que apresentava um excessivo e danoso ciúme em 
relação a todos aqueles que se destacavam em algo. De fato, segundo Dião Cássio, 
como Adriano desejava tornar-se superior em tudo, odiava a todos aqueles que 
obtivessem proeminência em qualquer atividade (Cass. Dio, 3.3). Tal seria o motivo 
de seu desentendimento e confronto com dois destacados sofistas da época: 
Favorino, o Gaulês, e Dionísio de Mileto; Apolodoro, um famoso arquiteto da 
época, teria sido vítima também do rancor de Adriano, simplesmente por haver 
discordado do príncipe em relação a um projeto de construção; ademais, segundo 
Dião Cássio, a natureza de Adriano era de tal forma que ele tinha ciúmes não apenas 
dos vivos, mas também dos mortos, sendo por este motivo que preteriu os estudos 
de Homero (Cass. Dio, 4.6). Em suma, Adriano agia com demasiada severidade, se 
intrometendo nos assuntos alheios em virtude de sua grande curiosidade. No 
entanto, tais defeitos seriam contrabalanceados por sua prudência, generosidade 
(liberalidade) e todas as várias habilidades que possuía (Cass. Dio, 5.1). Tais 
“ressalvas” tornam-se uma brecha para ligeiros elogios. De fato, o zelo de Adriano 
com a propriedade alheia e seu controle e supervisão do exército são valorizados 
pelo autor (Cass. Dio, 5.3). Ademais, Adriano teria também governado o povo 
romano muito mais pela dignidade do que pela bajulação (Cass. Dio, 6.1); sempre 
teria buscado o auxílio do Senado para a resolução dos mais importantes e urgentes 
negócios, ao mesmo tempo em que mantinha próximo a ele, em sua corte, os mais 
nobres homens (Cass. Dio, 7.1). 

 
Porém as considerações críticas de Dião Cássio retornam quando novamente 

o assunto é a morte daqueles que eram os “melhores homens” da sociedade romana. 
Por terem discordado sobre a nomeação de Lúcio Cômodo10 como novo César dos 
romanos, Serviano e seu filho, Fusco, foram condenados à morte. Serviano teria 
nesse momento rogado uma “maldição” em cima de Adriano: que este passasse a 
desejar a morte, mas que fosse incapaz de morrer (Cass. Dio, 17.2). O interessante é 
que Dião Cássio aparentemente busca confirmar essa sentença, detalhando em sua 
narrativa toda a lenta agonia sofrida por Adriano por seu estado de saúde cada vez 
mais precário; e que lhe fazia ansiar e planejar a sua própria morte (Cass. Dio, 22.1). 
Ora, percebemos aqui um elo estabelecido pelo autor entre início e fim do governo 
de Adriano, e que justamente aponta para uma ocorrência, desafortunada, de 
assassinatos envolvendo senadores romanos no período. Não é por menos que, ao 
                                                           
10 A primeira escolha de Adriano para sucedê-lo. 
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final do texto, ainda que reconhecendo o “relativo” bom governo de Adriano, Dião 
Cássio salienta que o príncipe era odiado pelo “povo”, tudo por conta, 
principalmente, dos assassinatos cometidos ao começo e fim de seu governo11; 
ações que ele avalia e caracteriza como injustas e impiedosas (Cass. Dio, 23.2).  
 
 
Adriano segundo a “História Augusta” (s. IV d.C.) 
 
 

Tendo sido estas as principais considerações que tomamos à obra de Dião 
Cássio, e antes de maiores reflexões sobre o conteúdo apresentado, passemos de 
imediato a análise de nossa próxima fonte, a História Augusta. Em suma, esta obra 
pode ser considerada, conforme José Luis Lopes Brandão (2011: 9), a fonte mais 
importante para o estudo dos imperadores dos séculos II e III d.C. Estudiosos 
levantam dúvidas sobre a data de composição e os possíveis autores dessa obra; a 
grande maioria, no entanto, acredita que ela tenha sido escrita nas últimas décadas 
do século IV d.C., redigida por um único autor12. Seu texto contempla uma série de 
relatos biográficos: de Adriano em 117 d.C. até o de Carino, em 285 d.C. 

 
Como verificamos, a vida de Adriano é o ponto referencial escolhido pelo 

autor da História Augusta para dar início ao seu trabalho. O que não podemos é 
pensar que tal opção fora uma escolha arbitrária, pelo contrário: ela demarca a 
importância atribuída pelo autor a toda história do Principado de Adriano, seja pelos 
aspectos positivos ou negativos. Pois bem, no começo da obra temos um breve e 
planeado relato sobre a família, a formação e a entrada na vida pública de Adriano; 
informações, inclusive, utilizadas previamente aqui no auxílio ao estudo dos anos 
iniciais da vida de Adriano. Passada essa breve introdução, a obra se volta à 
apresentação e discussão das circunstâncias que envolveram a ascensão de Adriano 
ao Principado Romano. Invariavelmente, a narrativa constrói uma percepção e 
expectativa negativas em relação à chegada de Adriano ao poder, desfavorecendo a 
sua imagem. Nesse sentido, de fato, são vários os momentos que podem ser 
tomados como exemplos; vejamos no seguimento alguns destes casos. 

