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o império romano em 100 datas

9
11 de setembro. No final de uma sangrenta batalha que durou mais de três 
dias na floresta de Teutoburgo, na Alemanha Setentrional, três legiões 
romanas inteiras, comandadas pelo governador Públio Quintílio Varo, são 
aniquiladas por uma coligação de populações germânicas chefiada por 
Armínio, chefe da tribo dos Queruscos. O choque que a notícia provoca 
em Roma é enorme: na sequência da derrota, Augusto decide evacuar 
todos os territórios compreendidos entre o Reno e o Elba, conquistados 
por Druso e depois por Tibério (os filhos da mulher, Lívia, nascidos do 
primeiro casamento com Tibério Cláudio Nero) a partir do ano 12 a.C., 
renunciando ao plano, já iniciado, de os transformar em província romana. 
A partir deste momento, e até aos nossos dias, o rio Reno delimitará 
definitivamente a fronteira entre o mundo latino e o germânico.

14
19 de agosto. Morre em Nola, na Campânia, o imperador Augusto, com a 
idade de setenta e cinco anos e depois de quase quarenta e quatro anos de 
governo. Sucede-lhe Tibério, filho do primeiro casamento da mulher, 
Lívia, adotado como herdeiro pelo príncipe no ano 4 d.C., depois da morte 
de Caio César; na mesma ocasião, Augusto tinha obrigado Tibério a 
adotar como herdeiro, por sua vez, o sobrinho Germânico, filho do irmão 
Druso. Como legado testamentário, Augusto faz chegar ao Senado uma 
série de escritos, entre os quais uma obra autobiográfica, um memorial 
destinado a Tibério, contendo uma série de conselhos de governação, e 
detalhadas instruções para a sua própria divinização. Afastando-se do 
exemplo do pai adotivo Júlio César, Augusto tinha sempre evitado aceitar 
honras divinas públicas em vida, reservando para si apenas as póstumas: 
após a morte, será então venerado, com o título de Divino Augusto, como 
númen protetor da estabilidade de Roma e do seu Império; a divinização, 
certificada pelo Senado através de uma disposição especial, será daí em 
diante decretada para todos aqueles imperadores que, em vida, tenham 
demonstrado ser bons governantes e respeitadores das prerrogativas do 
Senado. Da mesma série de documentos faz parte, por fim, uma narração, 
redigida pelo próprio Augusto pouco antes da sua morte, dos feitos por si 
realizados durante a sua longa carreira: por decisão do Senado, o texto é 
publicado, em latim ou em grego, em todas as províncias do Império, com 
o título Feitos do Divino Augusto (Res Gestae Divi Augusti). Chegaram-nos 
os fragmentos de diversas cópias gravadas em pedra, provenientes 
sobretudo das cidades da Ásia Menor, que permitem reconstituir o texto 
na íntegra: nele, Augusto apresenta, de forma extremamente sucinta, o 
relatório das suas iniciativas políticas e dos seus feitos bélicos, bem como as 
honras que lhe foram conferidas pelo Senado e pelo povo romano. 
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O sucessor Tibério, que se torna imperador com a idade de 
cinquenta e quatro anos, encontra-se na difícil condição de ter de gerir a 
pesada herança de Augusto, sem contudo possuir o carisma do 
predecessor. O seu carácter sombrio e reservado dá azo até a frequentes 
incompreensões, especialmente com os membros mais influentes do 
Senado, ao ponto de a historiografia senatorial (representada para nós, em 
primeiro lugar, pelos Anais de Cornélio Tácito) fornecer um retrato negro 
deste príncipe, representando-o como um tirano hipócrita e cruel. Esse 
juízo é, contudo, bastante falto de generosidade quando comparado com a 
realidade: embora mantendo uma absoluta continuidade com a política de 
Augusto, Tibério tentará, de facto, dar ao Principado uma dimensão mais 
«republicana» e procurará constantemente a cooperação com o Senado, 
participando nas suas sessões, ampliando-lhe as funções administrativas e 
judiciárias e confiando-lhe a nomeação dos magistrados.

