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Resumo 

Nossa pesquisa versa sobre a relação estabelecida no final do século II a.C. entre Caio Graco e a 
Ordem Eqüestre, como relatada nas obras de Veléio Patérculo e de Apiano de Alexandria. O 
estudo desta relação em suas especificidades, antecedentes e desdobramentos é um de nossos 
principais objetivos. Também buscamos analisar a Ordem Eqüestre em sua origem e 
organização, sua atuação na época de Caio Graco e no contexto Alto-Imperial, verificando 
alterações em sua formação, organização e poderes político e social. Também investigamos a 
vida, obra e contexto de Veléio Patérculo (século I d.C.) e de Apiano de Alexandria (século II 
d.C.) analisando de forma comparada os seus discursos para identificar as influências de seus 
contextos em suas interpretações do passado. 
Palavras-chave: Caio Graco, Ordem Eqüestre, Lex Repetundarum. 

 
Nossa pesquisa visa a análise da relação estabelecida entre Caio Graco e 

os membros da Ordem Eqüestre no final do século II a.C., como relatada 
posteriormente, nas obras de Veléio Patérculo e Apiano de Alexandria. Para tanto, nos 
servimos de uma extensa historiografia (incluindo obras de Claude Nicolet, Arnaldo 
Momigliano e Fergus Millar, dentre outros autores) que trata das personagens 
envolvidas neste fato e do contexto em geral; além dos dois documentos textuais que 
são a base de nosso estudo. Estes documentos foram escritos durante o Alto Império, 
apresentam o mesmo título (História Romana), mas se diferenciam profundamente 
quanto ao contexto de sua produção, origem e objetivos de seus autores. O relato de 
Veléio Patérculo foi escrito no culturalmente conturbado século I d.C., por um romano 
que escrevia em latim e procurava, com sua obra, ganhar destaque e influência na corte. 
Já a História Romana de Apiano foi produzida no século II d. C., por um homem cuja 
origem é de difícil definição: um autor que nasceu no Egito, província romana, e que 
escrevia em grego; cuja produção histórica objetivava, ao que parece, demonstrar a 
gratidão que dispensava à Roma, exaltando seu poder e grandeza.  

Devido a isto, julgamos enriquecedora a análise comparada não apenas 
do discurso destes autores sobre o fato ocorrido no final da República, mas também de 
seus contextos e possíveis influências nos seus posicionamentos frente ao passado. 
Afinal, o texto é uma representação do real, uma reconstituição da realidade e fruto de 
uma construção subjetiva que reflete o ponto de vista de quem relata (SILVA ,2000, 83) 
– que está intimamente ligado à representação que o grupo do autor faz de si, fator 
constituinte da identidade de seus membros. As representações coletivas influenciam na 
produção do texto, são sempre determinadas pelos interesses de grupos que as 
produzem e pela intenção do autor em ser aceito por estes produtores. Isto faz 
necessário, segundo Roger Chartier (1990, 17), relacionar os discursos proferidos com a 
posição de quem os utiliza e de quem os produz. Em linhas gerais supomos, para a 
análise dos documentos, que a busca por identidade influenciou de diferentes formas o 
tratamento dispensado pelos autores à memória republicana, além de ter direcionado o 
posicionamento dos mesmos frente ao fato ocorrido. 

No universo compreendido pelas representações coletivas estão presentes 
traços importantes como a memória compartilhada pelo grupo e sua identidade – cuja 
construção está intimamente ligada à comunhão de memória. Assim, as interpretações 



2 
 

de Veléio Patérculo e de Apiano de Alexandria serão encaradas, neste trabalho, como 
uma representação do imaginário de seus respectivos grupos sobre o fim da República; 
um produto da inserção dos autores em suas sociedades, cujo reflexo são as diferentes (e 
divergentes) explicações dadas pelos autores ao fato ocorrido no fim do século II a.C..  

Este texto está organizado em subtópicos que, primeiramente, 
apresentam os documentos eleitos para embasar a pesquisa, seus autores e contextos de 
produção; em seguida abordam a relação entre a Ordem Eqüestre e o tribuno Caio 
Graco, utilizando tanto a historiografia a respeito quanto as obras antigas para explicar a 
origem, constituição e função da Ordem Eqüestre além de apresentar o histórico de Caio 
Graco e o conteúdo da lei que delineou a relação entre os dois sujeitos deste estudo. 
Finalmente esboçamos a análise comparativa das obras, enumerando os prováveis 
motivos dos posicionamentos discrepantes dos dois autores frente ao passado. Note-se 
que neste momento nosso objetivo não é apresentar conclusões finais, visto que a 
pesquisa ainda prossegue. 