 
No ano de 98 d.C., no momento em que Adriano preparava-se para encontrar 

a Trajano, com o intuito de informá-lo acerca da morte de Nerva, o cunhado de 

                                                           
11 Novamente dois importantes membros da sociedade política romana, Serviano e seu filho, Fusco. Ambos 
teriam discordado de Adriano quanto ao sucessor escolhido para o Principado. 
 
12 Para José Brandão (2011: 9-10) “...desde Dessau (1887), a maioria dos estudiosos vem aceitando como 
bastante provável que a redação é posterior: do tempo de Juliano, do último quartel ou da última década do 
séc. IV. E houve mesmo quem propusesse o início de século V ou até o século VI [...] Outra questão é a da 
autoria. As Vidas aparecem atribuídas a seis autores: Élio Esparciano, Júlio Capitolino, Vulcácio Galicano, 
Élio Lamprídio, Trebélio Polião e Flávio Vopisco. Também a este respeito parece atualmente bastante 
consensual a ideia de que é obra de um só autor, disfarçado sob a capa de outros nomes”. 
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Adriano, L. Júlio Serviano, membro senatorial considerado de grande prestígio na 
época, também estava envolto na situação; de acordo com a narrativa, Serviano fora 
“o homem que alertara a Trajano acerca de toda a extravagância e endividamento de 
Adriano” (Hist. Aug., 2.6). Este, em princípio, é indicado como um dos favoritos de 
Trajano, por conta de suas atividades conjuntas no campo militar (Hist. Aug., 2.7). 
Por sua vez, Adriano é apresentado demonstrando-se com muita “ansiedade” em 
relação às expectativas de Trajano a respeito dele: e, nesse sentido, teria recorrido às 
profecias de certos oráculos (Hist. Aug., 2.8) para resolver as suas dúvidas.  

 
O momento do texto que, significativamente, ressalta uma sensação de 

“contragosto” por parte de Trajano diz respeito ao casamento entre Adriano e 
Sabina. Como dissemos anteriormente, a importância desse casamento reside, pois, 
em sua dimensão estreitamente política, na forma de uma incontestável prova de 
aliança. A narrativa, no entanto, apoiando-se no testemunho do historiador Mário 
Máximo, acaba revelando que essa união não era totalmente aceita ou desejada por 
Trajano; indica, ademais, que teria sido a mulher do príncipe, Plotina, quem 
exatamente planejara todo esse casamento (Hist. Aug., 2.10). Nesse momento temos 
a primeira sugestão, indicada pela narrativa, em que Plotina favoreceu Adriano. 
Outro personagem que ofereceu suporte a Adriano teria sido o senador romano 
Licínio Sura, o qual aparece no decorrer dos eventos como uma espécie de 
articulador da amizade entre Adriano e Trajano (Hist. Aug., 2.10).  

 
O sucesso militar de Adriano durante a segunda guerra dácica surge como 

fator de sua aproximação com Trajano; este, inclusive, teria presenteado Adriano 
com um diamante, o mesmo que, anos antes, Nerva o havia dado para encorajá-lo 
na esperança da sucessão imperial (Hist. Aug., 3.7). Licínio Sura, diante de tal fato e 
da recém-nomeação de Adriano para cônsul, teria sugerido para este que, enfim, ele 
seria adotado por Trajano; e por esta razão Adriano, a partir de então, não mais seria 
negligenciado ou desprezado pelos amigos do então príncipe (Hist. Aug., 3.10). E 
mesmo após a morte de Sura, a amizade entre Trajano e Adriano teria aumentado, 
muito por conta dos discursos elogiosos que este realizava a favor do próprio 
Trajano (Hist. Aug., 3.11). No entanto, apesar do “espectro” da intermediação e 
articulação de Licínio Sura apresentar-se valorizado no texto, quem realmente 
aparece favorecendo diretamente a ascensão política de Adriano é a esposa de 
Trajano, Plotina: esta, através de seu próprio favor, teria sido a responsável pela 
nomeação de Adriano à posição de legado na Síria, à época da guerra contra os 
Partos (Hist. Aug., 4.1).  