17
26 de maio. É celebrado em Roma o triunfo de Germânico, que no decurso 
de diversas campanhas militares para lá do Reno tinha derrotado 
repetidamente as tribos locais, conseguindo até recuperar parte das 
insígnias perdidas por Varo em Teutoburgo: entre os prisioneiros ilustres 
levados para Roma e obrigados a desfilar durante o triunfo encontram-se 
também Tusnelda, a mulher de Armínio, e o seu filho recém-nascido. 
Neste momento, o jovem herdeiro de Tibério está no auge da 
popularidade, em forte contraste com o clima de rancor que rodeia o 
príncipe. Logo após o triunfo, Germânico é enviado para o Oriente, para 
supervisionar a inclusão no ordenamento provincial romano dos ex-reinos 
vassalos da Capadócia, Cilícia e Comagena, cujos soberanos tinham 
falecido recentemente; todavia, durante esta missão Germânico entra em 
intensa disputa com Gneu Calpúrnio Pisão, governador da Síria que 
Tibério colocara a dar-lhe assistência, e com o qual se cria um contínuo 
conflito de competências. Quando, a 10 de outubro de 19, Germânico 
morre em Antioquia, com apenas trinta e três anos, de uma doença súbita, 
difundir-se-á a suspeita de que tenha sido o próprio Tibério a mandar 
envenená-lo, por receio da sua excessiva popularidade, servindo-se de Pisão 
como executor material. 

No mesmo ano 17 morre o historiador Tito Lívio; originário de 
Pádua, de uma família plebeia e de tendências republicanas, é recordado 
como autor dos livros Ab Urbe condita (Da Fundação da Cidade), a maior 
obra histórica em latim, que narra a história de Roma das origens da cidade 
à época contemporânea: desta obra monumental chegaram-nos trinta e 
cinco livros, pouco menos de um quarto do número original.
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23
Morre em circunstâncias pouco claras Druso Menor, único filho de 
Tibério e seu herdeiro natural após o desaparecimento de Germânico. Em 
consequência deste luto, o príncipe fecha-se ainda mais em si mesmo: 
alguns anos mais tarde, em 27, abandonará definitivamente Roma para se 
recolher na sua casa na ilha de Capri, de onde, no entanto, não renunciará a 
encarregar-se dos deveres governativos. Nestas circunstâncias, em Roma 
assume um cada vez maior poder Lúcio Élio Sejano, que fora escolhido 
pelo príncipe para prefeito pretoriano, ou seja, chefe da sua guarda pessoal: 
enquanto representante da autoridade imperial na cidade, e aproveitando 
da confiança nele depositada por Tibério, Sejano pouco a pouco exautora a 
ordem senatorial das suas funções, instruindo processos políticos contra os 
opositores e mesmo contra alguns membros da família imperial, até 
controlar de facto cada um dos aspetos da vida pública. Tendo finalmente 
tomado conhecimento do comportamento de Sejano graças à denúncia de 
Antónia, viúva do irmão Druso, Tibério removê-lo-á do cargo, fazendo-o 
condenar à morte pelo Senado e executar a 18 de outubro de 31. Nesta 
ocasião será finalmente esclarecida também a causa da morte do filho de 
Tibério: a ex-mulher de Sejano, Apicata, revelará que fora de facto o 
marido a mandar envenenar, oito anos antes, o herdeiro do príncipe, pois 
desejava substituí-lo como seu sucessor designado; o assassínio teria, além 
disso, sido perpetrado com a cumplicidade de Lívila, mulher de Druso e 
amante de Sejano. A queda do poderoso prefeito pretoriano representa o 
primeiro caso de conflito aberto entre a autoridade do príncipe e o poder 
gerido por um alto funcionário militar: uma circunstância que se repetirá 
mais vezes nos séculos vindouros, frequentemente dando origem a 
verdadeiras usurpações que verão prevalecer ora uma, ora outra parte.

