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O presente trabalho se debruça sobre a Britania romana durante os anos finais do
terceiro  século  e  busca,  através  da  atuação  de  Carausio  e  Constâncio,  esboçar  um
panorama de uma província geograficamente afastada do centro do Império e do conflito
entre o poder imperial que emana de Roma com o aquele oriundo da personificação do
poder em figuras locais, essas, representantes do poder legítimo.

No contexto estudado, a Britania figura como um elemento ameaçador à unidade
política do Império,  uma vez que está sobre o controle de Carausio – considerado um
usurpador do ponto de vista dos imperadores legítimos Diocleciano e Maximiano.

Nesse sentido, a legitimidade imperial se altera, bem como o seu contraponto, a
usurpação. Segundo Martino,

Septímio  Severo,  o  fundador  da  dinastia  mediante  uma  usurpação  militar,
afastou-se decisivamente dos princípios do governo iluminado dos Antoninos e
desde o início fez a barbarização do Estado romano, apoiando-se no elemento
militar  constituído  a  partir  da  massa  rude  da  província.  (...)  A ascensão  dos
Severos implica uma luta decisiva contra a velha classe dirigente, um maior favor
em direção  às  classes  inferiores,  das  quais  era  extraído o elemento militar,  a
progressiva militarização dessas classes e definitivamente o nascimento de uma
monarquia  militar  fundada  sobre  o  elemento  popular  (1974:  393-394)
(MARTINO apud GONÇALVES, 2006. p. 180)1.

Esse  elemento  é  a  crescente  legitimação  pautada  nas  espadas  legionárias2 em
detrimento à instituições tradicionais como o Senado Romano, a chamada Anarquia Militar
ou  ainda,  Crise  do  Terceiro  Século.  Segundo  Gonçalves  (2006),  a  maior  parte  dos
imperadores desse período conturbado sequer esteve em Roma e seu apoio e prestígio
esteve limitado às suas legiões e aos locais em que atuaram.

É importante  ressaltar  que em nenhum momento houve o desaparecimento do
Senado ou da figura do  princeps. Para Frighetto, devemos encarar como uma “confusão
provocada  por  várias  aclamações  militares  que  enfraqueceram as  instituições  políticas
romanas até o momento em que estas se organizaram” (FRIGHETTO, 2012, p. 69)3. 

Em outras palavras, apesar de termos como “crise” e “anarquia” (em um sentido
de  ausência  de  poder  político),  não  houve um declínio  social  ou  político  no  contexto

1 GONÇALVES,  Ana  Teresa  Marques.  “Os  severos  e  a  Anarquia  Militar”.  In:  Repensando  o  Império
Romano - Perspectiva socioeconômica, política e cultural. Vitória: Edufes, 2006, p 187. 
2 Este movimento, segundo Frighetto (2012),  tem início,  grosso modo, com a aclamação de Maximino
Trácio.  Legionário de carreira, é aclamado imperador em 235, entretanto, por ser considerado bárbaro, não
obtém reconhecimento do Senado Romano, ainda que a Trácia esteja localizada dentro do  urbes,  isto é, o
território sob hegemonia romana. Prerrogativa para a eleição a cargos públicos, somente aqueles nascidos na
península itálica eram cidadãos. Através de um édito no ano de 212, Caracala,  visando aumentar a base
tributária sobre as heranças, estendeu a cidadania a todos os indivíduos livres nascidos dentro do território
romano.  O  não  reconhecimento  por  parte  do  corpo  senatorial  rapidamente  desgastou  a  relação  desta
instituição com o princeps aclamado, que devido a sua condição relativamente frágil, buscou ampliar cada
vez mais o apoio recebido pelas legiões, elemento crucial para se manter no poder. Esta estratégia, seguida
por seus sucessores, é considerada o estopim de um período marcado por governos de curta duração, de
imperadores  provenientes  das  fileiras  legionárias  e,  em  sua  maioria,  não  reconhecidos  pelo  Senado,  a
Anarquia Militar. 
3 FRIGHETTO, Renan.  A Antiguidade Tardia:  Roma e as  monarquias  romano bárbaras numa época de
transformações. Curitiba: Juruá Editora, 2012, p. 23.



romano causado pela incorporação de elementos e populações oriundas do mundo bárbaro.
Ainda que reconheçamos sua importância, nosso posicionamento é, portanto, oposto ao
defendido pelos trabalhos de historiadores como Edward Gibbon4 e Bryan Ward-Perkins5.