 
O interessante é que neste momento, quando efetivamente nos aproximamos 

de todos os eventos e circunstâncias que se relacionam à aclamação de Adriano 
como novo príncipe, a narrativa abre espaço para comunicar e nomear, um por um, 
os personagens que estavam ao seu lado, ou seja, todos aqueles que o apoiavam em 
sua empreitada. Seriam estes: Sósio Papo e Platório Nepos, da ordem senatorial, 
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Acílio Atiano (antigo tutor), Liviano e Turbão, da ordem equestre (Hist. Aug., 4.2). 
Da mesma forma são citados pelo texto os seus inimigos: Palma e Celso, como 
conspiradores à usurpação do poder (Hist. Aug., 4.3). A despeito de qualquer 
mobilização direta ou espontânea por parte de algum grupo, ou mesmo do príncipe 
Trajano, a narrativa da fonte sugere que Plotina teria sido a verdadeira responsável 
pela indicação de Adriano ao consulado; recomendação que contribuiu à época para 
a expectativa de sua adoção (Hist. Aug., 4.4). Adriano, nesse meio tempo em que 
ganhava intimidade no círculo imperial, é apresentado pelo texto corrompendo os 
libertos de Trajano, aproximando-se impropriamente de seus favoritos; afirmações, 
segundo a fonte, de opinião geral e segura (Hist. Aug., 4.5). Foi quando, no 
momento em que servia como legado na Síria, Adriano recebeu a notícia de sua 
adoção por Trajano. Poucos dias depois, teria sido comunicado da morte do então 
príncipe (Hist. Aug., 4.6-7). Como verificamos até o momento, a narrativa aqui em 
análise apresenta um tom objetivo no trabalho com as informações; no entanto, o 
clima do texto se reveste de criticidade: a legitimidade do novo príncipe entra em 
discussão. 

 
Inicialmente, a narrativa aponta para a informação, que seria muito recorrente 

na época, de que Trajano (dispondo da aprovação de muitos dos seus amigos) tinha 
por real intenção nomear Nerácio Prisco para sucedê-lo, e não Adriano; e certa vez 
o príncipe teria dito, aliás, que se alguma fatalidade viesse a lhe ocorrer, que fosse 
Prisco o encarregado das províncias (Hist. Aug., 4.8). Outros “falares” dariam conta 
de que Trajano, seguindo o exemplo de Alexandre da Macedônia, teria desejado 
morrer sem, propriamente dito, nomear um sucessor (Hist. Aug., 4.9). E ainda para 
muitos, o que Trajano pretendia naquele momento era enviar ao Senado uma carta 
solicitando, caso viesse a lhe acontecer algo, que tal instituição fosse a responsável 
por escolher, dentre os melhores homens indicados, um príncipe (Hist. Aug., 4.9). 
Por fim, a última informação levantada pelo texto, colocando um toque final à 
questão e reforçando a resistência e contestação em relação a Adriano, novamente 
coloca Plotina como articuladora: seguindo ordens da imperatriz, um imitador teria 
sido encarregado de se passar e falar por Trajano, quando este já estava morto, 
indicando a adoção de Adriano (Hist. Aug., 4.10). 

 
Ainda contemplando um debate acerca dos momentos iniciais do governo de 

Adriano, a narrativa destaca uma série de medidas e ações por parte deste 
governante em relação às políticas então vigentes no Império Romano. A primeira 
delas, considerada uma das mais importantes, diz respeito ao posicionamento, 
recuperada à tradição, de clara preferência pela manutenção da paz em todo o 
território romano (Hist. Aug., 5.1). Decisão esta, segundo a narrativa, que muito se 
deve ao fato de que praticamente todos os territórios conquistados por Trajano 
simplesmente começaram a se rebelar: os Mauros lançavam ataques; os Sármatas 
incitavam à guerra; os Britânicos insurgiam contra a autoridade romana; o Egito, 
devastado por desordens; e, finalmente, a Líbia e a Palestina, que demonstravam o 

http://www.revistarodadafortuna.com/


152 
Leme, André Luiz  

Ascensão de Adriano ao Principado e a ideia de “Idade de Ouro” dos Antoninos: 
uma análise da “História de Roma”, de Dião Cássio e da “História Augusta” 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2016, Volume 5, Número 1, pp. 142-160. ISSN: 2014-7430 

espírito da rebelião (Hist. Aug., 5.2). Adriano, diante de tudo isso, prontamente 
abandonou todas as possessões romanas que iam para além dos rios Eufrates e 
Tigre; inclusive, justificou essa atitude através do exemplo e argumento de Catão em 
relação aos macedônios: que estes fossem declarados livres e independes, já que não 
se fazia possível mantê-los no controle (Hist. Aug., 5.3). Essa guinada de 
pensamento por parte de Adriano, motivada pelas graves circunstâncias do 
momento, transparece na fonte não apenas como uma mudança de atitude em 
relação à política externa expansionista de Trajano, mas também como sinal e claro 
indicativo dos novos tempos que marcarão o Principado com a chegada de Adriano 
ao poder.  