29
18 de março. Em vésperas dos festejos da Páscoa hebraica, o governador da 
Judeia, Pôncio Pilatos, a pedido do Sinédrio de Jerusalém, ordena a 
condenação à morte por crucificação de um dirigente religioso local, Jesus 
de Nazaré: trata-se de um profeta que conseguiu atrair um vasto séquito, 
sobretudo entre as classes mais humildes, e que os sacerdotes do Templo 
consideram perigoso, uma vez que propõe uma interpretação das 
expectativas messiânicas do povo hebreu em sentido pauperístico e 
potencialmente subversivo. Contudo, a condenação e a execução de Jesus 
não detêm os seus discípulos, que, guiados pelo seu braço-direito, Pedro, 
começam a difundir os ensinamentos do mestre e o anúncio da sua 
ressurreição dos mortos junto das comunidades hebraicas da Palestina e da 
Síria.
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37
18 de março. Morre em Miseno, com a idade de setenta e sete anos, o 
imperador Tibério: mal a notícia chega a Roma, o povo reage com 
manifestações de alegria; entretanto o Senado elege como novo príncipe 
Caio, de vinte e quatro anos, o mais novo dos filhos varões de Germânico e 
o único sobrevivente dos processos organizados por Sejano. O jovem é 
cognominado Calígula, ou seja, «pequena cáliga»: a cáliga era um tipo de 
calçado fornecido ao exército romano, e que Caio, crescido entre os 
militares, se habituara a usar desde criança. Caio, pouco acostumado aos 
delicados equilíbrios que regiam o compromisso institucional ideado por 
Augusto e mantido por Tibério, exibe desde o início um estilo de governo 
inspirado mais em formas de realeza do que no regime de Principado, 
instaurando de facto uma monarquia de tipo helenístico, semelhante à que 
Roma tinha experienciado oitenta anos antes, durante a ditadura de Júlio 
César. Se, por um lado, se traduz em disposições que obtêm grande 
aceitação popular, como a amnistia e as distribuições gratuitas de 
alimentos e dinheiro, por outro falta o vínculo com as tradições 
republicanas garantido pela respeitosa colaboração entre o príncipe e o 
Senado, que é mantido numa posição de clara inferioridade. Isto provoca 
uma crescente intolerância para com o príncipe entre a classe aristocrática, 
que no decurso de poucos anos levará à conspiração que lhe custará a vida. 
A atitude despótica de Caio é coerente com uma concepção divina do 
poder imperial: Caio, como Júlio César antes dele, aceita de facto ser 
venerado em vida como uma divindade, promovendo até o culto da 
própria pessoa também por parte dos membros do Senado, prática que os 
seus predecessores tinham cuidadosamente evitado encorajar. Durante 
toda a primeira época imperial, e pelo menos até ao início do século IV, o 
governo de Roma oscilará constantemente entre os polos opostos do 
principado e da monarquia, e cada um dos imperadores, à vez, interpretará 
o seu papel como o de supremo magistrado de uma república ou de um 
autocrata com poderes divinos.

41
24 de janeiro. O imperador Caio é morto, aos vinte e oito anos, numa 
conspiração palaciana, com a mulher Cesónia e a filha recém-nascida. 
Enquanto o Senado debate entre escolher, no seu seio, um novo príncipe 
ou restaurar a ordem republicana, os soldados da guarda pretoriana 
proclamam imperador (depois de o ter feito sair das salas onde se havia 
escondido) o único varão sobrevivo da família imperial: o quinquagenário 
Cláudio, irmão mais novo de Germânico, que até então se livrara de todas 
as conspirações por ser considerado por todos como inapto para os 
assuntos de governo. O novo príncipe, de facto, é afligido desde o 



nascimento por disfunções que o deixam coxo e gago, e por este motivo 
sempre se manteve à margem da vida pública, dedicando-se ao estudo e em 
particular à elaboração de obras históricas e arqueológicas. Contrariamente 
às expectativas, Cláudio revelar-se-á um político hábil e um excelente 
administrador, reconduzindo o Principado à esteira da tradição augustana, 
mas fazendo suas também algumas instâncias surgidas durante a 
traumática experiência de governo do sobrinho Caio. A mais importante 
novidade do principado de Cláudio é a criação de um sistema 
administrativo centralizado e eficiente que depende diretamente do 
príncipe, ultrapassando de facto as tradicionais magistraturas republicanas. 
Deste modo, reduz-se a margem de discricionariedade e de clientelismo 
com que os senadores estavam habituados a gerir os cargos públicos, 
também porque grande parte dos novos burocratas são personagens de 
condição social mais baixa, cavaleiros ou escravos alforriados, dos quais 
Cláudio pode esperar fidelidade e obediência maiores do que as 
demonstradas pelas poderosas famílias senatoriais. Inicia-se, portanto, 
neste período o gradual processo de exclusão dos senadores do governo 
efetivo do Império, que se concluirá mais de dois séculos depois. Além 
disso, Cláudio dá um renovado impulso às obras públicas, com a 
construção de novos aquedutos e de um novo porto na foz do Tibre, e 
retoma a expansão territorial do Império: o ordenamento provincial é, de 
facto, alargado a diversos ex-estados vassalos (Mauritânia, Lícia, Judeia, 
Trácia) e dá-se início à conquista da Britânia, que será concluída quarenta 
anos mais tarde, durante o principado de Domiciano.