Sendo assim, pautamos essa pesquisa sob a ótica da Antiguidade Tardia, conceito
datado da primeira metade do século XX oriundo da historiografia alemã. Proposto pela
primeira  vez  em  1901  por  Alois  Riegl,  sendo  popularizado  através  das  pesquisas  de
Johannes Straub6, que analisou a relação entre o passado helenístico clássico e a produção
posterior ao Século III,  que defende a tese de uma ressignificação e reinterpretação de
valores,  evidenciando  uma  permanência  e  uma  noção  legitimadora  pautada  no  valor
histórico e no poder político de Roma, diametralmente oposta a uma teoria que defende a
queda do império.

O  século  III  é  frequentemente  referenciado  pela  historiografia  por  conta  da
chamada Anarquia Militar:

A crise política se expressava pela intervenção constante das legiões de fronteira,
pelas lutas civis e pela impossibilidade de se organizar novas dinastias no poder,
visto que não se conseguiu implementar uma política sucessória coerente. Um
imperador legítimo nada mais era que um usurpador vitorioso (GONÇALVES,
2006, p. 187).

Ou seja,  faz  referência  a  um período  no qual  as  esferas  militares,  fortalecida
política e economicamente, passam a exercer influência na sucessão imperial através da
acclamatio,  posteriormente  culminando  em uma  transformação  na  própria  essência  do
poder  imperial  e  na sua própria  condição como legítimo.  Nesse contexto,  cada militar
aclamado busca se estabelecer como príncipe único por meio de um ataque às bases de
legitimidade dos outros pretendentes à púrpura.

É um período marcado pela incapacidade em se estabelecer uma linha sucessória,
que  se  estende  até  o  ano  de  284,  quando  Diocleciano  assume  a  púrpura  e  passa  a
empreender  uma série  de reformas administrativas e políticas que melhoram o sistema
fiscal e aumentam a presença e atuação do poder imperial. (FRIGHETTO, 2012, p. 93).

A principal delas é a indicação de Maximiano7 como coimperador responsável
pela  parte  ocidental  dos  territórios  romanos.  Num  primeiro  momento,  foi  elevado  à
condição de césar, e enviado para a Gália com o objetivo de suplantar os Bagaudas - uma
revolta camponesa oriunda do vácuo de poder causado pelos conflitos sucessórios. Devido
ao  seu  sucesso  na  empreitada,  e  o  seu  prestígio  para  com  suas  legiões,  Maximiano
desponta,  portanto,  como um possível  usurpador.  Diocleciano  por  sua  vez,  se  adianta,
elevando-o a condição de augusto, e portanto, igualando a posição de ambos.

Entretanto, ainda que ambos fossem imperadores, um artifício ideológico usado
por Diocleciano o mantém hierarquicamente acima de sua contraparte. O augusto senior
reclama para si a descendência divina, vinculando-se a Júpiter, (Ioui), centro do panteão e
senhor  dos  deuses,  enquanto  Maximiano  declara-se  Herculios,  isto  é,  da  linhagem de
Hércules, filho de Júpiter e a ele submetido. Ou seja, em termos ideológicos, Diocleciano

