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Uma expostçao sumária do processo evolutivo do gênero histórico em 
Roma levar-nos-ia ao elemento lendário, à poesia, considerada antecedente da 
História propriamente dita, o testemunho escrito na sua forma mais rudimentar. 

Esse elemento lendário não se ligava aos mitos populares relacionados 
com as origens de Roma, mas àqueles criados à semelhança da mitologia grega. 
Para o romano, como bem disse Shotwell, "não havia fatos dignos de recordar 
na humilde História do pequeno estado agrfcola em luta com os seus vizinhos do 
Lácio". 1 Por isso, não existiam lendas contemporâneas, decantando o surgi
mento de Roma entre um grupo de vilas, junto ao Tibre. E, se não havia grandes 
acontecimentos divinos, é porque os homens nada tinham feito de heróico. 
Quando, mais tarde, houve necessidade de exaltar o Estado, não foi preciso criar 
uma poesia épica, mas apenas apropriar-se daquela já existente entre os gregos. 

Foi Ênio quem fixou a lenda poética das origens troianas de Roma em seus 
Anais, entre 180 e 169 a.C. Tratava-se de uma crônica versificada, traçando a 
História romana desde o desembarque de Enéias na Itália até as Guerras Púni
cas. Esse trabalho já se preocupava com o nacionalismo e o herofsmo do povo 
romano. Houve ainda outra epopéia escrita por Névio, consagrada à Primeira 
Guerra Púnica, da qual fora participante, cerca de 220 a.C. O Bel/um Punlcum, 
como foi chamada, refere-se também à lenda troiana, misturando mitologia 
grega com a pré-história romana. O ponto mais alto da lenda poética em Roma 
foi a Eneida de Virgflio. Segundo Shotwell, "simplesmente mencioná-la mostra 
como interesses ilusórios ainda uniam a Roma de Augusto com a História de 
suas origens".2 O poema é uma glorificação de Roma, da sua missão universal e 
de Augusto. A Eneida firmou-se em Roma, apesar do seu conteúdo mftico, co
mo uma substituição da História, por se constituir uma homenagem à grandeza 
de Roma e seu destino, alcançando as distancias mais remota~ rlo seu passado. 
Os heróis decantados na lenda serviram de inspiração aos oradores como mo
delos para os romanos da sua própria geração. Esse tipo de História feita por 
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Virgflio mostrou. pelo êxito obtido. o quanto iria ser poderosa em Roma, como 
se fosse possuidora de uma força eterna. Apesar de ser poesia. embelezada para 
alcançar maior efeito. a Eneida foi aceita como substituta da História de Roma 
até os tempos modernos. 

Apesar do caráter grego das lendas latinas, o interesse romano pela maté
ria histórica já existia, embora. julgando-se pelos escassos restos que sobrevive
ram. nao tenha sido tao forte. JustificandQ esse interesse apontamos uma tradi
ção oral, igualmente poética. e relacionada com a mais antiga aristocracia. Desde 
a mais remota antiguidade, os nobres romanos. rivais das grandes famflias 
etruscos. apreciavam ser decantados na poesia. Esses cantos ou ensaios lauda
tórios exaltavam a bravura e façanhas realizadas, sendo geralmente recitados 
por ocasiAo do funeral do nobre. Guardados em arquivos para perpetuar a fama 
dos antepassados, vieram a constituir uma das fontes da História romana no seu 
perlodo primitivo. Tratava-se, porém, de uma fonte contaminada, onde a verda
de era por demais corrompida pelo seu autor que, geralmente ligado à familia 
nobre, acrescentava fatos nunca ocorridos como falsos triunfos e distinções. 
Uma outra tradição oral eram as "canções de mesa", tambám de inspiração he
róica e consagradas ao elogio dos grandes homens. Traduziam um costume que 
remontava à época dos reis. Rômulo, Numa Pompflio, Coriolano, os Horácios e 
Curiâcios constitufram os heróis desses cantos épicos. A evocação histórica ro
mana em seus começos não apresentava forma definida . Segundo Oulntiliano, 
"podia-se falar de um gênero muito próximo da poesia, uma espécie de poema 
em prosa".3 

Vencendo esses antecedentes. a História passou da poesia à prosa. A lite
ratura histórica em Roma desenvolveu-se tarde e com lentidão cerca de cinco 
séculos após a fundação da cidade. Convém esclarecer que sofreu mais direta 
mente a influência grega que a da poesia romana jé existente. Não tendo desen
volvido de inicio seus próprios meios de expressão, permaneceu sob o influxo 
ético. 