o império romano em 100 datas
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Porque caiu o Império Romano? Esta pergunta atormentou a civilização 
europeia em toda a sua história, a par (de modo por vezes explícito, por 
vezes subentendido) com a reflexão sobre as consequências que aquele 
acontecimento longínquo tem no presente. Impressionados pelas ruínas 
monumentais de Roma e instruídos sobre a sua herança imaterial, olhámos 
com admiração as suas conquistas económicas, tecnológicas e culturais: e 
perguntámo-nos qual teria sido a evolução da civilização ocidental se a 
queda do Império não tivesse modificado as condições individuais de vida 
e redimensionado drasticamente a complexidade das formas de 
organização social. Gerações de intelectuais procuraram as motivações 
mais «verdadeiras» e profundas de tal cesura. Como foi possível que uma 
das mais extensas e duradouras formações estatais da história, que garantira 
durante séculos paz e prosperidade ao mundo mediterrâneo, aquela que 
um dos seus mais ilustres cidadãos, o filósofo Plutarco de Queroneia, 
definiu como «a mais bela das criações humanas», com a solidez do seu 
aparato administrativo e militar, a sua cultura refinada, os seus 
conhecimentos tecnológicos, a sua vida social e económica altamente 
especializada e regulada por um coerente sistema de leis, se tenha 
desmoronado por obra de bárbaros semicivilizados e pouco organizados? 
Para a civilização europeia, que de Roma se considera herdeira e 
continuadora, esta questão oculta uma pergunta bem mais inquietante: 
como evitar que suceda de novo?

No seu livro A Queda de Roma (Der Fall Roms. Die Auflösung des 
römischen Reiches im Urteil der Nachwelt), publicado em 1984, o 
historiador alemão Alexander Demandt dedicou-se, numas 150 páginas, a 
elencar e classificar todas as causas até agora propostas para explicar este 
fenómeno epocal: da ascensão do cristianismo às tensões entre classes 
sociais, do esgotamento dos recursos naturais ao mau funcionamento da 
máquina estatal. Todavia, a divergência fundamental entre os estudiosos 
concerniu essencialmente ao papel que em tal processo tiveram as invasões 
bárbaras: tratou-se de um fenómeno acidental, que acabou, por assim 
dizer, por desferir o golpe de misericórdia numa estrutura estatal que tinha 
já alcançado o limite? Ou esta sequência de acontecimentos traumáticos 
foi a causa imediata que levou ao colapso das instituições estatais e da 
administração territorial, e portanto à queda do Império? Em 1947, o 
historiador francês André Piganiol, na conclusão do seu livro O Império 
Cristão (L’Empire chrétien), contestou energicamente as teorias que 
consideravam a queda de Roma consequência de elementos internos, 
afirmando que o Império era um organismo forte e vital, cujo fim foi 
provocado apenas pelas cada vez mais frequentes e ruinosas incursões dos 
bárbaros. São famosas as últimas palavras do livro: «A civilização romana 
não morreu de causas naturais. Foi assassinada.» Mas a tese de Piganiol 

bárbaros no império romano



16

fabio guidetti

deixa por resolver a questão principal: durante séculos, os Romanos 
tinham conseguido refrear as populações bárbaras e integrá-las mais ou 
menos pacificamente no sistema estatal, graças a uma combinação de 
iniciativas diplomáticas, controlo das políticas migratórias, abertura às 
trocas comerciais e demonstrações de supremacia militar. Por que motivos 
tal equilíbrio se quebra no século IV, e Roma deixa de ser capaz de fazer 
frente às pressões nas suas fronteiras?

O fenómeno migratório na antiga Roma foi estudado por 
Alessandro Barbero num livro de 2006, intitulado Bárbaros: imigrados, 
refugiados, deportados no Império Romano (Barbari: immigrati, profughi, 
deportati nell’Impero Romano). Barbero demonstrou que a imigração foi 
um fenómeno de longa duração, estreitamente relacionado com a expansão 
do Império e a estabilização do seu controlo territorial. Verificava-se 
obviamente uma importante quota de imigração interna, que fazia afluir à 
capital e às cidades mais ricas muitos provincianos, atraídos pelas maiores 
oportunidades económicas e pela possibilidade de ascensão social; mas 
existia também uma imigração a partir do exterior, através dos milhares de 
quilómetros de fronteiras que separavam as províncias de Roma do 
território controlado por outras entidades estatais, das tribos germânicas 
da Europa central às berberes do Saara, ao império dos Partas e depois dos 
Persas, a Oriente. Estas fronteiras representavam um limite extremamente 
permeável, frequentemente mais simbólico do que tangível (com algumas 
exceções, como a Muralha de Adriano, na Bretanha), em redor da qual se 
desenvolveram verdadeiras sociedades de fronteira, fundadas nas trocas 
comerciais entre o interior e o exterior e na exploração da força de trabalho 
bárbara. Na maior parte destas áreas, a situação foi estabilizada na era 
augustiniana ou júlio-claudiana, quando populações genericamente 
semelhantes em língua, costumes e tradições se encontraram hostilizadas e 
divididas pelo limite do controlo territorial romano: todos os que tinham 
aceitado (mais ou menos voluntariamente) a soberania imperial foram 
encaminhados para uma crescente urbanização e romanização, enquanto 
as populações que permaneceram à margem conservaram os seus costumes 
e as suas formas de organização estatal, sempre sob a égide da soberania 
imperial. Se de facto a diferença entre interior e exterior do império era 
bem clara a nível administrativo e fiscal, o ideal universalista subjacente à 
expansão romana fazia que a autoridade do príncipe se dirigisse, em teoria, 
a toda a humanidade: o imperador era responsável pelo bem-estar de todos 
os que colaboravam na construção do bem comum e pela punição dos que 
tentavam perturbá-lo — estivessem ou não incluídos na organização 
territorial das províncias de Roma.

