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RESUMO: Augusto construiu para si e seus familiares um mausoleu, a fim de
que seus restos mortais recebessem assim as devidas honras funebres. Entre as herancas que deixou, estava o modelo politico de soberano, que se
perpetuou junto com o Imperio Romano. Sua lembranca perdurou, e seu mausoleu ainda existe. Ao contrario, a morte do imperador Claudio, como e tratada
na Apocolocintose de Seneca, deixa como exemplo, um "heroi", morto, cuja
atuacao ocorre em uma trajetoria pos-mortem, em um percurso exatamente
inverso ao da consecratio, honra de divinizacao atribuida a alguns imperadores
e que lhe fora conferida, pois na satira desce do ceu para os Infernos.
PALAVRAS-CHAVE: Apocolocintose, Seneca, Imperador Claudio, Consecratio,
Augusto.

A Apocolocintose de Seneca e uma satira que trata dos acontecimentos ocorridos no dia
13 de outubro de 54 d.C., dia da morte do imperador Claudio. Ha muitas investigacoes sobre esta
obra. Pode-se reuni-las, de maneira geral, em quatro grupos de investigacoes de acordo com o
tipo de enfoque: 1) estudos sob o prisma politico e historico; 2) estudos sobre a forma (satira
menipeia ou prosimetrica); 3) estudos sobre as intencoes que motivaram Seneca a escreve-la
(intencao pedagogica, vinganca pessoal, cancelamento do culto oficial outorgado a Claudio,
desejo de atingir Agripina, etc.); 4) estudos de carater critico-literario. Sobre este ultimo aspecto,
Rosario Cortes, em seu excelente e pormenorizado trabalho, Teoria de lu satira, Analisis de lu
Apocolocyntosis de Seneca (Cortes, 1986), comenta os mais recentes trabalhos sobre a obra'.
Talvez seja interessante observar a obra sob um outro angulo: a morte. O que significa a
morte em Roma e o tratamento dado 2 morte na obra de Seneca. Se levarmos em consideracao o
respeito que os romanos tinham por tudo que se relaciona com a morte, este aspecto pode ser de
interesse, pois a obra nao so focaliza o momento da morte de Claudio como tambem o insere,
como personagem principal, atuando, depois de morto, no mundo dos mortos.
Ora, desde tempos ancestrais, era costume romano reverenciar seus mortos com uma serie
de preceitos. O mais importante deles era cumprir todos os ritos funebres que variavam conforme
as condicoes sociais e culturais do falecido e de sua familia, considerando as circunstancias em
que ocorreu a morte a fim de preservar a memoria do morto. A morte era um momento solene. O
respeito aos mortos provinha principalmente de duas causas: uma era a pietas caracteristica da
formacao do cidadao romano, a outra advinha de uma suspeita de que nem tudo estaria terminado
com a morte. Diante da duvida de que a morte corporal liberaria a alma, dando inicio a uma outra
vida nos Infernos, ou de que havia possibilidades intermediarias (Cic. Tusc. 1,9,18), o romano
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preferia prestar os tributos devidos para facilitar a caminhada dos mortos pelo mundo das sombras.
Segundo os antigos a alma nao era de todo um espirito. Tinha algo de um sopro diafano ou
de uma sombra impalpavel que podia ser vislumbrada (umbra).Nao estaria em todos os lugares,
mas pairava no mundo visivel. As almas preferiam vagar perto de seus tumulos. Caso um corpo
nao fosse inumado ou incinerado de acordo com os ritos, os espiritos ou os Manes recusavamse a receber sua alma, porque nao sofrera o processo de purificacao atraves das cerimonias
funebres; a alma era entao condenada a errar sobre a superficie da terra, nao encontrando repouso.
Esta crenca explica a importancia dada a sepultura, aos cuidados com os tumulos e, sobretudo, as oferendas de alimentos, de apetrechos e de armas usadas em vida pelos mortos, colocados junto das tumbas. Pensava-se que as almas se distraiam nos jardins contruidos em volta do
tumulo e com os jogos funebres. Havia em certas sepulturas um recinto destinado a banquetes
funebres, um dos entretenimentos oferecidos aos mortos (Prieur, 1986, p. 39).
Tal concepcao fazia com que o romano se preocupasse em reservar um lugar apropriado
para sepultar os restos mortais cremados ou inumados, em sepulturas simples ou trabalhadas, em
vala comum nos campos de batalha, em columbarios, em umas e sarcofagos, e em mausoleus.