Poderfamos apontar como antecedente da literatura histórica romana, in
clusive elemento determinante de sua estrutura, os anais religiosos elaborados 
pelos pontffices em Roma. Desde. provavelmente, 300 a.C., o Pontrfice Máximo, 
para preservar a memória dos acontecimentos públicos, escrevia os eventos de 
cada ano em tabuletas brancas, os ''álbuns'", expondo-os no muro da sua pró
pria casa, a Régia. de modo que todos pudesem deles tomar c,onhecimento. Mas 
relacionava apenas os dias em que ocorriam fatos importantes. Esses registros 
eram chamados Anais MIJximos e permaneciam em exposição por todo o ano, 
quando eram recolhidos e guardados em arquivos. Sem ornamentos de estilo, 
simples crônicas de épocas, pessoas, lugares e acontecimentos, constitufram 
uma primeira fonte de História . Os Anais datavam dalépoca mais remota de Ro
ma e, ainda durante o pe~rodo republicano, a tabuleta branca continuava a ser 
afixada pelo Pontrtice no muro da Régia com o mesmo objetivo. Esse costume 
prolongou-se até o ano 123 a.C., quando resultou supérfluo pelo aumento dos 
trabalhos dos historiadores. Nessa data, o Pondfice Múcio Cévola reconstituiu as 
crônicas conservadas em arquivo e publicou toda a coleção em 80 livros ou ro
los. Assim, chegou ao seu término essa historiografia pontificai, considerada 
medíocre e, segundo crcero, de grande penúria literária. 

Apesar de os Anais remontarem às origens romanas, eles não existiam 
à epoca em que Roma surgia de um grupo de povoações agrfcolas. Essa inexis
tência é atribufda às repetidas destruições da Régia por incêndios e, principal 6 

mente, ao saque de Roma pelos gauleses em 390 a.C., que teria destrurdo não só 
os escrítos dos pontffices, mas outros documentos públicos e privados. Certa
mente, foi por essa razão que os romanos posteriores não puderam utilizar os 

92 



dados históricos preparados pelos pontífices primitivos. Atribui-se também a es
se fato a obscuridade que envolve os testemunhos antigos, como os arquivos 
das grandes famflias. 

As primeiras fontes históricas estavam assim na Régia. Os pontffices ti
nham ainda a seu cargo outro tipo de documentação, aquela relacionada com os 
deveres religiosos: os Fasti (Calendares, Consulares e Triumphales) e os Ubrl 
(Pontificum e Magistratuum). Alguns desses livros, escritos em linho, eram ainda 
conservados no C~pitólio, no pedodo republicano, à disposição dos eruditos. 
Os Anais diferiam desses livros por serem preparados para o público. 

Os Anais parecem ter desempenhado papel considerável na primitiva his
toriografia romana. Foi da sua importância certamente que, por falta de uma li· 
teratura histórica genufna, a estrutura analista tornou-se a principal forma de 
exposição da historiografia romana, mantendo-se através do tempo, chegando a 
ser utilizada por historiadores como Tácito. Estruturalmente, portanto. a maioria 
dos historiadres romanos adotou a forma de anais para suas exposições, tendo 
como ponto de partida o registro dos acontecimentos anuais feito pelo Pontffice. 

Na verdade, a palavra anais era mais um sinônimo de História, podendo 
ser usado um termo pelo outro. Foi na época de Augusto que o gramático Vérrio 
Flaco estabeleceu a distinção entre eles. Anais seria o único termo correto para 
referir a História do passado, enquanto a palavra História empregava-se so
mente para os relatos contemporâneos. Tácito já as empregou com essa distin· 
ção. Escreveu Anais sobre os perfodos anteriores e Histórias tratando da sua 
própria época. 

Em Roma, a História propriamente dita tem inrcio com os analistas, uma 
série de historiadores principiada com Fábio Pretor (254 a.C.), que escreveu em 
grego. A sua História é um relato desde a presumida chegada de Enéias ao seu 
próprio tempo, enriquecida com informações obtidas nos arquivos da sua faml
lia, em forma de exposição analista, desenvolvendo crônicas sobre um número 
bastante grande de anos, seguindo o encadeamento dos fatos. Mas Fábio Pfctor, 
considerado por Tito Uvio como o mais antigo historiador, escreveu para os no
bres e não para a comunidade. Na1 verdade, a historiografia romana até os dias 
de Sila constituiu um privilégio da classe aristocrática. E que os analistas, como 
membros ou clientes das grandes familias, geralmente louvavam e cobriam de 
glória essas casas nobres. Outros analistas, que igualmente escreveram em gre· 
go no li século a.C., foram Cfncio Alimento, Postumio Albino e Acélio. As suas 
obras não são reconhecidas de grande valor. 