4 GIBBON, Edward The History of the Decline and Fall  of the Roman Empire,  ed.  J.B. Bury with an
Introduction  by  W.E.H.  Lecky  (New  York:  Fred  de  Fau  and  Co.,  1906),  in  12  vols.  <Disponível  em:
http://oll.libertyfund.org/titles/1681> Acessado em: 17/11/2017.
5 WARD-PERKINS, Bryan.  The Fall of Rome: And the End of Civilization. Oxford:  Oxford University
Press, 2005.
6 STRAUB, Joannes. Consciencia de Imperio y sentimiento nacional em lãs províncias romanas. Hispania y
El  Imperio  Romano  em  la  concepción  de  Floro.  In:  Antiguedad  y  Cristianismo  VII.  Cristianismo  y
aculturación  em tiempos Del  Imperio Romano.  Murcia:  Servicio de Publicaciones  de la  Universidad de
Murcia, 1990. p. 649-67.
7 Em tempo, cabe ressaltar que ainda que o território passe a contar com duas capitais e dois imperadores,
não se trata de uma divisão efetiva do território romano, a partilha se limita unicamente à responsabilidade
sobre tais territórios. 



detém a primazia do poder e é responsável por manter a ordem enquanto é auxiliado por
seu filho, o poderoso Hércules. 

A figura  imperial  começa,  nesse  momento,  a  receber  uma  série  de  signos  e
atributos míticos que paulatinamente distanciam e destacam os imperadores estabelecidos
dos usurpadores, dessa vez amparados por mais um pilar, o divino.

Além  disso,  no  ano  de  293,  os  diarcas  procuram  estabelecer  uma  linha  de
sucessão por meio da nomeação de sucessores enquanto ainda estão no poder. Por meio da
nomeação de césares, o Império é dividido novamente, Diocleciano,  augusto  no oriente,
escolhe  Galério;  no  ocidente,  Maximiano,  opta  por  Constâncio.  Quando  julgassem
necessário,  ambos  os  augustos  abririam  mão  do  poder  em  favor  de  seus  respectivos
césares, que por sua vez, indicariam seus sucessores reiniciando o ciclo. Está formada a
tetrarquia.

Responsável pelos territórios ocidentais, Maximiano atribui a Constâncio a tarefa
de retomar a Gália e a Britania, até o momento, sob o poder do usurpador Carausio. Antigo
subordinado de Maximiano, Carausio se autoproclama imperador da Britania em 286, mas
por não possuir bases que garantam sua posição, não busca atacar os diarcas Diocleciano e
Maximiano, e sim se vincular sua imagem à deles,  colocando-se como representante e
aliado,  ainda  que  não reconhecido por  eles.  Este  detalhe  garante uma sobrevida à  sua
revolta, pois o fato de manter a unidade territorial faz com que o poder imperial tolerasse
sua  reclamação  enquanto  lidava  com  ataques  bárbaros  ao  norte  e  ao  leste.  Com  a
estabilidade  no  limes,  os  imperadores  se  voltam para  os  problemas  da  urbes,  como a
alienação territorial na Britania.

O ataque elaborado pelo poder imperial ao usurpador tem duas frentes: a primeira
militar,  com a construção de uma frota justamente com esse objetivo; a segunda, mais
complexa, no campo ideológico. A tetrarquia, base dessa estratégia, e segundo Frighetto: 

Carausio  ficou  alijado  da  partilha  efetiva  da  autoridade  imperial  e,
consequentemente,  excluído  da  participação  nas  múltiplas  tarefas  da  defesa  e
administração  imperiais.  Posição  excludente  que  acentuava  a  condição  de
Carausio como usurpador e ilegítimo diante do universo político-militar romano
(FRIGHETTO 2012, p. 96).

Ou seja, o poder imperial empreende uma profunda reforma propagandística, que
vai paulatinamente elevando o patamar dos tetrarcas, distanciando-os da esfera terrestre e
aproximando-os do caráter divino, inclusive com a chamada  adoratio,  isto é, a adoração
propriamente dita da imagem do imperador e a proskineses, ou genuflexão, prática oriunda
do mundo persa.

De fato, Frighetto acredita que há uma grande influência das monarquias persas
sassânidas principalmente nos territórios sob hegemonia de Diocleciano, isto é,  a parte
ocidental  do  Império,  que  mantém  contato  cultural  e  comercial  direto  com  essas
populações. (FRIGHETTO 2012, p. 96).