Esta situação mantém-se mais ou menos estável por cerca de dois 
séculos: apenas durante o principado de Marco Aurélio, nas últimas 
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décadas do século II, surgiu uma situação nova na gestão das fronteiras, 
provocada por duas causas, uma externa e uma interna ao Império. A 
primeira consiste na instabilidade geopolítica na Europa Centro-Oriental: 
neste período assistiu-se, de facto, à expansão dos Marcomanos, que 
aspiravam a edificar uma hegemonia sobre as tribos germânicas 
circundantes; se muitas delas acabaram por aumentar as fileiras 
marcomanas, muitas outras, expulsas pela violência ou voluntariamente 
emigradas dos lugares onde estavam sediadas, dirigiram-se para as 
províncias de Roma, com intenções mais ou menos hostis. Durante os 
quinze anos de guerras na frente danubiana, a autoridade imperial utilizou 
alternadamente os instrumentos do acolhimento e da deportação, por um 
lado consentindo a grupos limitados de bárbaros que se sediassem 
pacificamente em território romano, por outro acossando os sobreviventes 
das tribos derrotadas e conduzindo-os, prisioneiros, para o Império, onde 
os instalou em zonas despovoadas, a fim de, através do trabalho daqueles, 
recuperar a situação económica e demográfica. Tal sucedeu em 
consequência da segunda causa a que se fez referência: a chamada «peste 
antonina», uma devastadora epidemia, provavelmente de varíola, que 
durou vários anos e cuja difusão foi propiciada precisamente pelas 
deslocações de grandes massas de soldados para as guerras na frente 
danubiana. O acolhimento de refugiados e a instalação forçada de 
deportados respondiam à queda demográfica provocada pela pestilência 
em algumas regiões. A repovoação de tais áreas através da entrega de terras a 
populações bárbaras, embora potencialmente perigosa (estão 
documentados alguns casos de rebelião), era ainda assim uma solução 
preferível, face à falhada gestão do território: a principal exigência da 
autoridade imperial era, na verdade, a de evitar que vastas extensões de 
território, deixadas sem cultivo, se tornassem improdutivas do ponto de 
vista agrícola e fiscal.

Depois de duas décadas de relativa estabilidade, o impulso das 
populações bárbaras nas fronteiras recomeça com um vigor ainda maior, 
não abrandando durante todo o século III. Essa pressão contínua 
representou uma dura prova para a capacidade institucional do Império, 
que atravessou neste período a crise mais grave da sua história. Mas a 
sucessão convulsa dos imperadores, as contínuas guerras civis e as 
devastações provocadas pelas incursões bárbaras não alteraram a política 
romana para com as populações que pretendiam instalar-se no território 
do Império: a oposição militar aos grupos que exibiam atitudes hostis foi 
sempre acompanhada pelo esforço de integrar todos os que estavam 
dispostos a fixar-se pacificamente. Essa integração era conseguida 
sobretudo através do exército, no qual eram incorporados cada vez mais 
bárbaros para voltar a engordar os quadros esgotados pelas guerras 
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contínuas. O recrutamento de bárbaros não representava uma novidade, 
pois muitos deles pertenciam a populações guerreiras bem treinadas para o 
combate: mas a acrescida importância, neste período, do elemento militar 
permite então a tais recrutas alcançar posições inesperadas. Em 235, Gaio 
Júlio Maximino foi o primeiro príncipe de origem bárbara, aclamado 
imperador pelos soldados no auge de uma brilhante carreira militar. Não 
sabemos como entendia ele a sua identidade étnica, mas as suas origens não 
o impediram de defender energicamente os interesses de Roma e a 
integridade do território imperial contra Alamanos e Sármatas. Mas tais 
esforços não bastaram. No período mais negro da crise, em meados do 
século III, os Romanos já não estavam em condições de negociar a partir de 
posições dominantes: em 215, Décio foi o primeiro imperador a cair em 
plena batalha, na tentativa de rechaçar uma incursão dos Godos; em 260, 
Valeriano é feito prisioneiro pelos Persas, uma desonra que teve pesadas 
repercussões na moral do exército e de todos os Romanos.