Sem dúvida, o verdadeiro pai da historiografia romana foi Catão (234 a.C.). 
Combateu a influência grega e escreveu, em estilo sóbrio, uma História patrióti
ca. Sua visão era pragmática, sua forma de exposição a analista, embora tenha 
rompido com a rotina do encadeamento cronológico. I novou essa forma de ex
posição, inserindo na crOnica discursos formalistas, na maioria pronunciados por 
ele mesmo. O seu âmbito de interesse limitou-se à polftica1 por ser esse o as
pecto dominante da sociedade do seu tempo. Nas suas Origines, falou sobre as 
antiguidades romanas e Itálicas e acontecimentos da sua contemporaneidade. A 
obra histórica de Catão apresentou uma particularidade. Por reagir contra o or
gulho dos nobres e apresentar a conquista romana como um feito coletivo do 
povo romano, omitindo mesmo os nomes dos aristocratas ao descrever tais fei
tos, tornou-se um inimigo da classe fidalga. Certamente, essa foi a razão de 
ter a sua obra, não sendo apreciada pela nobreza como era o costume, passado 
a ser cada vez menos considerada e, nos dias de Cfcero, quase esquecida por 
completo. 

Após Catão, sucederam-se gerações de analistas, cuja cronologia nos é 
fornecida por Crcero_ Foi a partir de então que os triviais episódios dos Anais 
M;jximos começaram a ser ignorados. Esses historiadores, diferentemente de 
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Catão, não lutaram contra a influência grega. Vottaram a um encadeamento 
analista rigoroso e adotaram um estilo seco e despojado a ponto de Cfcero acu
sã-los de serem apenas narradores e não escritores. Essas gerações de analistas 
continuaram a História de Roma até os últimos dias da República. Os primeiros 
foram Múcio Cévola, que publicou os Anais MAximos em 123 a.C., e Célio Antr
pater, que abandonou o velho estilo dos anais e escolheu para tema apenas a n 
Guerra Púnica, renunciando ao princfpio pragmãtico e substituindo-o por uma 
tendência que objetivava deleitar o leitor mediante a introdução de discursos ou 
outro tipo qualquer de artiffcio na narrativa. De acordo com Cfcero. "é conside
rado o iniciador da História genurna por ser o primeiro a adornar seu relato com 
arte e artifkio em vez de ser um simples narrador como os demais analistas".4 

Outros foram: Semprônio Asélio. que procurou uma explicação racional para os 
acontecimentos; Claúdio Ouadrigário, que inseriu cartas no seu relato; Rutflio 
Rufo, Valéria Ântias e Cornélio Sisena, o historiador do perfodo de Si1a. Embora 
esses analistas tenham sido utilizados como fontes por historiadores subse
qüentes, inclusive Tito Uvio, são escassas as noticias sobre eles e suas obras. Na 
opinitlo de Cfcero, "esses historiadores foram apenas simples confeccionadores 
de anais".5 

Mesmo carente, a literatura analista, como forma de exposição histórica, 
sobreviveu ao lado da História literária. que surgiu em Roma no final da Repú
blica, alicerçada que foi por Cfcero. 

Nesse seu processo de evoluçâo, a historiografia romana também teve o 
seu teórico, crcero (105 a .C.), assim chamado por ter lançado as bases funda
mentais que fariam da História um gênero literário. Cfcero não foi historiador, 
mas um polftico, e a sua influência, aliás decisiva sobre os historiadores, não se 
fez através da sua obra, mas da sua reflexão, do seu pensamento. Foi após a sua 
morte que a verdadeira História surgiu em Roma, com Salústio e o seu De Conju
ratione Catilinae. 

A concepção de História formulada por Cfcero estava de acordo com a tra
dição romana. Segundo ele, a História era a "mestra da vida" e, portanto, co
nhecer o passado revelava-se da maior utilidade para o homem, não só pelos 
exemplos que oferecia, como pelo aperfeiçoamento moral que poderia propor
cionar. Ainda de acordo com ele, não bastava narrar os fatos cronologicamente. 
Era necessário respeitar a verdade que eles guardavam. E Cfcero afirmava não 
existir em Roma uma História que tivesse a verdade por objetivo primordial, 
dotada naturalmente do ornamento literário. Roma, até então, só conhecera a 
História poética, através das epopéias de Névio e Ênio. e a literatura analista re
presentada por um grande número de escritores. A nenhuma dessas formas Cl
cero atribufa a qualidade de História. A epopéia ele distinguia claramente da 
História pela diferença existente entre as verdades que encerravam. A epopéia é 
poesia e como tal não se submete à ve,·dade objetiva da História . Ela cr ia a sua 
própria verdade e visa a deleitar e não a ensinar. Já a literatura analista não 
apresentava encanto literário e falsificava a verdade. A falta de encanto devia-se 
à negligência com as regras da retórica, e a alteração da verdade à utilização dos 
ensaios laudatórios como fontes, documentos na maioria deturpados mediante a 
inclusão de falsidades e exageros acrescentados para honrar o nobre decantado. 

Com o objet;vo de sanar os males da historiografia, Ckero formulou prin
cipies fundamentais visando também a favorecer Roma com uma História à al
tura da grega, dotando-a naturalmente de eficiência. Analisemos esses princf
pios. 