 
No que segue a narrativa da fonte, Adriano se depara e enfrenta sérios 

indicativos de agitação contra a sua pessoa. Inicialmente, Acílio Atiano surge 
recomendando o assassinato de Bébio Macro, prefeito da cidade, e Labério Máximo, 
ambos sob a pretensa acusação de conspirarem contra a ascensão de Adriano; o 
príncipe, no entanto, não seguiu a recomendação de Acílio Atiano, assim 
demonstrando perante o público a sua clemência por tal ato (Hist. Aug., 5.5). Ao 
mesmo tempo, Adriano aproveitou e entregou um duplo donativo ao exército neste 
exato instante, assegurando através desta atitude um favorável início ao seu 
Principado (Hist. Aug., 5.7). No entanto, a primeira reação não tardou a vir: Adriano 
efetivamente se posicionou contra Lúcio Quieto, então destituído do comando dos 
povos Mauros sob a acusação de aspirar ao poder; Márcio Turbão foi designado 
para reprimir a insurreição na Mauritânia tão logo aplacasse a revolta na Judéia (Hist. 
Aug., 5.8). Entremeado em todas essas circunstâncias, Adriano deixa de lado suas 
atividades para acompanhar (junto a Acílio Atiano, Plotina e Matídia, esta última 
sogra de Adriano), os cuidados com o corpo de Trajano; os restos mortais deste 
foram então recebidos por Adriano e enviados para Roma através de um navio 
(Hist. Aug., 5.9-10). Ainda na ocasião, Adriano nomeia Catílio Severo, amigo de 
Plínio o Jovem, como novo governador da Síria (Hist. Aug., 5.10). 

 
Na sequência dos eventos, Adriano pede ao Senado todas as devidas honras 

divinas para Trajano, solicitação prontamente atendida e superada em suas 
expectativas iniciais (Hist. Aug., 6.1). Digno de nota, porém, é outra menção por 
parte da narrativa: Adriano, também em carta, teria se desculpado frente ao Senado 
por justamente não havê-lo deixado decidir a respeito de sua indicação para o 
Principado; Adriano alegou, a seu favor, que as tropas o aclamaram tão 
apressadamente devido ao consentimento mútuo de que o Império, enfim, não 
poderia permanecer sem um homem à liderança, um imperador (Hist. Aug., 6.2). 
Logo, o Senado oferece a Adriano o triunfo outrora destinado a Trajano; Adriano 
não apenas recusou como também se propôs a conduzir a efígie de Trajano no carro 
triunfal, atitude, no entendimento do texto, de honra àquele que foi o melhor dos 
imperadores (Hist. Aug., 6.3). Outras várias ações “cautelosas” são tomadas nesse 
mesmo momento, dentre as quais a recusa de Adriano ao título de “pai da pátria” 

http://www.revistarodadafortuna.com/


153 
Leme, André Luiz  

Ascensão de Adriano ao Principado e a ideia de “Idade de Ouro” dos Antoninos: 
uma análise da “História de Roma”, de Dião Cássio e da “História Augusta” 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2016, Volume 5, Número 1, pp. 142-160. ISSN: 2014-7430 

(Hist. Aug., 6.4), a oferta à Itália do ouro destinado às coroas triunfais, e a 
diminuição, sem o descuido das finanças, do valor referente à contribuição 
proveniente de cada respectiva província (Hist. Aug., 6.5). Entretanto, nessa 
atmosfera de relações políticas, surge uma ameaça: o avanço dos Sármatas e 
Roxoloanos, imediatamente contido pelo envio de tropas à região da Mésia (Hist. 
Aug., 6.6). O nome de Márcio Turbão surge novamente como referência de apoio a 
este momento; Turbão que já havia recebido por parte de Adriano a insígnia de 
prefeito (após a campanha da Mauritânia) e que, agora, era designado ao comando 
da Panônia e Dácia (Hist. Aug., 6.7). 

 
É neste momento que a obra apresenta e debate as circunstâncias da 

conspiração desencadeada por Nigrino, Lúcio e vários outros contra Adriano. O 
príncipe seria eliminado durante a realização de um sacrifício; assassinato a ser 
concretizado, como revela a fonte, a despeito do próprio Adriano chegar a projetar 
um dos conspiradores, Nigrino, para uma eventual sucessão (Hist. Aug., 7.1). O 
plano, porém, falha. Ocorre no seguimento uma série de retaliações aos acusados: 
foram assassinados Palma, em Tarracina; Celso, em Baias; e Nigrino, em Favência. 
Apoiando-se em uma leitura da “Autobiografia de Adriano”13, a narrativa então 
apresenta a ideia de que todas essas retaliações teriam sido, na verdade, ordenadas 
pelo próprio Senado, e não por vontade do príncipe, Adriano (Hist. Aug., 7.2).  