Era precisamente das províncias balcânicas, maioritariamente 
devastadas pelas incursões e nas quais também a instalação bárbara pacífica 
era mais massiva, que provinham os príncipes de finais do século III, que 
souberam restituir ao Império a integridade territorial e a estabilidade das 
fronteiras. Após esta recuperação, em 301, no prefácio ao célebre Édito de 
Preços, o imperador Diocleciano e os seus colegas puderam legitimamente 
reivindicar o terem levado a cabo a pacificação das fronteiras: «Agora que a 
situação mundial se encontra tranquila e é mantida no álveo da mais 
profunda quietude, podemos dar graças aos deuses imortais repensando 
nas guerras que vitoriosamente combatemos […], nós que, graças ao 
benévolo favor dos númenes, pusemos fim aos saques das tribos bárbaras, 
que há muito grassavam, através da destruição desses mesmos povos.» Que 
os bárbaros tivessem sido completamente destruídos não era verdade, 
naturalmente, mas não pode negar-se que, após o período mais crítico, o 
Império reencontrou a sua estabilidade e a hegemonia sobre as nações 
circundantes, pelo menos na Europa e em África (na Ásia a situação era 
mais complexa, tendo em conta a presença do bem organizado e sempre 
agressivo Estado persa). No século IV, Roma negociava novamente a partir 
de uma posição de força, levando avante a tradicional política de 
intervenção militar contra os povos mais agressivos e de acolhimento 
pacífico dos refugiados e dos exilados. Mas existia uma diferença 
importante do ponto de vista da integração dos emigrantes. Até meados do 
século III, os bárbaros recrutados pelo exército eram normalmente 
integrados nos quadros das legiões e colocados sob o comando de oficiais 
romanos. As coisas mudaram com a decisão do imperador Galiano de 
retirar aos senadores o monopólio dos lugares de comando, confiando-os a 
militares de carreira. Tal disposição aumentou consideravelmente a 



mobilidade social no seio do exército: graças ao valor individual, qualquer 
recruta, ainda que fosse de origem bárbara, podia aspirar a uma posição de 
comando e, nos casos mais afortunados, até ao título imperial. Aquela que 
no caso de Maximino fora uma exceção precoce tornou-se um modelo cada 
vez mais frequente a partir das últimas décadas do século III. 

Uma vez superada a crise, no século IV, o Império vive uma situação 
de renovada estabilidade, na qual a recuperação de uma segurança relativa 
nas províncias fronteiriças foi acompanhada de uma firme aceleração do 
processo de integração das populações bárbaras. Mas, na segunda metade 
do século IV, algo neste sistema se deteriorou, desencadeado pela chegada 
de uma nova onda de refugiados, cujos imponentes números criaram 
consideráveis dificuldades ao aparelho administrativo romano, quer local 
quer central. A gestão desastrosa do acolhimento provocou não apenas o 
malogro das políticas de integração mas até a recusa, por parte dos grupos 
de imigrantes, em reconhecer a autoridade estatal e as leis: no espaço de 
pouco tempo, Roma confrontou-se com um grupo, organizado e armado, 
de estrangeiros que se furtavam a qualquer controlo e se movimentavam 
livremente por todo o território imperial, sustentando-se através do saque 
e da ocupação abusiva de terras. Perante tal calamidade, a sociedade 
romana questionou-se sobre as suas causas: as narrações e as reflexões dos 
autores contemporâneos, em particular os historiógrafos Amiano e 
Eunápio, merecem ser analisadas ao pormenor, para compreender de que 
forma um processo de acolhimento e integração, iniciado com a melhor 
das intenções, se transformou numa ameaça persistente contra Roma. O 
relato que daqui se desenvolve é bem pouco edificante, feito de erros de 
avaliação, falhas de gestão e organizativas, respostas inadequadas ou 
desproporcionadas. Compreender tais acontecimentos é uma operação 
seguramente interessante e pode revelar-se uma útil admoestação, para 
evitar ter de enfrentar-se consequências análogas.

bárbaros no império romano
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«Sou historiador, arqueólogo e escritor de não-ficção histórica. Para mim, 
trata-se de uma combinação perfeitamente lógica», diz Fabio Guidetti. 
Quando o escritor nascido em Itália começa a falar, ainda se encontra de 
braços cruzados. Ele ainda se encontra à procura de palavras, e, por vezes, 
olha, inadvertidamente, com ar um pouco sério. Quanto mais fala, mais 
esta postura se altera. Guidetti dá ares de ser um especialista em todas as 
frentes, mas é, acima de tudo, um orador apaixonado.

