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O presente trabalho tem como objetivo identificar e compreender o modelo de 
príncipe elaborado pelo imperador romano Juliano, o Apóstata (331 – 363 d.C.) através 
do estudo da sátira Os Césares, escrita em 362 d.C. em Antioquia de Orontes, capital da 
província romana da Síria.  

A metodologia utilizada é a que foi proposta por Arnaldo Momigliano na obra As 
Raízes Clássicas da Historiografia Moderna, 1 segundo a qual o historiador deve 
privilegiar a análise das fontes nos estudos da Antiguidade, devido à distância temporal. 
Ancorados nessa perspectiva e em estudiosos da História, Filologia e Literatura, levamos 
a cabo nosso estudo. 

Há uma carência de produção historiográfica brasileira sobre a obra de Juliano, o 
Apóstata. 2 Em pesquisa no site JStor 3 verificamos que a sátira Os Césares tem sido 
mencionada apenas de modo referencial e em torno da polêmica paganismo versus 
cristianismo, a qual contrapõe os escritos do imperador com pensadores cristãos. Não 
olvidamos a riqueza desses estudos, mas compreendemos que pesquisas voltadas para a 
obra juliana em sua plenitude são importantes para o avanço dos estudos tardo-antigos, 
pois abrem um horizonte para além da querela entre pagãos e cristãos.  

A fonte de que dispomos para realizar nosso estudo é uma edição bilíngue em 
inglês e grego da Loeb Classical, traduzido por Wilmer Cave Wright (1868 – 1951).  

O trabalho divide-se em quatro capítulos: I. O conceito de Antiguidade Tardia; II. 
A natureza da sátira; III A trajetória política de Juliano, o Apóstata; IV. A análise da 
fonte e conclusões.   

Alguns elementos contextuais: Juliano e seu tempo. 
Enquanto César de Constâncio, distante nas fronteiras além de Constantinopla a 

lutar contra os exércitos Sassânidas, Juliano foi aclamado imperador pelas legiões da 
Gália, abnegando o Cristianismo de sua dinastia no intuito de reviver a religião helênica.  

Ambos não se digladiaram em campo de batalha, pois Constâncio morreu antes 
que pudesse enfrentá-lo. Juliano então imbuído do desígnio de reviver a religião helênica 
se dirigiu à Constantinopla e, em 362, marchou em direção a Antioquia, nas fronteiras 
orientais, a fim de destruir o Império Sassânida. Portanto, é preparando-se para o conflito 
contra os Sassânidas, na antiga cidade fortaleza da cultura helênica, quando o vívido 
festival de Saturnália acontecia, que Juliano escreve sua sátira.  

A sátira retrata um mito que ocorre nas festas da Saturnália, em que Rômulo, o 
fundador de Roma, oferece um banquete aos deuses do Olimpo e aos imperadores 
romanos. No banquete os deuses decidem avaliar os méritos e virtudes dos príncipes 
numa disputa retórica em que os imperadores exaltam seus feitos político-militares 
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perante as divindades. Ao vencedor o prêmio é ser estimado como optimus, isto é, o 
melhor.  

Por conseguinte, diante do desígnio de reviver a cultura e a religião helênica, 
auferimos que ao escrever a sátira, Juliano buscou construir um modelo de príncipe.  

Glanville Downey nos apresenta os estudos sobre a cronologia da obra literária do 
imperador, demonstrando os estágios de seu projeto político-teológico. Em 
Constantinopla, a política imperial focou-se em reviver os antigos cultos helênicos, 
adotando uma posição de tolerância religiosa. Entretanto, diante do poder que o 
Cristianismo fora investido pela dinastia constantiniana, Juliano entrou em guerra contra 
o Cristianismo. E é precisamente em Antioquia que coloca em prática o desígnio de 
reviver o Helenismo e transformar o culto helênico numa teocracia.  

 
Quando chegou à Antioquia, Juliano passou a agir como o governante 
ideal, (...) administrando pessoalmente a justiça, aliviando aos pobres e 
oprimidos, restaurando o decaído Senado local, e definindo um exemplo 
em seu modo de vida e em antigos ritos pagãos. 4 
 

Uma fonte histórica, um estilo distinto: a Sátira na Antiguidade Tardia. 
A sátira foi escrita no século IV, um período de renovação da cultura clássica ante 

a religiosidade cristã que ascendia no horizonte romano, sobretudo após o imperador 
Constantino I (272 – 337 d.C.), tio de Juliano, instituir o Cristianismo como religião 
imperial.  

Ainda que para estudiosos da Antiguidade o século IV representasse “o fim do 
mundo antigo, de seus valores estéticos e morais, de todo um modo de vida baseado na 
cidade e na preeminência da palavra e da razão, (...) século da vitória do cristianismo 
sobre a cultura clássica pagã”, 5 essa visão há muito foi ultrapassada.  

Esse prisma historiográfico teve força no século XIX e privilegiava a história 
política, sem analisá-la ligada à cultura e à religião. De acordo com essa perspectiva, o 
enfraquecimento do poder imperial nas províncias ocidentais, sobretudo pelas invasões 
“bárbaras”, significou a queda do império como instituição política. Desse modo, as 
palavras decadência, queda e declínio sustentavam essa perspectiva.  