Cada familia se encarregava de assegurar uma sepultura conveniente ao parente morto. Era este
um dos deveres do cidadao. Castigo mais grave do que a propria morte era a privacao da sepultura. Quanto aos muitos mortos cujos corpos nao puderam ser encontrados, havia um rito funebre substitutivo: preparava-se uma sepultura vazia e chamava-se tres vezes o nome do defunto,
convidando sua alma para sua nova morada (Prieur, 1986, p. 17).
Com a morte de Cesar, inicia-se a honra ate entao reservada aos homens que ja tinham
obtido o triunfo: a do chefe de Estado ter sua sepultura preparada no interior da cidade. As
circunstancias da sua morte nos Idos de Marco foram tao dramaticas que o povo lhe ergueu um
templo espontaneamente (Suet. Iul. 84,l). Segundo Suetonio, durante os jogos consagrados a
memoria de Cesar, surgiu um cometa que brilhou durante sete dias seguidos. Acreditou-se ser a
alma de Cesar admitida nos ceus (Suet. lul. 88,2). Entre as honras conferidas a Cesar esta a sua
divinizacao, o direito de se tornar um deus apos a morte, considerado legitimo pelos soberanos
absolutos. E de origem helenica e faz parte do poder totalitario (Taylor, 1975, p. l).Como a religiao
politeista dos romanos admitia facilmente novos deuses, a divinizacao, consecratio, foi introduzida
principalmente para atribuir ao sucessor do imperador morto a gloria de ser diuifilius, acrescentando-lhe uma aureola magica necessaria para a preservacao do modelo de imperador (Grimal,
1981, p. 79). Cesar morreu em 44 a.C. e a sua consagracao foi-lhe conferida a partir de 42 a.C.
Augusto, o primeiro imperador, morreu em 14 d.C. Antes, a partir de 28 a.C., mandara
edificar para si e sua familia um mausoleu no Campo de Marte. A finalidade de um mausoleu e
manter viva a memoria do morto e fazer toda sua gente participar de sua gloria. O mausoleu de
Augusto, uma construcao em forma de um circulo fechado em cima, com 87 metros de diametro e
45 metros de altura, era constituido, no seu interior, de aneis concentricos que circundavam o
espaco central em forma de circulo, reservado para o salao funerario e para a estatua do imperador. No interior destes circulos foram depositadas as urnas do imperador, de seus parentes
proximos e de amigos chegados. Atras esta o bosque sagrado (Prieur, 1986, p. 92).
Para os funerais de Augusto, o senado decretou que o cortejo funebre passasse pela
Porta Triunfal. Na frente desfilaram a estatua da Vitoria, a seguir os trofeus que o imperador havia
depositado na cuna, os editais com os nomes das nacoes que ele havia submetido e duas imagens do imperador, tendo o cortejo funebre a solenidade de um triunfo (Suet. Aug. 50,2-3).
Circunstancias, entretanto, passaram a modificar os ritos. E relevante notar que o senado
tenha concedido a Augusto a honra de ser divinizado apos um periodo de um mes de sua morte
(Gnffin, 1976. p. 129), a Claudio, todavia, foi-lhe concedida tal honra logo apos sua morte (Tac.
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Ann. XII,69,3). interessa verificar analogias entre as homenagens postumas prestadas tanto a um
como a outro imperador.
Se, de um lado, Augusto deu inicio a preservacao da memoria de um soberano morto por
meio da consecratio, de outro lado, nao deixa de ser estranha a obra intitulada Apocolocintose,
de Seneca, a unica satira que escreveu, exatamente pela irreverencia com que a morte do imperador Claudio e tratada. Mesmo que nao se saiba com certeza quando foi escrita, fiquemos com a
hipotese mais provavel, a de ter sido elaborada imediatamente apos a morte de Claudio (Grimal,
1976, p. 108), uma vez que seria a ocasiao adequada para demolir a imagem de Claudio.