 
Veléio Patérculo: contexto e obra 

 
A época de Veléio Patérculo, autor de uma das Histórias Romanas que 

utilizamos como documento, é o governo de Tibério César Augusto (14 –37 d.C.), 
genro e filho adotivo de Otávio Augusto. Quando Tibério sucedeu a Otávio no governo 
de Roma tinha 56 anos e existiam muitas dúvidas sobre seu caráter e competência. Para 
alguns, a reserva de Tibério dissimulava altivez e arrogância ou até uma tendência para 
a crueldade e perversão (SHOTTER, 2004, 1). Alguns estudiosos do período chegam a 
afirmar que Tibério demonstrava relutância para exercer as responsabilidades do cargo e 
não expressou aversão às práticas da velha República (SHOTTER, 2004, 2); de sua 
tentativa de restituir o poder para o Senado derivou a acusação de hipocrisia e perfídia, 
principais característica do Imperador segundo alguns autores (GRIMAL,1993, 84-85). 

Em linhas gerais o governo de Tibério foi marcado por uma péssima 
relação com o Senado. Uma atmosfera de medo, suspeita e hostilidade se estabeleceu 
desde muito cedo em suas transações, ainda que Tibério parecesse realmente ter 
desejado ver o Senado como um honesto parceiro nos negócios do Estado 
(SHOTTER,2004, 28). Este esforço para estabelecer uma parceria com o Senado 
caracteriza a primeira metade do governo de Tibério: momento em que as relações entre 
as duas principais instâncias governamentais foram baseadas no respeito tradicional 
pelo Senado e pela sua independência de espírito. Tudo isso porque Tibério empenhou-
se para manter a integridade do Senado e dos Magistrados, acreditando claramente ser 
um Princeps tradicional, ou seja, o membro do Senado mais prestigiado. De acordo com 
instruções deixadas por Augusto, Tibério reforçou o poder do Senado ao transferir o 
direito de eleger os magistrados do poso para os Senadores (SEAGER, 2005, 105). Mas 
essa cooperação foi rara, e como justificativa para o fracasso das boas intenções de 
Tibério, os autores enumeram a sua reputação anterior a ascensão ao poder: ele era tido 
como um arrogante e hipócrita que se tornou Imperador contra o melhor julgamento de 
Augusto. Sua auctoritas, essencial para o sucesso nas relações com a elite, foi assim 
minada antes de seu governo ter começado (SHOTTER,2004, 28-29). 

Devido a este fracasso no estabelecimento de boas relações com o 
Senado, Tibério começou, a partir de 23 d.C., a entregar cada vez mais a administração 
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do Estado para seu amigo Sejano1, chegando a confiá-la inteiramente a ele quando 
decidiu se retirar para Capri (em 26 d.C.). Este segundo momento do governo de 
Tibério foi caracterizado pelo uso indiscriminado da Lei de Traição. Esta era uma já 
existente no fim da República e dizia respeito a ações de traição. A lei foi revisada por 
Augusto e passou a prever punição também para palavras de traição, escritas ou faladas, 
não apenas contra os interesses do Estado, mas também para afirmações ou atos que 
atingissem o Príncipe ou sua família (SHOTTER, 2004, 32-33). 

Marco Veléio Patérculo nasceu entre 19 e 20 a.C. (SUMNER,1970, 275), 
iniciou sua participação na vida pública romana em 2 a.C. (BROWDER,1989, 268) e, 
como o avô, desfrutou de uma razoavelmente rápida promoção da Ordem Eqüestre para 
a Senatorial (SUMNER,1970, 265). Há registros de que ele, assim como seu pai, serviu 
como oficial de cavalaria sob o comando do futuro Imperador Tibério na Germânia no 
ano 4 d. C – “ ... porque fui enviado com ele, imediatamente depois da adoção, à 
Germânia como prefeito de cavalaria, sucedendo no cargo a meu pai” (VELÉIO 
PATÉRCULO, II. 104) – e mais tarde na Panônia, na Trácia, Macedônia, Acáia e Ásia. 
Em 6 d. C., tendo completado sua equestris militia, Veléio foi eleito questor – 
promoção que ocorreu pela influência de Marco Vinício e de Tibério – e desempenhou a 
função de legatus Augusti (SUMNER,1970, 271-272). Foi Prefeito de Cavalaria de 
Tibério durante a campanha do Reno, acompanhou seu Triunfo pela guerra da Ilíria, em 
12 d. C. (SÁNCHEZ MANZANO,2001, 8-9), e em seguida, com seu irmão2, assumiu 
uma cadeira no Senado, quando ambos foram eleitos Pretores3 em 14 d. C Não há 
menção sobre ele ter desempenhado os cargos de Tribuno da Plebe ou Edil, mas ele 
pode ter sido excetuado do cursus devido a seu prolongado serviço militar 
(SUMNER,1970, 274). Segundo G. V. Sumner (1970, 297) Veléio Patérculo morreu 
algum tempo depois da conspiração de Sejano, deixou dois filhos e provavelmente uma 
fortuna substancial para ambos seguirem normalmente uma carreira senatorial até o 
consulado. Mas alguns pesquisadores, como Ronald Syme e J. Hellegouarc’h, (apud: 
SANCHÉZ MANZANO,2001, 09) afirmam que ele foi vítima da queda de Sejano, em 
31 d.C.. 