A visão de que o mundo antigo tombou melancolicamente ao longo dos séculos 
III à VIII d.C. e o mundo cristão ascendeu sobre suas ruínas fora, no início do século XX, 
superada pelas análises de estudiosos no campo da História, Arqueologia e Filologia.  

O presente trabalho se debruçou sobre a Antiguidade Tardia, conceito forjado 
pela historiografia alemã no começo do século XX. A Spätantike (do alemão Spät tarde e 
Antike antiguidade), termo cunhado pelo arqueólo Alois Riegl, ganhou tônus com os 
estudos filológicos realizados por Johannes Straub e propôs um novo olhar sobre o 
período histórico que abrange os séculos III à VIII d.C. 6  

Straub analisou fontes escritas a partir do século III d.C. no intuito de verificar a 
relação entre a tradição clássica e helenística e essa antiguidade. Antes concebida como o 
fenecer da cultura clássica, o estudo de Straub evidenciou, no entanto, “(...) a existência 
de uma tradição clássica e helenística revigorada e sempre reinterpretada”. 7  
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Esses estudiosos inspiraram grandes historiadores a se dedicarem à Antiguidade 
Tardia, como Peter Brown, Arnaldo Momigliano, Henri-Irineé Marrou e Jacques Le 
Goff. Substancialmente, eles não analisam a Spätantike sob o prisma do declínio e queda, 
mas como um período em que a tradição clássica e helenística se renova pelos contatos 
com os povos “bárbaros” e, sobretudo, com o Cristianismo.  

Peter Brown 8 e Momigliano 9 concebem a Antiguidade Tardia como um vívido 
período histórico, em que tradição clássica e helenística é sempre revigorada e absorve 
elementos de longínquos territórios do Império Romano e além limes.  

Em Decadência Romana ou Antiguidade Tardia? Henri-Irinée Marrou a entende 
como outra Antiguidade e civilização, a qual deve ser analisada em sua originalidade e 
não através de cânones estabelecidos no passado. 10 A perspectiva de Jacques Le Goff 
complementa a tese de Marrou, pois argumenta que a Antiguidade Tardia carrega 
substâncias próprias da Antiguidade Clássica, embora não seja mais Clássica e, 
igualmente, apresenta características medievais. Sendo assim, analisá-la sob o prisma do 
declínio e queda é uma posição que se ancora unicamente no glorioso passado romano. 
Do mesmo modo, analisá-la olhando apenas para o horizonte medieval, acaba por 
contemplar somente a Idade Média que desabrocha, ignorando a originalidade do 
período.  

Compreendemos, portanto, que analisar uma fonte do IV d.C. ancorados no 
conceito de Antiguidade Tardia é um posicionamento historiográfico, que nega a antiga 
perspectiva de que os séculos III à VIII d.C. foram imbuídos de uma identidade amorfa, 
de ruptura com a glória do tempo de César e que caminha para a melancólica clausura 
monástica do medievo.  

Como analisamos uma sátira se fez mister dissertar acerca de sua natureza. A 
sátira é uma expressão literária e uma prática social, pois se dedica à vida em toda a sua 
plenitude. Castillo observa, entre seus cenários e temas, a vida na cidade e seus violentos 
contrastes, a brutalidade dos costumes, a injustiça para com os pobres, os banquetes, o 
mercado, os jogos de circo e gladiadores. 11 

O que o poeta Quintilliano reclama em considerá-la essencialmente romana, é o 
reconhecimento da originalidade da sátira como gênero literário: satura tota nostra est. 
Da assertiva de Quintilliano, auferimos que ela se mira e se alimenta em instituições 
culturais preciosas aos romanos, como a comédia antiga e o teatro. 12 Já Horácio a 
concebe como violenta, comparando o satirista a um touro, a obra satírica a uma espada, 
e um dos desígnios dessa relação a defesa de leis e tradições em ruínas. Portanto, além de 
uma substância moral, a sátira carrega uma essência política.  

Além disso, a sátira tem a característica de disfarçar-se em gêneros literários 
como o épico, a tragédia e o mito. Contudo, embora se sirva desses gêneros, seus temas 
são históricos. No interior da sátira há uma tensão entre sua essência literária e a 
realidade particular que busca atingir. A natureza literária da sátira torna seu ataque a um 
vício ou a crueldade de costumes em arte, ao passo que sua essência histórica mina os 
muros da forma literária. Desse modo, a sátira é palco de um conflito violento entre o 
mundo etéreo da literatura com o concreto da vida dos homens. Auferimos essas 
características em nossa sátira.  
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A fonte: sua análise e interpretação. 
Dividimos a sátira em três momentos:  
1. A entrada dos deuses e imperadores no banquete.  
2. O jogo divino para escolher o melhor.   
3. O inquérito de Hermes.  
Observamos que cada momento impõe um julgamento sobre os imperadores. Dos 

julgamentos colhemos virtudes e vícios, com as quais Juliano erige um modelo de 
príncipe. Segundo Manuel Gervás o papel das virtudes era formalizar e intensificar a 
imagem imperial, no intuito de criar uma estrutura política unitária. 13  Compreendemos 
as virtudes como apresentadas por Hidalgo de La Vega: a temperança, a prudência, a 
justiça, a clemência e a filantropia, carregando, igualmente, uma substância moralizante. 
14 Os gregos concebiam as virtudes como unidas à prática do bem; em Roma elas 
adquirem um significado mais político.  