A essencia da satira e ser um ataque literario. Entre as definicoes da satira, convem lembrar
a de Diomedes, (Keilli, 1857,p. 485):
Satura dicitur carmen apud Romanos nunc quidem maledicum et ad carpenda
hominum uitia archaeae comoediae charactere compositum, quale scripserunt
Lucilius et Horatios et Persius. (Entre os romanos, afirma-se que satira e, na verdade, falar mal e e composta, segundo o carater da comedia antiga, para censurar os
vicios dos homens, tal como escreveram Lucilio, Horacio e Persio)
Cultivou-se este genero em Roma aproveitando-se o gosto do romano pelo emprego do
humor no maledicere, na censura e na critica. Ainda segundo Diomedes (Keilii, 1857, p.485-6), o
nome satura provem ou do nome satura que se atribuia a uma bandeja repleta das mais variadas
fmtas, que os antigos romanos destinavam a oferendas de carater religioso, (siue satura a lance
quae referta uariis multisque primitiis in sacro apud priscos dis inferebatur et a copia ac
saturitate rei satura uocabatur), ou provem de um genero em que se alternava prosa e verso
como Varrao tentou fazer (siue a quodam generefarciminis, quod multis rebus refertum saturam
dicit Varro uocitatum),ou provem da figura despudorada, burlesca e comica dos satiros, semelhantes aos bodes, tal como aparecem na literatura grega (quod similiter in hoc carmine ridiculae
res pudendae que dicuntul; quae uelut a Satyris proferuntur et fiunt). Mesmo que nao caiba
aqui uma discussao sobre a origem da satira, vale lembrar a famosa observacao de Quintiliano:
satura tota nostra est, com o fim de ressaltar que a satira se coaduna bem com o espirito romano,
seja por demonstrar a sua capacidade critica, seja por revelar a mordacidade de seu espirito.
Como seria a satira de Seneca?
Nao muito distante da visao moderna de Northrop Frye: "A satira requer pelo menos uma
fantasia minima, um conteudo que o leitor reconhece como grotesco, e pelo menos um padrao
moral implicito, sendo o ultimo essencial, numa atitude combativa, para a experiencia" (Frye, 1957,
p. 220). A Apocolocintose preenche tais requisitos. A satira nos faz acompanhar a trajetoria
fantastica seguida pela alma de Claudio, apos o desenlace, em uma serie de eventos que se
realizam em localizacoes distintas. De acordo com estas e as passagens que a alma percorre,
pode-se dividir as fases da satira em2:
Introducao Historica (parodia) (1,l- I,3),
1. in terris(I1,I - IV,3),
2. in caelo (VJ - XI,6),
3. ad lnferos (a caminho do inferno, XII,I - XII,3),
4. in Inferiis (XIIIJ - XV,2).
A Introducao Historica comeca com uma curiosidade. Conforme Rosario Cortes (Cortes,
1986, p. 130 e ss.), fornece o assunto, a data e o local em que os eventos ocorreram como o faria
uma introducao de tratado de Hitoria. Se, entretanto, os acontecimentos tem dia e mes datados
com precisao, ja o ano nao e mencionado e a informacao sobre a local da acao, in caelo, remetenos, de imediato, para uma incongruencia nao compativel com obras historicas, uma vez que a
funcao do historiador e expor fatos verdadeiros. Seneca afirma logo a seguir que tudo sera
narrado sem ressentimentos ou favorecimentos (Nihil nec offensae nec gratiae dabitur, I,1) tal
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como se emprega normalmente na historiografia. Ora, a nossa atencao e dirigida para aquele limite
que fica entre ofalsum/uerum permitido em uma satira, contaminado por informacoes que Seneca
deveria conhecer melhor que muitos na qualidade de preceptor de Nero. E muito provavel que
tenha tido conhecimento das circunstancias reais da morte de Claudio e das razoes pelas quais a
hora verdadeira do desenlace fora postergada. Conivente ou nao, deve ter percebido os preparativos que foram feitos para Nero assumir o poder. As alusoes sao obvias demais, por exemplo:
IIJ: Claudium animum agere coepit, nec inuenire exitum poterat (Claudio comecou a preparar a alma para a partida, mas nao conseguia encontrar a saida).
IV,2: Et ille quidem animam ebuliit, et ex eo desiit uiuere uiderit. (Na verdade ele
solta a alma, a partir daquele momento deixou de parecer vivo).
Esta ultima observacao aponta para o fato de que comediantes faziam uma representacao
teatral para um Claudio reclinado em almofadas e, provavelmente,ja morto. (Suet. Claud. 45,l).
Estas referencias quanto a protelacao do desenlace tem o merito de revolver fatos historicos, como se patenteia no dialogo entre Mercurio e Cloto, uma das Parcas, em que Mercurio pede
para que enfim se deixe Claudio morrer, enquanto Cloto quer prolongar-lhe um pouco mais a vida:
III,3: Sed Clotho: "Ego, Mehercules, inquit, pusillum temporis adicere illi
uolebam. (Mas Cloto responde: "Eu, por Hercules, gostaria de acrescentar-lhe um
pouquinho de tempq").