1 - A obra histórica devia ser verfdica e imparcial. Para isso, o historiador 
devia expor os fatos exatamente como ocorreram, descrevendo com segurança 
os lugares onde haviam acontecido, indicando com precisão as datas dos acon
tecimentos e retratando os costumes e caracteres dos personagens sem paixão. 
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Essa norma implicava trabalho de crftica histórica, que não acreditamos tenha 
sido feito em Roma àquela época, embora existisse uma espécie dessa tarefa nas 
escolas de gramática sob a denominação de "judlcium". Quanto ao historiador, 
o mais provável é que tenha recorrido ao bom senso em todo o processo de ela
boração da sua obra. Além do mais, sabemos que o leitor não exigia o conheci
mento das fontes empregadas. Confiava na palavra do historiador, aceitando 
o relato como verdadeiro. Observar esse prindpio de Cfcero significava relatar a 
verdade sem paixão, e isso nem sempre ocorreu entre os historiadores romanos 
devido às omissões, interpretações pessoais e parcialidade que podemos identi
ficar conhecendo as suas obras. 

2 - A História devia ser obra de orador. Cfcero chegara a essa conclusão 
devido ao pouco êxito alcançado por aqueles que se haviam dedicado à História 
antes dele. Na verdade, nem foram historiadores, mas cronistas. Escrever Histó
ria não era apenas relatar os fatos obedecendo à cronologia, mas reconstruir o 
passado de uma forma viva e estilo· agradável. Somente o orador, em Roma, 
apresentava as condições apontadas por CJcero. Primeiramente, ser historiador 
seria uma ocupação digna dele nos intervalos ou final da sua vida polftica de 
homem de Estado. Quanto às condições, era possuidor de vasta cultura, conhe
cedor do seu passado histórico e estudioso da retórica, as qualidades que Cfcero 
exigia . Só ele seria capaz de elaborar verdadeiras composições históricas . O 
mais importante desse preceito é que, reivindicando para o orador a missão de 
escrever História, Cfcero adaptava essa ciência ao gênio prático do romano. Co
mo disse Boissier, "o caráter do governo de então fazia do seu cultivo uma ne
cessidade".6 É evidente que o conhecimento do passado era indispensável à 
formação do orador, não apenas para torná-lo culto, mas também por encerrar 
uma riqueza de exemplos que poderiam ser utilizados nos discursos ou nas de
cisões a serem tomadas oportunamente. Temos ar o caráter utilitário que Clcero 
reconhecia na História, bem ao gosto do romano. Esses mesmos exemplos dos 
homens eminentes do passado constitulam, outrossim, instrumentos de aperfei
çoamenJo moral por serem o romanos sensfveis a uma moral vivida, a uma éti
ca do cidadão de elite. Aqui temos um segundo caráter que Cfcero considerou na 
História, um meio pelo qual o homem podia aperfeiçoar a sua con uta. Eis ara 
zão do historiador romano ser um moralista antes de ser polftico. Quanto aos 
dotes de oratória, eles emprestariam à obra histórica o seu adorno literário, dis
pondo os detalhes com habilidades para dar vida à narração. Esse segundo prin
dpio de Cfcero foi seguido e respeitado em Roma, tornando a História pragmâti 
cà, moralista e aristocrática. Assim, a Aepúbica legou ao Principado a tradição 
que faria da experiência polftica e militar a principal via de acesso à historiogra
fia. Encerrada a carreira polftica, habitualmente o romano ilustre se entregava à 
História . Esse foi, pqr ~xemplo, o caso de Tácito. A oratória por sua vez tornou
se um perigo, pois podia desvirtuar a verdade histórica pela preocupação com o 
brilho, o efeito, a pompa e o belo na exposição, em vez da exatidão e respeito à 
verdade. Constituindo a forma literária por excelência da literatura imperial em 
Roma, foi cultivada notadamente pelos historiadores, hoje considerados, por 
essa razao, mais escritores que verdadeiros historiadores. Tácito pode exemplifi 
car igualmente esse prindpio. 

3 - Havia necessidade de redação histórica precisa. Cfcero insistia nesse 
princfpio e, como regra de estrutura, conservou a disposição cronológica, sem a 
qual o encadeamento dos fatos e a relação causa-efeito seriam incompreensf
vei~. Já o estilo teria por base a retórica, sem adotar naturalmente o discurso 
eloqüente. Seria um estilo próprio e informal que correspondesse às exigências 
da imparcialidade e agradasse ao leitor. O terceiro prindpio de Cfcero foi mais 
observado pelos historiadores no que concerne à regra de estrutura . Já o estilo 
cedeu ao subjetivismo. variando de autor para autor. 
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Na época de Cfcero não existiam apenas os historiadores interessados no 
conhecimento do passado. Outros autores, nem historiadores nem poetas, dedi
cavam-se igualmente a investigações curiosas, interpretando augúrios, hinos 
antigos, noções de direito e filosofi,a, ou elaborando resumos enciclopédicos so
bre variados temas. Esses trabalhos, sob a forma de manuais práticos ou volu 
mes eruditos, transformaram-se em valioso suplemento à historiografia romana 
pelos fatos que conservaram. Entre os seus autores destacamos Plrnio, o Velho, 
e a sua História Natural, Varrão e as Antigüidades Romanas, e César e os seus Co
ment;jrfos. Deles, apenas César será analisado, pela controvérsia que existe em 
torno da sua obra. 