História Romana é sua única obra conhecida; dedicada a Marco Vinício, 
neto daquele que comandou as tropas quando Veléio esteve na Germânia e filho de 
Públio Vinício, que foi Procônsul da Macedônia em 1 d.C., e Cônsul em 2 d.C., e que 
também comandou Veléio, como o próprio autor informa: “Antes, Marco Vinicio, 
comecei essa carreira militar sob a autoridade de teu pai e de Públio Silio...” (VELÉIO 
PATÉRCULO, II. 101). Marco Vinício era um homem culto e eloqüente de 35 anos, a 
quem Tibério escolheu para esposo de Júlia Livila, filha de Germânico, sobrinho e filho 
adotivo do Príncipe. Com Calígula, Marco Vinício recebeu o patriciado, permanecendo 

                                                 
1 Lucio Sejano era membro de uma família eqüestre e, assim como o pai, foi Prefeito do Pretório, ou seja, 
comandante da Guarda Pretoriana – a guarda pessoal do Imperador. Devido ao crescente isolamento de 
Tibério frente aos senadores, Sejano se tornou o homem de confiança do Imperador e arquitetou um plano 
para assumir completamente o poder. Este plano incluiu o assassinato do filho de Tibério, Druso. 
Entretanto Tibério impediu a conclusão do golpe, sendo Sejano julgado e morto assim como seus 
partidários que foram vítimas de uma proscrição (SHOTTER, 2004, 47-55). 
2 Este chamava –se Magius Celer Velleianus, e havia sido adotado, segundo alguns, por M. Magius 
Maximus, prefeito do Egito com Augusto, ou, segundo outros, por Numerius Magius de Cremona, 
também capataz militar às ordens de Pompeu com seu avô paterno, em 49 a.C. (MANZANO,2001, 08). 
3 De acordo com G. V. Sumner (1970, 274-275) Veléio Patérculo e o irmão estavam na lista dos candidati 
caesaris – ou seja, sua candidatura recebia o apoio do Imperador – que havia sido originalmente arranjada 
por Augusto e, depois da morte deste, foi formalmente confirmada pelo novo Imperador. 
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atuante na corte até 46 d.C., quando morreu envenenado, e recebeu funerais oficiais, por 
ordem do Imperador Cláudio (SÁNCHEZ MANZANO,2001, 9-10).  

Marco Vinício pode ser avaliado como patrono de Veléio Patérculo, 
considerando-se que o patronato também é uma convenção literária vantajosa para o 
autor e para o patrono, não se restringindo a termos financeiros ou de dependência 
social. Veléio Patérculo dignificou seu trabalho com referências ao Cônsul, para quem 
foi interessante sua menção na história como um forte apoio de Tibério, além da honra 
de receber a dedicatória de uma obra durante sua magistratura (WOODMAN,1975, 
274).  

Sobre a data de produção da obra há um intenso debate entre os 
pesquisadores. David Shotter (2004, 82) afirma que a História Romana foi escrita na 
década e meia entre os anos 15 e 30 d.C. Alguns autores, como R.J.Starr (1981) e G. V. 
Sumner (1970, 284), defendem a tese de que a obra foi escrita rapidamente, entre 29 e 
30 d.C, ou seja, no curto período decorrido entre a eleição de Marco Viníco para o 
consulado e a inauguração de sua magistratura. A.J. Woodman (1975) enumera três 
ocasiões em que Veléio deixa pistas que embasariam esta hipótese: a primeira delas 
refere-se à grande velocidade com que escrevia: “... nesta pressa que não me permite 
nunca, como levado pela força de um tornado e de um redemoinho que não me deixa 
parar...” (VELÉIO PATÉRCULO, I. 16). A segunda pista apresenta referência à 
restrição de seu trabalho: “A grandeza deste homem requer vários volumes, mas as 
dimensões desta obra exigem que se explique em poucas palavras” (VELÉIO 
PATÉRCULO, II. 29); e a terceira diz respeito a aparentes referências sobre sua 
intenção de escrever uma história maior posteriormente – “Deixamos para uma obra 
adequada qual era neste momento o aspecto de Roma, quais os ânimos de cada um...” 
(VELÉIO PATÉRCULO, II. 99). Mas, o pesquisador alega que estas pistas não 
precisam corroborar a hipótese de que Veléio Patérculo escreveu seu trabalho no espaço 
de alguns meses. Segundo o autor, rapidez e brevidade são simplesmente formas 
técnicas de descrever a seleção ou pesquisa do material e não implicam necessariamente 
escrita rápida no sentido literal. A única base sólida para assumir que ele começou a 
escrever em 29 d.C. poderia ser a dedicatória a Marco Vinício (WOODMAN,1975, 
280), mas esta é uma teoria bastante questionada.  