O primeiro momento é marcado por uma avaliação da imagem dos imperadores. 
A feição, os gestos, as vestes e adornos simbolizam sua história e pintam o retrato de 
cada um. Concluímos, por conseguinte, que a entrada no banquete divino consiste numa 
avaliação dos príncipes romanos desde Julio César, ancorada na imagem.  

No segundo momento, Hermes conclama a um combate retórico, em que os 
imperadores elaboram um encomium a aclamar seus feitos político-militares ante as 
burlescas invectivas do sátiro Silenus para que os deuses escolham o optimus. Nesse 
momento, auferimos serem as ações o objeto do julgamento, e delas colhemos 
igualmente vícios e virtudes. 

Já no terceiro momento, O inquérito de Hermes, Silenus e Hermes indagam sobre 
a essência e o significado de suas ações como imperadores, numa série de perguntas em 
estilo socrático. O modelo de príncipe adquire assim sua forma mais acabada.  

Compreendemos, portanto, que cada momento é um pilar na construção de seu 
modelo de príncipe.  

Os imperadores se apresentam na ordem em que viveram e, embora o príncipe 
macedônio Alexandre Magno seja convocado pelas súplicas do herói Hércules, Juliano 
demonstra um rigor cronológico que reforça a perspectiva de que a sátira é 
substancialmente histórica. Sendo assim, os príncipes que discursam perante as 
divindades são: Julio César, Alexandre Magno, Otaviano Augusto, Trajano, Marco 
Aurélio e Constantino.  

Analisando cada momento da sátira em sua particularidade chegamos a seguinte 
conclusão:  

Para Juliano, o Apóstata o mito é divino e querido pelos deuses. Há uma relação 
entre o mito e a filosofia, sendo a filosofia o instrumento pelo qual se atinge a verdade do 
mito, pois “las verdades de los dioses se cuentan por medio de mitos y a ellas se accede por 
medio de la filosofia”. 15 Concluímos, portanto, que expressar-se através do mito não 
significa o deleite artístico de um príncipe literato, mas um instrumento pelo qual busca 
transmitir uma enseñansa de essência política e religiosa.  

O príncipe deve encarnar as virtudes da temperança, prudência, justiça, clemência 
e, sobretudo, a piedade para a boa governança. Hidalgo de La Vega assinala que às 
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virtudes da tradição filosófica clássica, Juliano incorporou a filantropia, a qual confronta os 
desejos da glória e da riqueza, pois impõe a negação de si para viver pelos os pobres e 
oprimidos.   

Contudo, o desígnio precípuo na concepção juliana é o imitar aos deuses: 
“considere a los dioses por delante de todos los bienes, ya que sons sus bienechores, amigos e 
salvadores (...) y siempre que obedezca las divinas leyes inmutables.” 16 Segundo Hidalgo de 
La Vega, para Juliano “el basiléus debe también tener como objetivo fundamental de su 
práctica política el ser como los dioses.” 17 Portanto, um príncipe cujo desígnio é 
conquistar o mundo, a glória e as riquezas, como os imperadores são apresentados na 
sátira, ignora o princípio fundamental no exercício do poder.  

Se atentarmos para como Juliano retrata o imperador Marco Aurélio: as sóbrias 
vestes, a longa barba e a tez enrugada pelos estudos; temos diante de nós a imagem de 
Juliano, o Apóstata. A maneira como o imperador filósofo é descrito ao caminhar à 
presença dos deuses é semelhante à imagem que o príncipe apóstata construiu de si, o 
perfeito retrato de um filósofo e estóico.  

Ao ascender ao trono imperial, Juliano fez pública sua apostasia. Segundo o 
historiador Dario Sanchez,  

 
Este cambio se reflejó físicamente en su persona: Juliano se dejó la barba, 
que em la Antigüedad era asociada con los filósofos y el paganismo. Un 
emperador com barba rompia com uma tradición de ya varias décadas 
que había sido iniciada por el primer emperador cristiano, Constantino. 
La de Juliano tenia así um importante significado, era um símbolo visible 
para todo el mundo de su ruptura com el cristianismo y de su defensa del 
paganismo. 18 
 

Ao assumir a melhores virtudes nos elogios proferidos pelos príncipes, Juliano 
apresenta o princípio fundamental de sua práxis política: imitar aos deuses, contudo 
igualmente se apresenta como o príncipe ideal de sua época. Marco Aurélio, portanto, não 
representa um modelo de príncipe, mas um paralelo de Juliano.  
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