Geralmente considerado historiador, César (1 02 a.C.) não fez História no 
sentido próprio do termo. Essa atribuição deve-se à amplitude da obra que es
creveu, reconhecida pelos crfticos como um trabalho interessante pela excepcio
nal qualidade de informações e estilo, e por constituir o único relato cronologi
camente composto com os acontecimentos que encerra. Inteligente, culto, ora
dor excepcional, poHtico ambicioso, dotado de forte personalidade e talento li
terário seguro, César alcançou a glória literária com os comentários De Be/lo Gal
/lco e De Bel/o Civl/i. Na realidade, esses trabalhos são apenas valiosas memórias 
militares. A composição obedeceu à forma analista, mas não recebeu o título de 
Anais ou Histórias e sim Comentários, gênero literário que remontava às monar, 
qulas helentsticas. Tratava,-se de uma simples exposição de fatos de que se que
ria guardar a lembrança. Subjetiva, breve, precisa, clara, quando não engana
dora, era desprovida de ornamentos literários. César empregou discursos no seu 
relato, como se fazia obrigatoriamente em toda obra histórica, mas com mode
ração. O homem, a começar por ele mesmo, era uma presença constante nos 
Comentários. Além dos seus oficiais, os próprios chefes inimigos. As digressões 
que Í'ntroduziu na narração foram pouco felizes pela pobreza de estilo. As fontes 
consultadas mostram que ele não era historiador. mas memorialista. Serviu -se 
do material de que dispunha como general: arquivos do seu exército, relatos, 
notas, crônicas, memórias pessoais, utilizando-o com precisão e simplicidade de 
estilo. O principat problema que se levanta nos Comentários diz respeito à sua 
veracidade. César é acusado de deformar a verdade para impor uma imagem 
falsa da sua pessoa, aquela que ele d ejava conhecida pelos roma nos Mostrou 
a realidade que convinha aos seus interesses. Os Comentános são, ant s de tudo, 
uma obra de justificação pessoal destinada à publicidade e propaganda de César. 
Agindo assim, não equivalia a um historiador. Permaneceu um memorialista 
que escreveu com fins polfticos. 

Entramos agora na fase aúrea da historiografia romana. Três grandes no 
mes surgem e são considerados pelos crfticos modernos como os mais famosos 
historiadores latinos. 

Começemos por Salústio (86 a.C .). Foi ele o primeiro historiador notável 
que Roma produziu e também o primeiro autêntico, na opinião dos estudiosos. 
Pertencente à burguesia municipal, teve vida polttica at'va na época dos triunvi
ratos. Essa experiência foi determinante na sua formação de historiador. A es
sência da sua História foi a polftica de Roma. Mas a sua preocupação era com a 
vida polhica corrompida e viciada dos últimos anos da República. Na Conjuração 
de Catilína, mostra a degradação dos ideais romanos e o fracasso do seu sistema 
social e polftico. Na Guerra de Jugurta, a corrupção dos senadores romanos e os 
venais manejos desse rei e seus partidários em Roma. Nas Histórias, a decadên
cia contemporânea. A História para ele era o prolongamento da polftica, daf es
colher a época contemporânea para tema das suas exposições. Com isso, podia 
seguir a continuidade de uma idéia polftica e tirar lições próximas dos aconteci
mentos. Conservou o critério de utilidade atribufdo à História, escolheu temas li 
gado~ à poHtica, selecionando-os em função do seu interesse e colocou o ho-
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mem no centro do processo histórico reduzindo, em definitivo, o papel desem
penhado pela "Fortuna" no desencadeamento dos fatos. Agora, era o homem 
conduzindo a História, ou sendo conduzido por um determinismo coletivo. Por 
essa razão, o papel das individualidades poderosas na História de Salústio é re 
levante. A inteligência desses homens poderia conduzir os acontecimentos. Os 
seus discursos não eram formalistas, mas usados para caracterizar essas perso
nalidades e demonstrar o seu sistema polltico. Na descrição do caráter, Salústio 
foi imparcial e muito realista. O importante em sua História foi o rompimento 
com a tradição retórica. Escreveu com dignidade e adequação. mantendo o seu 
estilo longe da oratória. Sua idéia de História era, assim, edificante, mil itante, 
imparcial e preocupada com a verdade. Com ele, a historiografia romana alcan 
çou a sua dignidade moral e intelectual . 