Os dois livros da História Romana de Veléio Patérculo abarcavam desde 
as origens de Roma até sua própria época. A primeira parte da obra, que diz respeito às 
origens de Roma e sua história até o fim da República, é formada pelo primeiro livro e o 
segundo até o capítulo 41. Para escrevê-la o autor certamente consultou outras obras 
históricas que ele menciona ocasionalmente. Veléio faz referência, por exemplo, aos 
Anais de Emílio Sura4 quando fala dos grandes impérios anteriores a Roma: “Emílio 
Sura expôs em seus Anais do Povo Romano o seguinte: os soberanos da Assíria 
dominaram todas as nações...” (VELÉIO PATÉRCULO, I. 6); e a Quinto Hortêncio 
Hortalo, ao falar da guerra social e da participação de um antepassado seu5: “Alguns 
autores, e de maneira muito brilhante, Quinto Hortênsio em seus Anais, deram a 

                                                 
4 A referência a Emílio Sura – que aparentemente escreveu um compêndio de história universal com 
características semelhantes ao trabalho de Veléio e que não sobreviveu até nós – é feita de forma direta, 
com a transcrição das informações transmitidas pelo autor. 
5 Este antepassado era Minacio Magio, neto de Décio Magio, que lutou fielmente ao lado dos romanos na 
Guerra Social, tendo ocupado com sua legião as cidades de Herculando, Pompéia e Composa. Segundo 
Veléio, o povo romano lhe agradeceu a lealdade concedendo-lhe a cidadania a título individual e 
nomeando seus filhos como Pretores (VELÉIO PATÉRCULO, II. 16). 
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conhecer suas virtudes.” (VELEÍO PATÉRCULO, II. 16). Veléio também indica ter 
consultado as Orígens de Catão: “Estaria de acordo com eles, mas quanto difere desta a 
opinião de Marco Catão! Este chega a dizer que Cápua foi fundada por etruscos...” 
(VELÉIO PATÉRCULO, I. 7) e a obra de Fábio Pictor, provavelmente através do 
Chronicorum libri III, de Cornélio Nepote.  

Além disso, o Liber Annalis de Ático, publicado entre 50 e 46 a.C., é 
uma das fontes utilizadas por Veléio nesta primeira parte da obra. Também podemos 
citar a obra de Cornélio Sisenna como um provável modelo de alguns aspectos da 
reconstrução das origens das Guerras Civis. Para tratar de homens ilustres, Veléio se 
inspirou em documentos biográficos-panegíricos6 conservados nos arquivos das grandes 
famílias; assim ele pode ter se servido das Vitae de Cipião Emiliano, de Múmio e de 
Druso. Estes documentos chegavam ao conhecimento público, em algumas ocasiões, 
para impulsionar as ambições dos membros destas famílias (SÁNCHES 
MANZANO,2001, 12-13). Deste fato podemos concluir que estas biografias não eram 
textos neutros: certamente em sua redação houve a seleção daquilo cuja narração 
contribuiria para uma boa imagem da personagem biografada, não apenas por serem 
textos que objetivavam o elogio daquela vida narrada, como também pelo fato de que 
seu uso para propaganda era possível. 

A segunda parte da obra, que abrange o livro dois a partir do capítulo 
427, se concentra no estabelecimento do Principado e suas principais personagens: 
César, Otávio e Tibério. Nesta parte do relato há coincidências com a obra de Apiano8, e 
com a de Tito Lívio, apesar de não haver a referência direta de Veléio a estes autores. 
Segundo Maria Assunção Sánchez Manzano (2001, 13), o relato de Veléio Patérculo 
coincide, em alguns pontos, com a narração de Tito Lívio denominada Periochae9; a 
História Romana coincide com a obra de Apiano em diversos pontos, tais como a 
descrição de César: ambos os autores afirmam que César ignorou as previsões dos 
áugures e o sonho de sua esposa, foi ao Senado e lá foi assassinado (VELÉIO 
PATÉRCULO, II. 41; APIANO. Guerras Civis, II, 149). Além disso, Veléio Patérculo e 
Apiano concordam com a possibilidade de comparar César a Alexandre: “(...) o homem 
mais afortunado em tudo, extraordinário, de grandes projetos, e digno de ser comparado 
com Alexandre. (...)” (APIANO. Guerras Civis, II, 149); “(...) pela excelência de seus 
pensamentos, pela diligencia na guerra, pela capacidade de enfrentar perigos, se 
assemelhava a aquele grande Alexandre, mas sóbrio e não enraivecido.” (VELÉIO 
PATÉRCULO, II. 41) 

O autor também se serviu de testemunhos orais para tratar de épocas 
próximas à sua vida, sendo ele mesmo uma das testemunhas de sua época. Veléio utiliza 
a primeira pessoa para falar de fatos dos quais ele participou – “... assim, fui espectador, 
e no que alcançava minha mediocridade, colaborador, na qualidade de prefeito e de 
legado, de suas façanhas insuperáveis durante nove anos.” (VELÉIO PATÉRCULO, II. 
104); “tive a sorte de ver este espetáculo lindíssimo e memorável dos exércitos...” 
                                                 