«O texto académico é, por definição, um meio de comunicação 
rígido. O investigador necessita de entrar em detalhes, fazer interpretações 
de interpretações, e ter em conta os conhecimentos básicos do leitor. Num 
texto literário, pelo contrário, tudo gira à volta do distanciamento. A 
língua, a estrutura, a disposição, tudo isto é determinado pela importância 
da narrativa. Questiono-me sempre: por que razão é que toda a gente tem 
de saber a história destas pessoas que já morreram?»

Guidetti manteve-se, conscientemente, à distância de uma forma 
fictícia. «Para mim, trata-se de uma questão de eficiência. Não sinto 
necessidade de inventar histórias. Simplesmente quero contá-las da melhor 
forma possível. Para além disto, na maior parte das vezes, a realidade é 
muito mais poderosa do aquilo que eu poderia vir a inventar.

«Conhece o filme Kingdom of Heaven, de Ridley Scott?» pergunta 
Guidetti. Ele começa a falar acerca do filme. Conversa acerca de cruzadas e 
da última rainha de Jerusalém. Quanto maior o entusiasmo, mais ele 
levanta os seus ombros. «Sibylle, a rainha em questão, depara-se com um 
dilema neste filme: ela opta pelo futuro do estado, ou opta pelo amor, e 
parte com o amante? Na versão cinematográfica, a escolha recai sobre a 
secunda hipótese, pelo que se chega a um final feliz. Porém, na realidade, 
aconteceu exatamente o contrário: a verdadeira Sibylle também optou pelo 
amor, mas devido a esta opção, o seu império desmoronou-se, caindo no 
abismo. Isto é muito mais poético, ou não?»

Os livros do próprio Guidetti são puramente históricos? Por um 
momento, o autor inclina-se bastante para trás na sua cadeira, como se 
desaparecesse da conversa por breves momentos. «Não», diz, então. Os 
autores de não-ficção histórica também criam uma história. «Claro», diz 
ele, acenando intensamente com a cabeça. «Sim, a versão que crio da 
realidade também é construída», e bate com o dedo na mesa. «Sem 
dúvida. Olho para figuras históricas como se fossem personagens. Vou à 
procura dos seus motivos, das suas vivências. O que é que realmente se 
passou e por que razão?»

Guidetti especializou-se em antiguidade clássica, na época das 
civilizações grega e romana. Ele formula cuidadosamente a razão de ser 
deste interesse. «Primeiro que tudo, ainda somos romanos. Eles moldaram 
a nossa sociedade atual. Eles lançaram as bases de como nós ainda vivemos 
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e pensamos», diz ele, e puxa a gola de sua camisa. «Em segundo lugar, 
podemos aprender imenso com o período romano. A sua sociedade foi, em 
grande parte, baseada em igualdade e nos valores universais.»

«Tal parece paradoxal, para um povo que se servia de escravos», 
apressa-se a dizer, como se se estivesse a antecipar às reações indignadas de 
um auditório. «Isto pode parecer um pouco estranho, mas a forma romana 
de escravidão não se baseava em raça ou sexo. Na sociedade romana, um 
bárbaro, alguém de fora da cultura romana, poderia chegar a imperador», 
e arregala os olhos. «E digo isto literalmente. Os Romanos tiveram reis 
bárbaros. Na sua visão do mundo, o estranho também era visto como apto. 
Ainda podemos aprender com isto. Especialmente numa época de 
problemas de migração e de conflitos culturais.»

Guidetti volta a baixar os ombros, desvia o olhar e cruza, 
novamente, os braços. Aqui, está um escritor com uma necessidade de 
narração incontrolável e que, acima de tudo, vai à procura do significado de 
uma história que tende a ser esquecida.

