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A ACLAMAÇÃO DE CLÁUDIO : O GOLPE DA FORTUNA  
 
Depois da visão suetoniana sobre a suposta farsa de Tibério na 

aceitação dos poderes de Augusto1, propomos agora a narrativa da chegada 
de Cláudio ao poder, numa altura em que vários senadores, cansados da 
tirania de Tibério e das loucuras de Calígula, queriam pôr fim ao poder dos 
Césares. 

A subida de Cláudio ao trono imperial foi algo de inesperado. Este neto 
de Lívia e tio de Calígula tinha sido quase totalmente afastado da vida 
pública: só Calígula se dignou partilhar o consulado com ele. Mas o 
assassínio deste imperador veio modificar o curso dos acontecimentos.  

Suetónio considera o facto de Cláudio se ter tornado imperador como 
uma partida da fortuna: “um acaso extraordinário” (imperium cepit 
quantumuis mirabili casu). A narrativa suetoniana realça os pormenores mais 
caricatos, consonantes com a falta de dignidade a que este membro da família 
imperial se fora habituando desde criança. O resultado é um texto vivo e 
interessante, certamente motivador da curiosidade dos alunos (Cl. 10.): 

Exclusus inter ceteros ab insidiatoribus Gai, cum quasi secretum eo 
desiderante turbam submouerent, in diaetam, cui nomen est Hermaeum, 
recesserat; neque multo post rumore caedis exterritus prorepsit ad solarium 
proximum interque praetenta foribus uela se abdidit. Latentem discurrens 
forte gregarius miles, animaduersis pedibus, [e] studio sciscitandi quisnam 
esset, ad[co]gnouit extractumque et prae metu ad genua sibi adcidentem 
imperatorem salutauit. Hinc ad alios commilitones fluctuantis nec quicquam 
adhuc quam frementis perduxit. Ab his lecticae impositus et, quia sui 
diffugerant uicissim succollantibus in castra delatus est tristis ac trepidus, 
miserante obuia turba quasi ad poenam reperetur insons. Receptus intra 
uallum inter excubias militum pernoctauit, aliquanto minore spe quam 
fiducia. Nam consules cum senatu et cohortibus urbanis forum 
Capitoliumque occupauerant asserturi communem libertatem; accitusque et 
ipse per tr. pl. in curiam ad suadenda quae uiderentur, 'ui se et necessitate 
teneri' respondit. Verum postero die et senatu segniore in exequendis 

_________________ 
1 Boletim de Estudos Clássicos 45 (2006) 51-55. 
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conatibus per taedium ac dissensionem diuersa censentium et multitudine, 
quae circumstabat, unum rectorem iam et nominatim exposcente, armatos 
pro contione iurare in nomen suum passus est promisitque singulis quina 
dena sestertia, primus Caesarum fidem militis etiam praemio pigneratus.2 

 
Arredado, juntamente com os outros, pelos agressores de Gaio, que, a pretexto 

de que aquele queria ficar sozinho, fizeram afastar a multidão, retirara-se para um 
aposento a que chamavam Hermeu. E, não muito depois, aterrado pelo boato do 
assassínio, arrastou-se para um terraço próximo e escondeu-se atrás do reposteiro que 
tapava a porta. Enquanto estava escondido, um soldado raso, que por acaso corria de 
um lado para o outro, ao reparar nos pés, movido pela vontade de investigar quem 
seria, reconheceu-o e retirou-o do esconderijo; e, enquanto ele, por medo, se lhe 
lançava aos joelhos, saudou-o como imperador. Daqui, conduziu-o até junto dos 
camaradas de armas, que estavam indecisos, e que, até então, não faziam outra coisa 
senão gritar. Foi por estes colocado numa liteira e eles próprios o carregaram, porque 
os seus escravos debandaram cada qual para seu lado; assim foi levado para o 
acampamento, cabisbaixo e temeroso. E a turba que passava tinha pena dele, julgando 
que arrastavam um inocente para o suplício. Recebido no interior da trincheira, 
passou a noite entre as sentinelas, muito menos esperançado do que confiante. 
Efectivamente, os cônsules, com o senado e as coortes urbanas, tinham ocupado o 
Foro e o Capitólio, com a intenção de assegurar a liberdade pública [i. e, restabelecer 
a República]. E ele, chamado à cúria pelos tribunos da plebe para aconselhar o que 
lhe parecesse melhor, respondeu que ‘estava retido pela força e pela necessidade’. 
Mas no dia seguinte, como o senado se mostrava mais hesitante em levar a cabo os 
seus intentos, por cansaço e por desacordo dos diversos pareceres, e como a multidão, 
que envolvia a área, pedia um chefe e nomeadamente ele próprio, lá consentiu que os 
soldados, armados em parada, lhe prestassem juramento e prometeu a cada um quinze 
mil sestércios. Tornou-se, deste modo, no primeiro dos Césares a garantir a fidelidade 
dos soldados mediante um donativo. 