6 Os textos panegíricos compunham-se de um discurso feito por um autor com o objetivo de elogiar outra 
pessoa, geralmente escrito como forma de reconhecimento ou agradecimento por alguma benesse 
recebida.  
7 O capítulo 42 descreve a investida de Júlio César contra os piratas que o seqüestraram, que terminou 
com a crucificação de todos os capturados. 
8 Esta coincidência proveio de uma fonte comum aos dois: Asínio Polio (SÁNCHEZ MANZANO, 2001, 
13). 
9 Estes consistem em breves resumos do texto completo de Tito Lívio. Dos 142 livros desta obra, temos 
acesso a apenas dois (MELLOR, 1991, 53). 
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(VELÉIO PATÉRCULO, II. 101) – além de se referir à reações que o povo demonstrou 
frente a fatos – “dificilmente poderemos descrever adequadamente... a alegria daquele 
dia e as felicitações das pessoas , os bons desejos expressados...” (VELÉIO 
PATÉRCULO, II. 103) – o que permite afirmar que, ou Veléio testemunhou o fato, ou 
ouviu o testemunho de alguém que o fez, pois dificilmente ele encontraria nas fontes 
que consultou as informações desta ordem. 

Veléio também consultou documentos oficiais, como as acta senatus (as 
atas das discussões ocorridas no Senado) e as acta publica (atas das discussões que 
ocorriam nas três assembléias romanas: comitia centuriata, tributa e curiata), além de 
documentos militares e arquivos imperiais, para escrever sobre sua época. Para embasar 
seu relato sobre o início do Principado, Veléio consultou as Res Gestae – que 
compreendiam o testamento de Augusto e o relato de todos os feitos de seu governo – e 
os Comentarii10 do Príncipe (SÁNCHES MANZANO,2001, 13). 

O relato é parcial em relação aos Césares e beira a adulação quando trata 
de Tibério. Veléio não esconde sua admiração a Tibério: sua volta a Roma equivale, na 
História Romana, ao retorno da proteção da Fortuna à cidade – “Mas a fortuna (...) 
então devolveu sua proteção ao estado, porque antes da morte dos dois irmãos, o retorno 
de Tibério Nero de Rodes (...) encheu de felicidade sua pátria” (VELÉIO 
PATÉRCULO, II. 103) – além disso, de acordo com o autor, Otávio mostrava grande 
respeito ao futuro imperador – “Pouco tempo havia passado quando Caio César (...) se 
reuniu antes com Tibério Nero, por quem mostrava o respeito adequado a um superior” 
(VELÉIO PATÉRCULO, II. 101). 

A obra é valiosa por seus retratos11 e pelos capítulos que tratam da 
evolução da literatura latina, nos quais o autor discute as razões para seu declínio. 
Veléio afirma que os gênios de cada arte se distribuíram de acordo com uma 
semelhança de época e de resultados, citando vários exemplos, como o florescimento da 
comédia, da tragédia e da filosofia ocorridos na Grécia: “Uma só época definida por um 
período de muitos anos deu esplendor à tragédia, por obra de Ésquilo, Sófocles e 
Eurípedes, homens de inspiração divina;” (VELÉIO PATÉRCULO, I. 16). Entretanto, 
segundo Veléio Patérculo, isto não ocorreu mais na Grécia que em Roma onde 
brilharam Cecílio, Terêncio e Afrânio, além de Tito Lívio, Catão e os destaques da 
oratória, que incluía os irmãos Graco (VELÉIO PATÉRCULO, I. 17). 

Veléio Patérculo afirma que o apogeu de cada gênero se circunscreve a 
períodos muito breves e por isto ele busca sempre as causas da convergência de gênios 
na mesma época, sendo as mais importantes a emulação e admiração, que levam à 
imitação; mas, pela dificuldade em manter o alto nível do ofício, “de maneira natural, o 
que não pode avançar, retrocede” (VELÉIO PATÉRCULO, I. 117). E assim como 
houve o impulso de alcançar os escritores precedentes e admiramos, quando desaparece 
a esperança de superá-lo, o esforço decai: o que não se pode alcançar já não é 
perseguido e busca-se busca uma nova forma de se sobressair (VELÉIO PATÉRCULO, 
I. 17). Desta maneira, Veléio Patérculo descreve a evolução da literatura latina sendo 

                                                 
10 Tratava-se de uma espécie de autobiografia de Augusto em que este, a exemplo de Júlio César, relatava 
os fatos de sua vida sob seu ponto de vista. É uma obra perdida para nós, da qual somos informados por 
Suetônio. 
11 O capítulo 41do livro II é um bom exemplo destes retratos construídos por Veléio, que constituem o 
traço biográfico da obra. Trata-se de uma descrição de Caio Júlio César, sua descendência, suas virtudes 
pessoais (cita-se generosidade, munificência, coragem), suas habilidades na guerra (comparável a 
Alexandre, segundo o autor) e sua trajetória até ser capturado por piratas.  
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constituída de gerações de gênios impossíveis de serem superados, mas cuja tentativa de 
imitação e superação contribuem para o crescimento de outras áreas da literatura pela. 