 
Pois bem, logo após ter designado Turbão para o comando da Dácia, 

atribuindo-lhe insígnias de poder análogas àquelas do prefeito do Egito, Adriano se 
viu na necessidade de estar presente em Roma a fim de que pudesse restabelecer a 
confiança da opinião pública, certamente abalada após a notícia da morte, de uma só 
vez, de quatro ex-cônsules; foi nesse sentido que concedeu ao povo, para além das 
três moedas de ouro já entregues durante a sua ausência, um duplo donativo (Hist. 
Aug., 7.3). Frente aos senadores Adriano teria se eximido de qualquer culpa sobre o 
acontecido, e nesta ocasião prometeu jamais causar mal a qualquer senador sem 
antes o consentimento do próprio Senado (Hist. Aug., 7.4). 

 
Após todas essas circunstâncias, a fonte sugere que Adriano usou de todos os 

meios para novamente ganhar popularidade; e, de fato, são vários os exemplos 
citados: absolveu uma grande quantidade de dívidas por parte de devedores 
privados, assegurando o fim das cobranças (Hist. Aug., 7.6); promoveu o aumento 
da assistência àqueles detentores de pensões alimentícias (Hist. Aug., 7.8); liberou 
uma quantidade suficiente de dinheiro para auxiliar todos aqueles que cumpriam 
cargos políticos (Hist. Aug., 7.10); promoveu jogos de gladiadores, que duraram seis 
dias (Hist. Aug., 7.12). No que diz respeito aos membros do grupo senatorial, 
Adriano dispensou uma atenção especial para todos. Ofereceu aos senadores que, 
por ventura, não haviam falido por conta própria, o patrimônio do estatuto 
senatorial, respeitando o número específico de filhos (Hist. Aug., 7.9). Permitiu que 
                                                           
13 Documento, infelizmente, perdido. 
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os mais destacados membros do Senado compartilhassem junto a ele, em 
intimidade, da majestade imperial (Hist. Aug., 8.1). E sempre afirmava frente às 
assembleias e ao Senado que ele governava o império de modo a deixar claro que 
não estava lidando com um bem pessoal, mas sim do povo (Hist. Aug., 8.3). Tendo 
o próprio Adriano exercido o consulado três vezes, autorizou que muitos outros 
tivessem essa mesma oportunidade também (Hist. Aug., 8.4). Durante o seu terceiro 
consulado, exercido pelo período de apenas quatro meses, empenhou-se na prática 
frequente da justiça (Hist. Aug., 8.5). Ainda por volta desse tempo, quando presente 
em Roma ou em seus arredores, compareceu regularmente nas reuniões do Senado 
(Hist. Aug., 8.6). Demonstrando-se muito cuidadoso no apontamento de senadores, 
Adriano teria valorizado a dignidade do Senado; prova disso também aconteceu no 
momento em que elevou Acílio Atiano de Prefeito do Pretório à posição de 
senador: afirmou, diante de Acílio, que não havia honra maior do que essa para lhe 
atribuir (Hist. Aug., 8.7). E também, de agora em diante, quando ocorresse qualquer 
julgamento de um membro senatorial, não seria mais permitido que os membros do 
grupo equestre participassem das deliberações (Hist. Aug., 8.8-9). Adriano, ao que se 
indica, simplesmente abominava os príncipes que não haviam demonstrado 
deferência em relação ao Senado (Hist. Aug., 8.10). Quanto ao seu cunhado, 
Serviano, por quem nutrira considerável respeito, concedeu-lhe a honra de um 
terceiro consulado, sem que este houvesse pedido ou mediante qualquer outra 
forma de intercessão (Hist. Aug., 8.11). Como verificamos, o texto apresenta uma 
série de comportamentos e ações por parte de Adriano que podem ser 
compreendidas como tentativas de aproximação ao grupo senatorial, no sentido de 
fortalecer uma verdadeira reconciliação com eles. 

 
No seguimento, porém, a narrativa deixa de lado o tom relativamente brando 

e novamente coloca em questão o comportamento não muito adequado de Adriano. 
De fato, novamente é ressaltado que Adriano, por este mesmo tempo, abandonou 
as províncias adquiridas por Trajano e, numa atitude contrária à vontade de todos, 
ordenou a destruição do teatro que seu antecessor mandara construir no Campo de 
Marte (Hist. Aug., 9.1).  Decisões que, na perspectiva do texto, se tornavam ainda 
mais desagradáveis para a opinião pública diante do seguinte fato: Adriano, ao tomar 
decisões que (supunha ele) não seriam bem recepcionadas, acabava sempre alegando 
que estava cumprindo com antigos desejos de Trajano (Hist. Aug., 9.2).  