Tito Uvio (59 a.C.). o segundo nome em destaque, toi o historiador nacio
nal de Roma. Como afirmou Shotwell, "o único capaz de tratar com êxito a in
trincada trama militar e poHtica desde a fundação da cidade até o Império" .7 
Quase nada se sabe da sua vida. Não apareceu na literatura histórica vindo de 
uma ilustre carreira polltico-militar como era habitual em Roma . Constituiu uma 
exceção. Não tinha nenhuma experiência polftica, diplomática ou militar, mas 
tornou-se um historiador bastante popular entre os romanos. Escritor de gabi 
nete, protegido de Augusto, fez do estudo a sua razão de viver, sem aspirar às 
honras da vida pública. Deixou uma obra monumental, Ab Urbe Condita, em 142 
livros, desde as origens de Roma até o ano 9 a.C., que provavelmente ficou ina
cabada com a sua morte em 12 a.C .. São cerca de 700 anos de História. Poucos 
foram os livros conservados, e as informações sobre eles são raras e escassas. 
Para Shotwell, "Tito Lfvio fez remontar a idéia da missão predestinada de Roma 
como centro unificador do mundo civilizado até as remotas épocas obscuras e 
enlaçou passado, presente e futuro em uma perspectiva culminante" .B De certa 
maneira, a sua História era apenas o reflexo da grande época do escritor . 

Como historiador, recebeu da tradição historiográfica romana a idéia na
cionalista dos escritores que o precederam e, no final da República, da influência 
grega, o cuidado com a veracidade, que Cfcero tão bem traduziu nos prindpios 
que lançou para dotar Roma de uma História autêntica A sua perspectiva histó
rica era nacional e intensamente patriótica. A tal ponto elevou o conceito de pa 
triotismo que este continuou inspirando as gerações posteriores, mesmo quan 
do o mundo romano sucumbia. Conservou a forma de exposição analista tradi 
cional, relatando os fatos ano por ano. O seu estilo, o de um retórico que com
partilhava da concepção ciceroniana da história como "opus oratorium maxi 
me", afastava-se da secura dos analistas, e ele se esforçou para transformar em 
o ra literária a matéria fornecida pelas suas fontes. O seu método de trabalho 
era simples e sem preocupação cientffica . Seguia uma fonte principal, que lhe 
fornecia a matéria, e com esses dados construfa a sua narração, observando a 
ordem cronológica. Empregava também fontes secundárias para completar a 
principal, em caso de contradição dos dados. Foi um narrador. Faltou-lhe o es
pfrito crftico . A sua documentação de consulta repousava unicamente nos ana 
listas e escritores que o precederam. Não há notícia de ter recorrido aos docu 
mentos originais acessíveis ao público nos arquivos em Roma . Usava as fontes 
sem estabelecer diferenças entre elas e escolhia a que melhor se ajustava à sua 
narrativa. Não procurou verificar a sua exatidão. Nas dificuldades encontradas 
como contradições graves e incertezas cronológicas apenas mencionava os di 
ferentes conceitos e escolhia o que lhe parecia mais acertado. Por essa razão não 
são poucos os defeitos na sua obra . Nem sempre preservou a exatidão dos fatos. 
Falsificava conscientemente a verdade, deformando-a ou silenciando-a em no
me do patriotismo. Não manifestou interesse pela geografia . Suas informações 
são vagas e errôneas. Igualmente desinteressantes as descrições militares. Pau-

97 



co ou quase nenhum senso critico, muito subjetivismo e um patriotismo excessi
vo interditam a sua obra. que não pode ser considerada uma fonte segura. Sur
preende por essa razão, não a glória que alcançou na Antiguidade, mas ter man
tido esse valor até o século XIX, quando já havia condições de se comprovar que 
a sua História não repousava em bases sólidas. De fato, Tito Llvio não foi nem 
teórico nem técnico da História. O que fez foi viver profundamente a História de 
Roma. Essa é a sua caracteristica e o seu grande mérito. André & Hus traduz.em 
multo bem essa sua particularidade quando afirmam: "Através da sua obra está 
sempre presente a alma de Roma que se revela em todos os atos dos roma
nos".9 A manifestação da alma de Roma identificava-se com a poUtica assimilada 
à ética, uma maneira bem romana de conceber a História. A polftica. para os ro
manos, não estava ligada à sabedoria e à virtude como pensavam os gregos, 
mas consistia no elemento primordial que devia promover o aperfeiçoamento a 
nfvel do individuo e do Estado. O seg.redo dessa perfeiçlo repousava nos valores 
tradicionais de Roma, dal o empenho e vigor com que destacava as antigas vir
tudes e as ações heróicas. Faltando-lhe essas virtudes, Roma não resistiria . 
Dentro desse conceito, ele idealizava grandes homens. A sua obra é rica em per
sonagens que saem do povo para guiá-lo nos momentos dificéls, em defesa dos 
interesses da pátria. Acreditava que os grandes homens faziam a História ou 
eram os instrumentos privilegiados dela. E havia sobretudo os heróis, que pesa
vam mais fortemente sobre os acontecimentos. A História era assim, por conse
qüência, uma coleção de exemplos a seguir ou evitar, mas sempre a meditar. E 
esses exemplos tinham mais força no esp(rito do romano que os conceitos re
sultantes das especulações filosóficas gregas. Confiava ser cada perfodo da His
tória dominado por alguns protagonistas, sobre os quais deixou relatos inesque
cfveis. A sua obra não deve ser julgada segundo as concepções modernas da 
História porque, certamente, o seu espfrito crrtico, o seu método de documenta
ção e exposição não estão ao abrigo da censura. mas, nesse caso, convém es
clarecer que ele não diferia muito dos outros historiadores a.ntigos. 