 
Exclusus inter ceteros ab insidiatoribus Gai – Gaio Calígula, filho de 

Germânico, embora muito  popular a princípio, tornou-se rapidamente um 
tirano. Foi assassinado a 24 de Janeiro de 41 d.C., no último dia dos Ludi 
Palatini. Entre os implicados na conjura estava Cássio Quérea, tribuno da 
guarda pretoriana, que terá sido o principal executor. 

_________________ 
2 Cf. Díon Cássio, 60.1.3-4, e Flávio Josefo, AJ. 19.212-225. 
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Latentem discurrens forte gregarius miles... – A sorte como motor 
central da história manifesta-se no facto de ser um simples soldado a 
encontrar Cláudio e por um mero acaso (forte). O soldado chamar-se-ia 
Gratus, segundo Josefo (AJ 19.217), e Vimius, um centurião do Epiro, 
segundo Aurélio Victor (3.16). Flávio Josefo (AJ 19.162-165 e 212 ss) refere, 
a par desta versão, outra mais dignificante, segundo a qual, a assembleia dos 
pretorianos decide tomar Cláudio à sua guarda porque o consideravam o mais 
digno senador e a pessoa mais adequada para garantir a continuidade da casa 
imperial. Suetónio, além de seguir a tradição mais desfavorável a Cláudio,  
tem o cuidado de lembrar que se tratava de um soldado de baixa patente 
(miles gregarius), o que acentua a inversão de papéis, e sobretudo — 
pormenor que só figura no biógrafo — diz que o futuro imperador se lança 
aos joelhos do soldado (ad genua sibi adcidentem), assumindo o tradicional 
gesto de súplica. Ao mesmo tempo, há manipulação cómica dos factos: o 
motivo da personagem escondida com os pés à vista.    A honra da aclamação 
do imperador fica assim a dever-se àquele pormenor ridículo. Na realidade, a 
escolha não teria sucesso se não tivesse fundamento: Cláudio era irmão do 
popular Germânico, neto de Lívia e de Marco António, que tinha perecido (de 
morte natural ou envenenado) durante o principado de Tibério, mas que 
continuava a ser recordado com saudade pelos militares e pelo povo. 

Nam consules cum senatu... – Do texto ressalta a contraposição de duas 
facções: por um lado o senado, empenhado em restaurar a República, mas 
paralisado por divisões internas; por outro, a guarda pretoriana, determinada 
em impor um novo imperador. Com efeito, este corpo militar, que se 
expandira com Augusto e consolidara com Tibério, só teria a perder se a 
República fosse restaurada. O senado, apoiado pela força encarregada do 
policiamento da cidade, as cohortes urbanae, tinha-se reunido no templo de 
Júpiter no Capitólio. Esta oposição de facções mostra como o momento era 
perigoso e explica as cautelas do futuro imperador em evitar um banho de 
sangue. Recorde-se que, em reacção ao assassinato de Calígula, a guarda 
germânica daquele imperador decapitou senadores que nem sequer estavam 
associados à conjura (Cf. Cal 58.3). 

accitusque et ipse per tr. pl. – Segundo Flávio Josefo (AJ 19.229 ss), os 
senadores, desejosos de restaurar a República, enviaram os tribunos da plebe 
(protegidos pela inviolabilidade) ao campo pretoriano para admoestarem 
Cláudio a desistir de impor o poder pela força e se submeter ao senado. Mas 
os tribunos, à vista dos soldados armados, transformaram a mensagem 
original numa súplica a Cláudio no sentido de ir receber o poder supremo da 
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parte do senado. Suetónio não parece interessado em referir o temor dos 
tribunos, talvez para concentrar o sentimento de medo na pessoa do 
biografado. 

Nota-se, ao longo do texto, uma clara intenção de ridiculizar a 
personagem, através da exploração de pormenores pouco dignificantes. O 
medo, natural em tais circunstâncias, é encarecido por expressões, como 
exterritus; prae metu, tristis ac trepidus; minor spe quam fiducia. É este traço 
de carácter, muito explorado na Vida de Cláudio, que provoca reacções 
ridículas para um futuro imperador: como que rasteja (prorepsit), esconde-se 
atrás de um reposteiro (interque praetenta foribus uela se abdidit), mas fica 
com os pés de fora (animaduersis pedibus). Suetónio explora o papel 
excessivamente passivo para um protagonista da História: exclusus, 
extractum, impositus, delatus, receptus, rapereretur, accitus, se teneri. A 
passividade e a irresolução são acentuadas pela resignação final, expressa em 
passus est, ao assumir como um fardo o cargo para que era solicitado. O 
propósito de acentuar o carácter negativo desta ascensão inesperada e 
controversa manifesta-se ainda na forma como se qualifica o donativo às 
tropas: afirma-se que é medida inédita3. Assim, o biógrafo pretende mostrar 
que Cláudio é, desde o primeiro momento, totalmente inapto para o governo 
do império – uma apresentação tendenciosa e injusta para um imperador que, 
a despeito dos abusos de poder dos libertos, não foi de modo algum o incapaz 
que o biógrafo sugere.  

JOSÉ LUÍS L. BRANDÃO 

_________________ 
3 Na realidade, havia diversos precedentes nesta iniciativa: cf. Díon Cássio, 

59.2.1; e o apoio dos soldados pretorianos nunca esteve em dúvida.  