 
Em linhas gerais, o príncipe Adriano é caracterizado na fonte em questão 

como um homem extremamente dedicado à poesia e às letras, conhecedor de 
aritmética, da geometria e da pintura (Hist. Aug., 14.8); porém, no que se refere aos 
prazeres, teria se demonstrado excessivo, compondo demasiados versos a respeito 
de seus favoritos (Hist. Aug., 14.9). Exímio conhecedor dos assuntos e práticas 
militares (Hist. Aug., 14.10), Adriano seria considerado uma personalidade ao 
mesmo tempo austera e afável, séria e extrovertida, lenta e rápida no agir, 
mesquinha e generosa, dissimulada e sincera, cruel e piedosa, e sempre oscilante, 
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variando em seus comportamentos (Hist. Aug., 14.11). De modo claro, o texto 
expressa a generosidade por parte de Adriano em relação a todos ao seu redor, sem 
distinção (Hist. Aug., 15.1). Contudo, também ressalta que o príncipe facilmente 
dava ouvido a todo tipo de comentário a respeito de seus amigos; comportamento 
este, aliás, que o teria levado a considerá-los, todos, seus inimigos; e mesmo aqueles 
mais próximos e que ele próprio auxiliou na elevação às mais altas honras, a 
exemplo de Atiano, Nepos e Septício Claro (Hist. Aug., 15.2). Na ressalva da fonte, 
Adriano, ao agir muitas vezes com bondade, estava, na verdade, apenas com receio 
de que lhe acontecesse algo semelhante ao ocorrido com Domiciano, tendo em vista 
que ele, Adriano, seria realmente cruel por natureza (Hist. Aug., 20.3). 

 
Ainda que o texto ressalte em vários momentos o comportamento respeitoso 

de Adriano com os membros da sociedade civil (Hist. Aug., 22.1-2), admitindo em 
seu conselho os mais notáveis senadores (Hist. Aug., 22.11), não podemos deixar de 
notar uma constante crítica da narrativa ao comportamento político deste príncipe. 
Por exemplo, em momentos finais de seu governo, a fonte relata que Adriano 
passou a odiar todos aqueles que, pessoalmente, ele considerava como seus 
possíveis sucessores; considerava, pois, que todos estariam dispostos, 
imediatamente, a se tornarem príncipes (Hist. Aug., 23.6). De fato, essa “crueldade” 
enfatizada no comportamento de Adriano (Hist. Aug., 23.7) se constrói, no relato da 
fonte, a partir de seu movimento de ódio e, consequente, impulso ao assassinato de 
membros políticos da sociedade de seu tempo. Serviano surge ao final do texto 
como exemplo de homem que se viu coagido por Adriano ao suicídio; e muitos 
outros teriam sido impulsionados nesse mesmo sentido, de modo aberto ou através 
de armadilhas (Hist. Aug., 23.8). Ademais, quanto à morte de Sabina, a imperatriz, 
suspeitas também foram criadas, tendo em vista uma possibilidade de 
envenenamento a mando do príncipe (Hist. Aug., 23.9). Por fim, a narrativa destaca 
em seu desfecho o excessivo desgosto pela vida que Adriano, enfermo, nutria (Hist. 
Aug., 24.8). Comportamento, aliás, que o teria levado a exagerar em seus atos de 
crueldade. Fora Antonino Pio, personagem adotado por Adriano como seu novo 
sucessor, quem teria buscado preservar os senadores das ações intempestivas do 
príncipe (Hist. Aug., 24.4). Na perspectiva da fonte, Adriano nessa época era odiado 
por todos (Hist. Aug., 25.7).  
 
 
Considerações finais 
 
 

Primeiramente, devemos ter em mente que as duas fontes analisadas, a História 
de Roma e a História Augusta, não podem ser consideradas “relatos imparciais” ou 
“neutros” a respeito da vida e do governo de Adriano, pelo contrário: são produtos 
subjetivos, os quais expressam determinados referenciais de mundo, de pensamento. 
E quais seriam estes referenciais? Ora, são os valores relacionados aos grupos de 
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maior projeção social no ambiente romano; homens que detinham o acesso à 
formação e à erudição necessárias à prática da escrita histórica e biográfica. Dessa 
forma, através da leitura dessas fontes, nos aproximamos de uma visão “tradicional” 
a respeito dos personagens e eventos contemplados14; visão, portanto, intrínseca à 
dos grupos dominantes, estabelecidos nas instituições de poder, a exemplo do 
Senado romano15. Nesse sentido, são os valores da tradição romana que servem de 
base à crítica, positiva ou negativa, a respeito de Adriano16. 