Tito Uvio, acima de tudo, escreveu como um romano, visando a uma obra 
digna da importância de Roma, que mantivesse viva, como guia dos romanos, a 
coleção de virtudes que haviam feito a sua grandeza, e servisse de advertência 
constante contra os vkios que ameaçavam destrui-la. Este foi o seu grande mé
rito. 

No espaço cronológico que se estende entre Tito Uvio e Tácito, a História 
romana sofreu transformações profundas. 

A época Júlio-Ciaudiana marca uma nrtida regressão da grande historio
grafia, embora permaneça ligada à retórica. Representando essa fase, temos: 
Veléio Patérculo, homem de ação polrtica, ligado a Tibério e autor das Histórias, 
narrativa sobre o mundo greco-romano desde a Guerra ele Tróia. Utilizou a 
forma analista, apresentou certa veracidade, mas pretendeu transformar a His
tória numa propaganda em favor do Principado e da famfl.ia juliana. Ele queria 
explicar o triunfo e a grandeza de Roma pelo sucesso dos Césares. Já se perce
bia o começo da decadência. Um outro autor foi Valéria Máximo, homem de le
tras. protegido de Sexto Pompeu . Escreveu Feitos e Ditos Memoráveis, uma cole
ção de exemplos e ditos famosos de personalidades romanas e estrangeiras, 
objetivando sistematizar a cultura histórica para servir de fonte aos oradores. 
Segue-se uma série de cronistas pouco conhecidos, considerados apenas me
morialistas. As perseguições do poder reinante sobre aqueles que se dedicavam 
às crônicas contra a tirania justificam. de certo modo, o recuo da historiografia 
nessa fase. · 

Dentre esses cronistas. há destaque apenas para Sêneca. o Pai. Não satis
feito com a posição r:la Histqria na época, de ser apenas tema de declamação, es
creveu uma crônica sobre as guerras civis, que pode ser inserida no conjunto da 
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História romana. Exalta a fidelidade à verdade, permanece fiel à oratória, explora 
os exemplos da tirania contemporAnea, censurando as crueldades de CaHgula 
em toda a sua obra, e opõe-se à historiografia militar. considerada entAo uma 
coleção de vrcios e violências. 

Sob os Antoninos, a História conservou o seu privilégio em virtude das 
suas ligações estreitas com a experiência polrtica . Mas as transformações da 
época mudaram a vocação do gênero. A preocupação não era mais a crônica do 
povo romano, mas a atualidade contemporânea. Continuando a polftlca de 
opressão do poder reinante, o desejo de desforra modificou o sentido da elo
qüência, e a historiografia voltou-se para uma literatura de vingança "exitus vi
rorum illustrium", um gênero laudatório ostentoso. Na sua missão de imortali 
zar e conferir glória, a História encontrava para relatar mais execuções injustas 
que mortes gloriosas. Esse tipo de louvação aos grandes homens representa 
uma regressão da historiografia. EmtJora continuasse a se exigir a imparcialida
de, a crônica hostil à tirania permaneceu. 

Nessa fase ainda, a História apresenta uma tendência à divisfio, explicada 
pelo amadorismo epísódico que invade e domina o meio literério. Hé o movi
mento dos biógrafos, testemunhado por SuetOnio e Plutarco, e a procura frfvola 
do sensacional, que fez nascer a crônica mundana com as suas fâbulas, anedotas 
e curiosidades. Na Vida dos Doze Césares de Suetônio, a História retoma à crô
nica seca que Ctcero pretendera eliminar. A preocupação pela atualidade con
temporAnea trouxe a preferência pelas Histórias sobre os Anais . As informações 
sobre as épocas arcaicas da História romana serviam apenas de digressões, e o 
desprezo pela pré·história, qualificada de "fábula", se impõe entre os letrados. 

A procura do sensacional, do curioso, não chegou realmente a ameaçar a 
História, apesar de conquistar escritores como Plrnio, o Jovem, que manifestou 
a sua predileção por essas curiosidades, cultivando a crônica mundana. 

Foi nesse ambiente que Tácito (55 d.C.), o terceiro nome em destaque, es 
creveu as suas obras. Reagiu naturalmente contra essa tendência negativa da 
historiografia, por achá-la incompatfvel com os anais do povo romano, e fez re 
nascer a História grandiosa da época de Tito Uvio. 