A influência do gênero biográfico pode ser percebida por sua defesa de 
que o homem seja julgado por seu valor pessoal, e não pela condição herdada em seu 
nascimento, conceito que é transmitido pela tradição retórica, e que possivelmente é 
uma influência do estoicismo, como em Tácito ou Sêneca, Salústio e Valério Máximo 
(SÁNCHES MANZANO,2001, 18). O ajuste cronológico tem por referencial temporal 
o ano de inauguração do consulado de Marco Vinício e as festas que ocorriam ao longo 
do ano além do ano de fundação de Roma (SÁNCHES MANZANO,2001, 16 e 19).  

Os capítulos 6 e 7 do livro II da História Romana tratam dos episódios 
relacionados a Caio Graco. Mas falar deste tribuno sem falar de Tibério Graco, seu 
irmão mais velho e também tribuno, tendo por base a obra de Veléio, é difícil, pois há 
uma idéia de continuidade entre um e outro em seu discurso. Segundo Veléio, Tibério 
Graco, ao propor suas leis -a Lei Frumentaria e a Lei Judiciária, dentre outras – “se 
afastou dos bons” (VELÉIO PATÉRCULO, II. 2), e, quando fala sobre a candidatura de 
Caio, afirma que a mesma “loucura” se apoderou do Graco mais novo (VELÉIO 
PATÉRCULO, II. 6). Soma-se a isto o fato de que a construção do relato sobre Caio 
apresenta sempre um paralelo, quase uma comparação, com os fatos ocorridos 
anteriormente com o Graco mais velho. 

Veléio, escrevendo sobre os motivos que levaram Caio a se candidatar, 
levanta a hipótese de que tal ato seria uma busca de vingança pela morte do irmão e a 
concretização de seu intento ao poder régio. Tibério Graco é caracterizado como um 
homem de vida exemplar, destacado gênio e reta intenção que possuía tantas virtudes 
quantas uma perfeita condição de mortal tem por natureza e educação (VELÉIO 
PATÉRCULO, II.2). Caio, comparado pelo autor com o irmão, é descrito como 
semelhante ao irmão em virtudes e capaz de ocupar o nível mais alto de cidadania, mas 
muito mais destacado que o irmão em gênio e eloqüência.  

Ao escrever sobre as reformas do Graco mais novo, Veléio Patérculo é 
enfático ao afirmar que não havia nada que ele não mudasse, que não deixava nada 
tranqüilo (VELÉIO PATÉRCULO, II. 6). Assim Veléio critica todas as reformas 
empreendidas por Caio, mas sua crítica não se refere diretamente às leis, que em seu 
relato são apenas enumeradas, mas sim à postura que o tribuno assumiu ao empreendê-
las, caracterizada no início do relato como uma “loucura”. Até mesmo a lei através da 
qual a formação do júri dos tribunais referentes a questões provinciais e a extorsões foi 
transferida da responsabilidade dos senadores para a dos eqüestres é criticada; mesmo 
sendo este autor um cavaleiro, que ascendeu à ordem senatorial durante o governo de 
Tibério, conforme já foi dito.  

Ao final de seu relato sobre Caio Graco, Veléio não condena a 
perseguição a este feita por Opímio, mas caracteriza como abominável o pagamento 
feito pelo cônsul à cabeça não de Caio, mas de Fúlvio Flaco,“um cidadão romano” 
(VELÉIO PATÉRCULO, II. 6). Desta afirmação pode-se interpretar que Veléio 
considerou Fúlvio Flaco como uma vítima inocente levada pela loucura de Caio; 
enquanto o pagamento do peso da cabeça de Caio Graco é visto pelo autor como uma 
punição justa, portanto, não condenável. Veléio Patérculo (II. 7) faz um balanço das 
magistraturas dos irmãos Graco, e afirma que estes empregaram mal suas excelentes 
qualidades, e ressalta que se permanecessem tranqüilos, teriam conseguido tudo que 
tentaram alcançar com pressões. 
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Apiano de Alexandria: contexto e obra 
Apiano de Alexandria é o autor do outro documento textual que 

utilizamos em nossa pesquisa. Por não ter chegado até nós sua autobiografia, para 
escrever sobre sua vida a historiografia moderna utiliza como fonte sua produção 
epistolar endereçada à Frontão, o preceptor de Marco Aurélio (SANCHO ROYO,1985, 
7). Ele nasceu no Egito, na época de Trajano (por volta de 95 d. C.) e morreu em 165 d. 
C., aproximadamente. Ao longo de sua vida, desempenhou altos cargos administrativos 
em sua cidade natal; foi advogado12 em Roma e, por intercessão de seu amigo 
Frontão13, na velhice, foi nomeado por Marco Aurélio e Lúcio Vero como Procurador 
Imperial14 (SANCHO ROYO,1985, 8-9 e 13). O próprio Apiano enumera estes cargos 
desempenhados por ele, em sua apresentação, no final do prólogo de sua obra: “... sou 
Apiano de Alexandria, homem que alcançou os mais altos postos em sua pátria e que 
atuou como defensor nos tribunais de Roma no tempo dos imperadores, até que lhe 
concederam o cargo de seu procurador” (APIANO, PRÓLOGO. 15). Apiano viveu no 
século II d. C., sob o governo dos Antoninos, caracterizado como um período de paz 
interna, estabilidade e expansão, no qual o Império afirmou sua unidade e coesão 
(GRIMAL,1993, 101)  