O fato das acoes das fases 2, 3 e 4 terem como personagem principal um "heroi" morto
fecha algumas possibilidades e abre outras. De um lado, a personagem, nao estando mais entre os
vivos, nao necessita ser elaborada com caracteristicas de homo patiens, nem ter sentimentos. De
outro lado, os tracos marcantes de seu desempenho na terra estao a servico da composicao
satirica. Sua figura e trabalhada sem grandes requintes e seu desempenho ira restringir somente
ao que interessa considerando a finalidade da obra.
Esta trajetoria e exatamente inversa a elevacao que se pretende com a divinizacao de um
soberano. Alias a propria trama e montada no sentido de diminuir a dimensao do imperador
Claudio, por essa razao as cenas proprias da Epica, assembleia dos deuses, intervencao de
deuses, a descida aos Infernos, sao sumarias. Trata-se de degradar a figura do soberano morto.
Para esta finalidade, aponta Rosario Cortes (Cortes, 1986, p. 207 e ss.), Seneca se serve de certos
recursos: o concilium deorum tera as caracteristicas de uma sessao do senado romano. Vozes
favoraveis sao pouquissimas: a de Hercules e a de uma deusa menor, a Febre. Mesmo Hercules
nao se apresenta como o grande heroi, sua figura e diminuida, pois seu primeiro encontro com
Claudio, ante as portas do Olimpo, fa-lo recuar, pensando estar diante de um novo monstro e de
um decimo terceiro trabalho a realizar. A ultima intervencao divina, e decisoria, e a de Augusto,
que, rispida e definitivamente, sentencia o destino de Claudio: deve ser banido do ceu (XI,5).
Clara alusao a maneira sucinta como o imperador morto presidia os julgamentos em Roma. A
descida para os Infernos e abrupta, prestando-se para mostrar o soberano, maravilhado, ante a
visao de seu proprio funeral. A narracao acelera o ritmo. O inferno e descrito sumariamente,
despojado de qualquer magicidade, a comecar pela visao de Cerbero que apenas evoca no imperador a lembranca de sua cachorrinha branca. Ademais, Claudio e recepcionado sem nenhuma
reverencia protocolar por seu liberto Narciso com uma pergunta desprovida de qualquer cortesia
(Cortes, 1986,p. 263):
XIII,2: "Quid di ad homines?" (O que os deuses querem junto aos homens?).
Para concluir, a satira se serve de outro iudicium do imperador, julgamento este mais
sumario ainda, porquanto, diante das acusacoes, ninguem se digna a levantar-se para defende-lo.
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A condenacao final, degradante, e proferida pelo juiz de alem-tumulo Eaco, que sentenciou nao
restar ao soberano outra coisa a fazer a nao ser jogar dados com um copo sem fundo por toda a
eternidade (alusao a uma preferencia manifestada por Claudio em vida).
Como explicar o fato de Seneca limitar as acoes da Apocolocintose ao mundo das sombras, apos a morte do imperador?
Mesmo que nao se possa afirmar haver nesta satira um retrato fiel de Roma, uma vez que
Claudio nao era objeto de repudio em todas as classes da sociedade romana, sendo repudiado so
em determinados segmentos, ha na obra, todavia, a ideia de que fundamentalmente se trata de
critica e de maledicere. As alusoes, os exageros e as amplificacoes fornecem elementos que
justificam pensar que Claudio e "des-mitificado" e "des-divinizado". Esta e, em sintese,a conclusao a que Rosario Cortes chegou (Cortes, 1986, p. 283 e ss.): sua imagem sera desfeita, gradualmente, de cima para baixo.
De fato, o processo de desmonte da personagem do imperador Claudio e de cunho historico, politico e religioso. Desenvolve-se a medida que o "heroi" percorre um caminho as avessas
da divinizacao. Aqui,
o "heroi" nao morre: sua alma procura saida do corpo;
o "heroi" nao e heroi: e uma alma;
no ceu, os deuses tiram do "heroi" sua condicao divina, conferida pelos homens na terra;
no inferno, o "heroi" perde sua condicao de "homem livre", e em clara alusao a sua
preferencia pelos amigos libertos, finaliza como um cognitio de um liberto qualquer.
Para concluir, pode-se observar que Roma conheceu satiras e ironias. Porem o que mais
surpreende na Apocolocintose e a critica a soberano recem-falecido. Se, como vimos acima, era
praxe homenajear solenemente os mortos, por que Seneca a escreveu?