Pouco se sabe da sua vida e, do que se conhece, pode-se afirmar que per
tencia à burguesia provincial, teve excelente educação, iniciou a sua vida pública 
como orador e que o êxito alcançado levou-o às funções públicas. Favorecido 
pelos imperadores Flávios foi questor, tribuno da plebe ou edil, pretor e sena
dor. Sob os imperadores Antoninos foi cônsul e procônsul da Ásia. 

As suas Idéias foram resultantes da educação que recebeu e da influência 
que sobre ele exerceram a moral, os costumes e a potrtica da sociedade em que 
viveu. A sua educação fez dele um homem culto, inteligente e um patriota justo, 
mas os acontecimentos pollticos e a sociedade da sua época transformaram-no 
em um homem severo, prudente e pessimista com os homens, a polhica e os 
fatos. Moralista austero, conhecia os males sociais de Roma, não se deixando 
enganar pela aparente prosperidade do Império. Nlio ocultou o seu desprezo 
pela nobreza degenerada e a corrupção dos costumes. Em polftica, condenou os 
Césares por desejar um prlncipe liberal, honesto e respeitador das tradições. 
Temia novos tiranos. Expressou as suas idéias na sua obra, mas nAo lutou por' 
elas. Foi, acima de tudo, um senador consciente de sua posição social, um mo
derado que chegou a combater os excessos, mas aceitou o Império como ele se 
apresentava. 

Aos 40 anos, após percorrer uma carreira polhica brilhante, Tácito se dedi
cou à História. Sua obra, escrita entre os v nos 96 e 115, compreende duas partes: 
a dos ensaios, conhecidos como obras menores: DIIJ/ogo sobre os Oradores, Vida 
de Agrfcola e GermAnica, e as obras maiores, que fizeram o seu renome como his
toriador: as Histórias e os Anais. 
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As Histórias datam do ano 105. Principiavam com a morte de Nero, in
clufam a crise da sucessão, a fase final dos Césares, os Flévios e o começo dos 
Antoninos. Cobriam a época histórica dos anos 69 a 96. Dos 14 livros originais 
existem apenas os quatro primeiros e parte do quinto. A forma de composição é 
a analista, e o seu conteúdo gestas sucessivas. 

Os Anais, a última das obras de Tácito. datam do ano 115. O tema central, 
os Césares. Iniciavam-se com a morte de Augusto e se estendiam ao final do 
governo de Nero, cobrindo o perfodo histórico de 14 a 68. Compreendia 18 li
vros. dos quais alguns estão quase completos (I-IV). outros reduzidos a partes 
(V-VI), alguns com lacunas (XI-XVI) e outros perdidos (VII-X e XVII-XVIII). 

A História elaborada por Tácito tinha uma perspectiva nacional e como 
preocupaçAo maior Roma e os problemas s6cio-polfticos do seu tempo, A cor
rupçlo dos costumes refletida na sociedade, educaçAo e eloquêncla foram temas 
tratados por elejA nas suas primeiras obras, bem como o combate à tirania e li 
discórdia. e ês intrigas palacianas nas obras maiores. 

Como historiador, manteve o critério de utilidade da História, usou a forma 
de exposiçlo analista e utilizou a retórica no seu estilo. Na elaboração das suas 
exposições, alêm do emprego da retórica, foi um grande artista da palavra, pela 
riqueza do detalhe, poder descritivo e domfnlo da expressAo. A sua narrativa de
senvolvia-se viva e interessante, seguindo um estilo preciso. 

Tácito nAo se preocupou com a retórica, mas com a busca da verdade. 
Para retratá-la verdadeiramente, procÜrou ser sincero e imparcial nas suas nar
rações. Contudo, nlo conseguiu esse objetivo. O seu mêtodo de investigação re
velou-se falho, e as idêias que defendeu impediram-no de ser Imparcial. 

Quanto à presença do homem no processo histórico, apesar de permane
cer fiel ê intervenção divina no curso dos acontecimentos, diminuiu o campo do 
sobrenatural, reconhecendo o homem como o agente dos fatos. 

A História para Tãcito era uma espécie de ensinamento prAtico da moral. A 
ela cumpria mostrar o que devia ser feito e o que era preciso evitar. O objeto da 
História, por conseqOência, seria a valorização das virtudes e a reprovaçlo, pela 
posteridade, das ações corrompidas. Essa sua concepção de História n§o se al
terou com o passar dos anos. O tempo pode ter contribufdo para aumentar a sua 
prudência e tolerância no julgamento dos homens e dos fatos, mas a sua idéia 
de História permaneceu associada à moral. Oratória como forma, e moral como 
fim, foi o conceito que TAcito conheceu e adotou. Por toda a sua vida procurou 
fazer da História a consciência da humanidade. 
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