 
Independente dos motivos específicos, próprios a cada respectivo contexto, 

que direcionaram ambas as narrativas à abordagem do tema em questão, 
invariavelmente elas tornaram a história da personalidade e do governo de Adriano 
“exemplos”; e isso, consideramos, tanto no aspecto positivo quanto negativo. 
Portanto, no trabalho com a memória de Adriano encontraríamos, 
consequentemente, as lições do passado17. Mas quais seriam, exatamente, estes 
exemplos, lições, evidentes na história deste príncipe romano? Buscando paralelos e 
cruzando as informações referentes às duas obras de contexto analisadas, 
encontramos alguns destaques importantes. O evento que inicialmente despertou a 
nossa atenção diz respeito à ascensão de Adriano ao Principado: ele é visto como 
um possível usurpador, um homem que teria chegado ao Principado por conta de 

                                                           
14 Nesse sentido, destacamos a afirmação de Ana Teresa Marques Gonçalves (2011: 45): “acreditamos 
encontrar na obra História Romana de Dion Cássio Cocceiano informações que nos permitem construir uma 
espécie de ars governatoria [...], isto é, um conjunto de conselhos referentes à habilidade de bem governar o 
Império, de conquistar a anuência das divindades e de convencer os súditos de que estaria no comando 
imperial o homem mais virtuoso e mais capaz de gerar um consenso mínimo possibilitador de manter a 
estabilidade institucional que, por sua vez, desencadearia uma época de abundância e concórdia. No 
imaginário político romano, as características de um governo se misturam intrinsecamente com os vícios e 
virtudes daqueles que exercem o poder, pois é a demonstração destas virtudes e/ou a sua ausência que norteia 
a ação a ser empreendida pelo soberano”. 
 
15 Por sua vez, a respeito da Historia Augusta e seu referencial ideológico, corrobora nesse sentido José Luiz 
Lopes Brandão (2011: 13), a exemplo de suas palavras “Virtudes como uirtus, clementia, iustitia, pietas 
reconhecidas e catalogadas na sequência do principado de Augusto, consagraram um ideal imperial que se vê 
que continua válido no momento da redação, para a apreciação do governo dos imperadores. E a perspectiva 
é claramente senatorial”. 
 
16 Para Maria H. da Rocha Pereira (2002: 357), “os Romanos tinham como suporte fundamental e modelo do 
seu viver comum a tradição, no sentido de observância dos costumes dos antepassados, mos maiorum”. 
 
17 Sobre a relação entre História e Biografia, Stephen Harrison (2005: 254) afirma: “History, biography and 
autobiography are, then, genera proxima – closely related genres. They were not clearly distinguished in 
antiquity and are hard to distinguish even now, though critics offer some useful criteria, such as density of 
first/third person verbs, the structure and sequence of literary organization (biography tends more toward 
organization by topic, or rubric, than does history), length, setting and the quality/density of 
characterization”. Ademais, quando refletimos a respeito da recepção e inteligibilidade de ambos os gêneros, 
tanto a “história” como a “biografia” teriam na época, praticamente, o mesmo potencial de alcance: despertar 
nos homens um sentimento de “reflexão introspectiva” em relação ao passado, aos seus vários exemplos e 
referencias de comportamento. Lembremos, nesse sentido, do pensamento de Cícero (De Oratore, 2.36) um 
dos mais importantes oradores da história romana: “A história é a testemunha dos tempos, luz da verdade, 
vida da memória, mestre da vida, mensageira do passado”.  
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acertos políticos e favores pessoais; e contando com a ajuda de Públio Acílio Atiano 
e da imperatriz Plotina. Uma conjuntura, aliás, que revelaria um clima de intensas 
intrigas e sérias disputas naquele momento18. 

 
Outro evento em destaque nas fontes diz respeito aos movimentos de 

contestação e conspiração que, à época, surgiram contra Adriano. Nomes como o 
de Bébio Macro e Labério Máximo são introduzidos19, mas foram Lúcio Quieto, 
Nigrino, Celso e Palma os personagens efetivamente acusados e punidos; acabaram, 
todos eles, assassinados20. Diante do ocorrido, a sociedade política teria reagido e se 
manifestado contra tais ações, tendo em vista que os envolvidos nessa questão eram 
todos ex-cônsules21. Adriano, prontamente, se eximiu de qualquer responsabilidade 
sobre o acontecido, buscando depois recuperar a confiança da sociedade política22.  

 
Inicialmente, no que se refere aos seus aspectos positivos, Adriano é 

caracterizado como um grande conhecedor de todas as artes, um governante 
geralmente benevolente, generoso e assistencialista, que teria governado o povo 
romano pela dignidade, e não pela bajulação. Porém, todo esse comportamento 
positivo (e reconciliador, lembremos) é substituído por ações duramente criticadas 
também em ambas as fontes. Adriano é visto como detentor de uma ambição 
insaciável, sempre com um forte sentimento de ciúme e inveja em relação aos 
homens de seu tempo, sejam eles políticos ou artistas. Quando despertado em sua 

                                                           
18 Para Anthony Birley (2010: 105), “La ideia de que Adriano se convirtiera en sucesor de Trajano encontró, 
sin duda, una amplia oposición que fue, probablemente, el origen de los ‘extendidos rumores’ recogidos por 
la HA.”. Na opinião de Arcadio del Castillo (1989: 205), “parece ser que el favor […] de la emperatriz 
Pompeya Platina, esposa de Trajano, contando con la ayuda del prefecto del pretorio, P. Elio Attiano, resultó 
ser la clave para la adopción de Adriano y su nominación como sucesor en el poder imperial; la sombra de 
Pompeya Platina estuvo, desde luego, muy presente en los oscuros sucesos que rodearon el final de Trajano”. 
 