Para isso, utilizamos como fonte o panegírico dedicado a Constâncio, datado de
2978, parte da obra Panégyriques Latins de Édouard Galletier, edição de 1949. O texto em
questão está disponível no primeiro tomo da coleção Les Belles Lettres e consiste em 21
fólios9.  Nele,  é  narrada  a  retomada  da  Britania -  província  até  então  sob controle  do
usurpador Carausio desde 283 - pelas forças romanas lideradas por Constâncio, enquanto
deixam claras como a postura política adotada por Diocleciano alteraram a própria essência
do poder imperial, limitado aos membros do corpo tetrárquico10. Assim, ao mesmo tempo

8 Todas as datas apresentadas nesse trabalho se referem a anos d.C, exceto quando explicitamente apontado.

9 ANONIMO, PANEGYRICVS CONSTANTIO CAESARI DICTVS. In GALLETIER, Édouard, 
Panégyriques Latins, Paris: Société d’edition “Les Belles Lettres”, 1949. Tomo I, p. 82-100.
10 Diocleciano  e  Maximiano  na  condição  de  augustos,  tendo,  cada  qual,  o  auxílio  de  um  cesar,
respectivamente, Galério e Constancio.



em que fortalecia sua legitimidade, enfraquecia a intenção de usurpadores, o que é o objeto
do primeiro capítulo deste trabalho monográfico.

O panegírico é um documento que possui um caráter laudatório, isto é, tem como
função,  homenagear  determinada  façanha  ou  personagem,  por  isso,  o  que  explica  a
profundidade com que o contexto de produção foi analisado e o espaço por ele ocupado,
pois assim é possível aferir possíveis exageros ou silêncios propositais presentes no texto.  

  Todavia, consideramos que tratar esse tipo de fonte tão rico somente pelo viés
metodológico oferecido pela história pudesse deixasse lacunas. Sendo assim, consultamos
literatura especifica relacionada ao gênero, que, desde seu surgimento na Grécia antiga, até
o por nós estudado, no século III, passou por profundas transformações. Como exemplo,
citamos as obras como Propaganda Politica y Opinión Pública en los panegiricos latinos
del bajo império11 de Manuel Gervás e Divine Insinuation in the "Panegyrici Latini”12 de
Barbara Rodgers.

Por considerarmos o contexto de produção um elemento de extrema importância
para a compreensão de qualquer fonte histórica, estruturamos o presente trabalho tendo o
primeiro capítulo dedicado a introduzir a conjuntura imperial romana da forma mais ampla
possível, uma vez esta se reflete diretamente na trajetória de Carausio e Constâncio, ao
redor dos quais gira esta pesquisa. 

Na segunda parte, direcionamos nossa atenção para as transformações que o pode
do imperium, personificado nos membros da tetrarquia se transforma devido aos signos e
atributos  divinos  gradativamente  anexados  ao  imperador.  Nesse  sentido,  procuramos
atender  questionamentos  tais  como  o  que  diferencia  um  imperador  legítimo  de  um
usurpador? o que o torna de fato legítimo? de onde emana esse poder emana? 

O terceiro capítulo, por sua vez, foca no conflito entre Constancio e Carausio e no
debate  ideológico  criado  por  ele.  Carausio  é  apresentado  na  fonte  como  elemento
desagregador que ameaça a unidade política do império, enquanto Constâncio representa a
personificação  do  poder  que  emana  de  Roma  e  restaurador  da  ordem,  concluindo  o
trabalho através do enlace entre os argumentos previamente apontados e o texto em si,
apresentando por fim, as considerações finais acerca da pesquisa.

Visto do orientador:

                                  

11 GERVÁS, Manuel J. Rodrigues. Propaganda Politica y Opinión Pública en los panegiricos latinos del bajo
império. Salamanca:Universidade de Salamanca, Nº 8, 1991, p 189-195. Disponível em   < 
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213-2052/article/viewFile/6248/6262
12 RODGERS, Barbara Saylor. 1986. “Divine Insinuation in the "panegyrici Latini"”. Historia: Zeitschrift 
Für Alte Geschichte 35 (1). Franz Steiner Verlag: 69–104. Disponível em 
<http://www.jstor.org/stable/4435950>