História Romana, cuja confecção foi iniciada em 160 d. C. e concluída 
em aproximadamente 165 d. C., provável ano da morte de seu autor, é a principal 
produção histórica de Apiano e a única que chegou até nós. Trata-se de uma narração da 
história de Roma desde sua fundação até a morte de Sexto Pompeu, em 35 a.C., 
ocorrida pouco depois da divisão do Império entre Antônio e Otávio (SANCHO ROYO, 
1985, 10 e 13). Apiano, no prólogo da obra, justifica seu trabalho:  

“E levei a cabo esta tarefa com cada povo, no desejo de aprender com exatidão as 
relações dos romanos com cada um, a fim de compreender a debilidade dos 
mesmos, ou sua capacidade de resistência; de outro lado, o valor e boa fortuna de 
seus conquistadores ou qualquer outra circunstância fortuita que produziu.” 
(APIANO, PRÓLOGO. 12). 

A obra escrita em grego compõe-se de 24 livros dos quais 9 nos 
chegaram completos, e outros 7, em fragmentos (BROWDER,1980, 32). A primeira 
parte de História Romana trata da fundação de Roma e de suas guerras com outros 
povos e, para a organização desta narrativa, Apiano utilizou não o método cronológico, 
mas sim o etnográfico, cuja referência foi a cidade de Roma (SANCHO ROYO, 1985, 
11-12): “as guerras estrangeiras sustentadas com povos diferentes encontram-se 
divididas em livros, em razão do povo com que foram sustentadas” (APIANO, 
PRÓLOGO. 15). 

É difícil estabelecer os motivos que levaram Apiano a construir sua 
história nesta perspectiva, e com este objetivo há várias hipóteses: desejo de imitar 

                                                 
12 Antonio Sancho Royo (1985, 8) supõe que a carreira de Apiano como advogado em Roma tenha sido 
desempenhada na qualidade de aduocatus fisci, ou advogado do Tesouro Imperial (BROWDER,1980, 
32), cargo instituído pelo Imperador Adriano. 
13 A suspeita da interferência de Frontão na nomeação de Apiano para o cargo de procurador imperial é 
embasada pela existência de cartas de Apiano endereçadas ao preceptor de Marco Aurélio, e deste a 
Antonino Pio, solicitando o já referido cargo para seu amigo (SANCHO ROYO,1985, 9). 
14 Suspeita-se que, para conseguir o cargo de Procurator Augusti ou Augustorum dos imperadores Marco 
Aurélio e Lúcio Vero, Apiano tenha conseguido, com Adriano, o direito à cidadania e algum título de 
nobreza da ordem eqüestre (SANCHO ROYO,1985, 8-9); além disso, a interferência de Frontão nesta 
ocasião deve ter sido necessária visto que os magistrados que desempenhavam este cargo eram eleitos 
entre os membros da ordem senatorial, da qual Apiano não fazia parte.  
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algum modelo precedente, condicionamento do próprio material histórico, ou pelo fato 
de Apiano não ser historiador de ofício, pela incapacidade do autor em organizar as 
informações das diferentes fontes de forma cronológica, ou mesmo pela influência do 
exercício da advocacia em sua concepção da história de Roma compartimentada, 
estanque, como um advogado defende cada caso isoladamente (SANCHO ROYO,1985, 
12). 

No entanto, este modelo etnográfico é rompido na narrativa das Guerras 
Civis15, das quais se ocupa a maior parte da obra de Apiano, e em que os fatos são 
organizados “em razão de seus líderes” (APIANO, PRÓLOGO. 15), cujas 
personalidades16 recebem uma atenção especial. Então a ordem cronológica é adotada, e 
são narradas as lutas internas desde o Tribunato de Tibério Graco até o segundo 
triunvirato. É evidente que para a composição da obra, por serem os fatos narrados 
temporalmente distantes do autor, foi necessária a utilização de fontes escritas, o que faz 
de Apiano um compilador de dados, como Dioniso de Halicarnaso, dentre outros 
(SANCHO ROYO,1985, 13). 