19 De fato, segundo Anthony Birley (2010: 207), logo que fora aclamado, “Adriano tenía enemigos en Roma y 
otras partes. Una carta de Attiano le instó a actuar con rapidez y de forma implacable. En ella se daban los 
nombres de tres personas. Si el prefecto de la urbe, Bebio Mácer, parecía oponerse a la confirmación del 
nombramiento de Adriano,  debía ser asesinado; lo mismo ocurría con dos desterrados eminentes que 
languidecían en las islas donde había sido exiliados, el antiguo mariscal descontento Laberio Mázimo, que 
supuestamente había aspirado al trono, y Craso Fugi, conspirador contra Nerva y Trajano”. 
 
20 Ressalta Anthony Birley (2010: 219), “si Nigrino conspiro para asesinar a Adriano – o si pudo ser acusado 
verosímilmente de haber conspirado -, sus auténticos motivos y los de sus supuestos cómplices en la conjura 
no se han de buscar muy lejos; les habría impulsado un profundo resentimiento por el abandono de las 
conquistas de Trajano”. 
 
21 Para  Gonzalo Bravo (1998: 448), essa série de execuções, realizadas “sin juicio previo violaba la normativa 
vigente y sentaba en peligroso precedente contra los privilegios de la institución senatorial”. 
 
22 Anthony Birley (2010: 220) complementa nesse sentido que “la orden de ejecutar a los cuatro antiguos 
cónsules por alta traición fue dada por el senado y aplicada por Attiano. Adriano afirmaría que no había 
querido su muerte y culpó de ella a este último. Aquel desdichado asunto arrojó una sombra sobre las 
relaciones de Adriano con el Senado.”  
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ira, Adriano naturalmente passava a agir com severidade e crueldade, características 
constantemente projetadas em seu comportamento.  

 
Após o entrelaçamento de elogios e críticas no movimento de suas narrativas, 

ambas as fontes são categóricas na afirmação de que Adriano, ao final de seu 
governo, era um personagem odiado por todos; sentimento devido, principalmente, 
às suas crueldades e aos vários assassinatos envolvendo importantes membros da 
sociedade política, seja no início ou fim de seu governo. Não é por menos que as 
fontes ressaltam a “justiça” do sofrimento e desejo pela morte de Adriano, que 
padecia de todas as dores.  

 
Podemos então, tendo em vista o conjunto de nossas considerações, apontar e 

sugerir o seguinte ambiente político à época: aproximando-se o final do governo de 
Trajano, houve um momento de forte acirramento político na disputa pelo 
Principado; o fato de não ter anunciado oficialmente um sucessor pode ser 
considerado um indicativo, por parte da consciência de Trajano, de toda a tensão 
existente no panorama político à época, quando provavelmente muitos estariam se 
lançando à posição de príncipe; nesse caso, uma adoção “oficial” deflagraria, 
consequentemente, um forte conflito interno, impossibilitando a continuidade da 
política de expansão territorial em andamento.  

 
E o que podemos considerar a partir de nossa análise aqui? Adriano foi aquele 

que, do momento da morte de Trajano, soube contar com os apoios necessários e 
decisivos para se alçar ao poder. Claro, todo esse movimento orquestrado por 
Adriano e seus aliados acabaram desagradando a muitos outros, que provavelmente 
se viram injustiçados ou prejudicados; alguns deste, aliás, contestaram a autoridade 
de Adriano ao Principado nos meses que se seguiram; e, diante de tais reclamações, 
o príncipe não hesitou em ordenar, autorizar ou consentir sobre a morte dos 
supostos “insurretos”, mesmo que todos os condenados fossem pertencentes a 
importantes setores da sociedade política romana. Encontra-se nessa última ação um 
perigoso precedente no quadro das relações políticas do período; de fato, por este 
início do governo de Adriano, consideramos aqui, o clima ao longo do seu governo 
não permaneceu dos melhores especialmente com os senadores defensores da 
tradição ancestral.   

 
Concluímos, assim, que a ascensão de Adriano ao poder não pode ser 

considerada uma simples “continuidade” no período; como vimos, ele encontrou 
resistências, foi duramente criticado, mas conseguiu por conta de sua habilidade 
política se consolidar no poder, governando de 117 até 138 d.C.  

 
Nessa visão de “estabilidade” que temos em relação ao período dos 

Antoninos, o século II d.C., não podemos deixar de entrever, também, a 
persistência das lutas pelo poder, os conflitos no centro de Roma entre os 
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partidários de uma tradição ancestral e o príncipe, este sendo elevado ao poder 
contando, cada vez mais, com o uso da força, com o apoio das forças legionárias. 
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