A satira constitui-se de tres pressupostos basicos: a) fatos historicos mais ou menos
confiaveis; b) critica atraves do ridiculum, maledicere, censura (notare) etc; c) necessidade
historica.
Por ocasiao da morte de Augusto, o imperador fora divinizado e as honras prestadas ao
soberano morto foram todas cumpridas. Seus restos foram levados ao Mausoleu onde ja estavam
diversos membros de sua familia. Embora nao tivesse descendentes diretos em condicoes para
deixar no poder, deu legitimidade a Tiberio e sua heranca, o carater divino do imperador, teve
continuidade. Augusto, de um lado, propugnava a restauracao da religiao romana e, de outro,
pretendia imprimir novos rumos ao Imperio com vistas a sua preservacao, mas impondo um
modelo diarquico de governo, em que atuavam senado e imperador.
Ora, nao era diferente a pretensao de Seneca, que estava muito perto do poder como
preceptor de Nero e, a seguir, como umicus principis.
~ l a u d i otambem recebeu as devidas homenagens funebres. Ao contrario de Augusto,
deixou descendentes diretos, principalmente Britanico, um herdeiro masculino, eventualmente
adequado para assumir o poder, que muito rapidamente foi preterido por manobras de Agripina a
favor de seu proprio filho Nero, convenientemente adotado por Claudio.
a satira foi elaborada logo apos a morte do soberano. Em seus diferentes
aspectos a obra, mesmo com as lacunas que apresenta, organiza-se com muitos recursos satiricos, alguns faceis, outros sutis para a inteleccao moderna. Mas um aspecto fica evidente: como
a personagem principal e um morto, o ridiculo com que e revestido na satira, nao preservara sua
memoria. Nesse processo, o poder sobrenatural do soberano e simbolicamente desfeito. Ademais, mostrar o grotesco desenlace de Claudio, e querer deliberadamente atingi-lo em um dos
sentimentos mais naturais do romano em relacao a morte, pois reverencia e cumprimento dos ritos
funebre que se iniciam imediatamente logo apos a morte e um dos alicerces dapietas romana.
Ha muitas maneiras de criticar. Destruir, entretanto, a imagem de Claudio, no momento de
transicao do poder para o sucessor, Nero, aproxima-se de uma tentativa de aniquilar nao propri-
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amente a figura do falecido, mas antes o modelo de soberano que o claudianismo incorporara:
uma tirania de carater absoluto apoiada sobre libertos. Concentrar a critica, sobretudo, na
consecratio, homenagem de carater tanto politico quanto religioso e, antes de mais nada, ousar
definir uma posicao politica, fato que confere um carater programatico a esta satira. No caso,
dirigir a mira do ataque para o poder politico e tentar despertar as consciencias individuais contra
o tipo de organizacao estatal que Claudio incorporara. Esta seria a heranca politica a qual Seneca
se opunha.
Havia muitos deuses no panteao romano. Naquele momento historico-politico nao havia
necessidade de erguer mais um altar, muito menos para o divino Claudio. Parece que disso se
encarregou a Apocolocintose.

1. O presente artigo e devedor da tese de Rosario Cortes.
2. Rosario Cortes divide a satira em seis partes I. Titulo, proemio y marco temporal; 11. Muerte de
Claudio y alabanza de Neron; 111. A las puertas de1 Olimpo; IV. Concilium Deorum; V. Viaje
a 10s infiemos: funeral de Claudio; VI. Claudio en 10s infiemos (Cortes, 1986). A divisao
simplificada, em quatro partes, precedidas por uma introducao de carater historico, serve ao
proposito do presente comentario.
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RESUME: Auguste construisit pour lui-rnerne et les rnernbres de sa farnille un
rnausolee, afin que soient rendus a leurs depouilles les honneurs funebres qui
leur etaient dus. A I'heritage qu'il laissa, appartenait le rnodele politique du
souverain qui se perpetua avec I'Ernpire Rornain. Son souvenir a subsiste et
son rnausolee existe toujours. Au contraire, Ia rnort de I'ernpereur Claude,
cornrne elle est traitee dans I'Apolocynthosis de Seneque, offre I'exernple d'un
"heros", rnort, dont le role se situe sur une trajectoire post-mortem, un parcours
exacternent inverse de celui de Ia consecratio, hornrnage de divinisation confere
a certains ernpereurs et qui lui avait ete rendu, puisque dans Ia satire il descend
du ciel aux enfers.
MOTS CLE: Apocolocynthosis, Seneque, Ernpereur Claude, Consecratio,
Auguste.