FABIO GUIDETTI
Ano de nascimento 1983
Nascido Itália
Vive e trabalha em  Edimburgo

– Arqueólogo e historiador da Antiguidade
– Doutoramento na Scuola Normale Superiore (Pisa), a mais prestigiada 
instituição italiana nas humanidades, com orientação de Paul Zanker
– Autor de O Império Romano em 100 Datas (Della Porta Editori, 2016), 
aclamado pela crítica como «uma síntese indispensável para navegarmos 
pelos protagonistas, batalhas, acontecimentos políticos, grandes reformas, 
arquitetura e obras literárias da Roma Imperial, que continuam a hoje a 
influenciar-nos e a atrair-nos»
– Autor de diversas publicações em revistas académicas e volumes editados 
no domínio da arqueologia, história antiga, filologia clássica e história da 
ciência

www.dellaportaeditori.it/autori/fabio-guidetti/
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“É uma experiência nova  fazer parte do projeto CELA”, diz Ana Cristino. 
“O projeto também dá atenção aos tradutores, à nossa profissão. 
Predomina a ideia de que não só os escritores, mas também os tradutores, 
quem cria algo. Isso é novo.” Ana solta um riso inquieto. Parece nervosa. 
“Sim, eu prefiro ser invisível. Quero que o meu trabalho seja visto, mas eu 
preferia desaparecer.” Algo brilha-lhe no canto do olho. Durante uma 
fração de segundo, um sorriso franze-lhe os lábios, mas logo a seguir ela 
desvia o olhar.

 A tradutora portuguesa ajeita-se na cadeira. Ela brinca com as 
pulseiras, enquanto fala sobre o seu percurso: há mais de 25 anos, trocou a 
sua terra Natal, Leiria, por Coimbra, para estudar Línguas e Literaturas. 
Parou antes de conseguir terminar: teve um filho e tornou-se complicado 
continuar os estudos. “Foi difícil”, conta. “Tive de voltar para Leiria por 
causa de um emprego, mas no fundo continuei a pensar no curso que tinha 
deixado. E na cidade: Coimbra é a cidade do meu coração.”

 Há dez anos, Ana decidiu arriscar novamente: queria acabar os 
estudos. Voltou, assim, aos anfiteatros da faculdade para tirar o diploma e, 
além disso, começou a estudar italiano. Com isto, conseguiu finalmente 
seguir a sua paixão, porque já desde criança que se sentia apegada à língua 
italiana.

 Quando foi pela primeira vez a Pisa, obteve confirmação. Não tem 
nenhuma ligação aparente com o país, nenhuma relação familiar, nem 
nunca lá tinha estado, mas assim que chegou a Pisa e pôs um pé fora do 
comboio, sentiu-se maravilhada: “Naquele primeiro instante, tive a 
sensação de que estava a chegar a casa. Foi surpreendente. Até aquele 
momento, nunca me tinha sentido tão em casa.” Por momentos, Ana 
parece esquecer-se de que não está sozinha. Ela fala baixinho. Faz deslizar os 
dedos pela cara, da têmpora para a bochecha, parando no queixo. “Sim, se 
algum dia saísse de Portugal, gostaria de viver em Pisa.”

 Hoje em dia, Ana trabalha como tradutora de, entre outras línguas, 
italiano para português. É um desafio, precisamente por as duas línguas 
terem tantas semelhanças. “Seria de esperar que duas línguas 
completamente diferentes uma da outra fossem mais difíceis de traduzir, 
mas é justamente o contrário. Tenho de estar sempre de atalaia: com duas 
línguas parecidas, tem-se tendência a escolher a solução que parece mais 
óbvia. Corre-se o risco de simplificar. Uma palavra como morbido, que em 
italiano significa macio, em português tem um significado diferente”. Ana 
solta uma gargalhada. “Não podem cometer-se erros desses.”

 “Sou uma perfecionista, quero traduzir sem cometer um único erro. 
É por isso que a literatura é um desafio tão grande. Também traduzo 
contratos, artigos e textos jurídicos, e gosto de o fazer, mas com a tradução 
de um conto ou de um romance acontece algo mais.” De novo, o volume 
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da voz dela diminui. Ana parece desaparecer por uns instantes, mas 
quando prossegue, acontece o contrário. São as coisas que a rodeiam que 
desaparecem. “É muito especial traduzir literatura. Não se está apenas a 
transpor um texto. Não se trata de uma língua isolada. Pede um coração. 
Pede um tradutor que use a sua alma.”

ANA CRISTINO
Ano de nascimento  1973
Nascida  Portugal
Vive e trabalha em  Coimbra, Portugal

– Licenciatura pré-Bolonha em Línguas e Literaturas Modernas 
(Português e Inglês) pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
– Pós-graduação em Tradução pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra
– Pares de línguas de trabalho: inglês, italiano, francês e espanhol > 
português e português > inglês
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