Devido a esta necessidade de fontes escritas para a composição de 
História Romana, houve por parte de Apiano o interesse em se apresentar como homem 
acostumado às tarefas públicas – ressaltando no prólogo de sua obra e, ao que tudo 
indica em sua autobiografia, os cargos de alta confiança que ocupou em Roma – com o 
intuito de ressaltar sua capacidade de interpretar e julgar os fatos de um passado remoto 
(SANCHES ROYO,1985, 9-10). Mas estabelecer quais foram as fontes utilizadas por 
este autor é uma tarefa difícil e necessária. Apiano, ao longo da narrativa, cita uma série 
de autores – estes são Políbio, Paulo Clódio, Jerônimo de Cárdia, Júlio César, Otávio 
Augusto e Asínio Polião (SANCHO ROYO,1985, 15) – que, pela forma como 
aparecem mencionados, podem ser apontados como suas fontes em menor ou maior 
grau; há também certo número de autores, tais como Rutílio Rufo e Terêncio Varrão 
que, apesar de serem mencionados por Apiano, parece não terem sido utilizados na 
obra. Finalmente, há muitos outros autores – citamos Plutarco, Diodoro, Posidônio, 
Lívio, Salústio, dentre outros (SANCHO ROYO,1985, 15) – dos quais Apiano não faz 
menor referência, mas que constituíram, como provaram estudos posteriores, fontes 
importantes para diversas partes da narrativa.  

Apesar de ser difícil estabelecer as fontes utilizadas em História Romana, 
podemos afirmar sem sombra de dúvida que Apiano, para escrevê-la, se serviu de obras 
gregas e romanas, além das memórias de campanha (para nós perdidas) dos 
participantes diretos de alguns fatos (como os registros de César e Otávio Augusto), e 
de documentos oficiais disponíveis em registros e arquivos, cujo acesso era possível por 
ser o autor um funcionário imperial (SANCHO ROYO,1985, 14-16). 

Apiano, por ter atuado em Roma, conhecia bem e era fluente no latim 
(SANCHO ROYO,1985, 18), entretanto, o próprio autor alude à dificuldade em traduzir 
as fontes escritas em latim para o grego, língua em que escreveu sua História Romana: 
“(...). Tal era o texto da proscrição na medida em que pude traduzí-lo para a língua 
                                                 
15 A narrativa das Guerras Civis está disposta nos livros II e III da História Romana, que apresentam o 
subtítulo de Guerras Civis, sob o qual são organizados os cinco livros que tratam destas lutas internas. Os 
livros I e II das Guerras Civis compõem o livro II da História Romana, cujo livro III é composto pelos 
livros III, IV e V das Guerras Civis. 
16 De acordo com Antonio Sancho Royo (1985, 24), o destaque para as personalidades e gestos 
individuais na obra de Apiano sobre as Guerras Civis é um reflexo do gosto pelo fator individual na 
historiografia helenística, à qual pertencem algumas de suas fontes, e de outros autores da época imperial 
e dos analistas romanos 
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grega (APIANO,Guerras Civis, IV. 11)”. Dificuldade explicada pela historiografia 
como fruto do esforço de Apiano em permanecer fiel às suas fontes, o que teria 
provocado também a inconstância da narrativa quanto à coerência e estrutura interna, 
que se alterava de acordo com a documentação e natureza das fontes utilizadas em cada 
caso. Tal esforço também ocasionou uma série de desvios de sentido das palavras 
gregas por ele usadas em sua tradução do latim, ou alterações nas estruturas frasais, o 
que foi chamado de “latinização de sua prosa” (GABBA apud: SANCHO ROYO,1985, 
18). 

O estilo geral da escrita de Apiano é claro e simples mas, às vezes, 
contagia-se de um caráter sintético de conteúdo e conciso na escrita; ao longo da 
narrativa também encontramos muitos discursos – os quais constituem, do ponto de 
vista estilístico, traço valioso da obra – fato que é uma constante na historiografia greco-
latina (SANCHO ROYO,1985, 24). Além disso, por escolha do autor, o texto não 
apresenta rigor cronológico, o que é justificado no prólogo: “pareceu-me supérfluo 
informar a data de todos os fatos e só mencionarei a dos mais destacados por período de 
tempo” (APIANO, PRÓLOGO. 13).  

Os capítulos 21 a 27 do livro I das Guerras Civis de Apiano tratam das 
duas magistraturas de Caio Graco como Tribuno da Plebe e destes, o capítulo 22 diz 
respeito à relação deste tribuno como a ordem eqüestre. Apiano, ao contrário de Veléio 
Patérculo, não se preocupa em descrever Caio Graco, sobre o qual apenas informa que 
era irmão mais novo de Tibério, e que permanecera politicamente inativo durante muito 
tempo desde a morte de seu irmão (APIANO. Guerras Civis, I. 21); sua candidatura a 
tribuno é justificada pelo fato de que muitos senadores o desprezavam, e Apiano afirma 
que assim que Caio foi eleito, “preparou de imediato sua vingança contra o Senado, que 
consistia na distribuição de trigo à plebe” (APIANO. Guerras Civis, I. 21). Com esta 
medida, diz Apiano, Caio ganhou o apoio popular e conseguiu a reeleição. 

Ao longo de sua magistratura, segundo o autor, o Graco mais novo 
buscou diminuir o poder do Senado, objetivo que foi alcançado com as leis judiciárias: 
“Dizem que, pouco depois de entrar em vigor a lei, Graco afirmou que ele abateu o 
poder do Senado com um golpe definitivo.” (APIANO. Guerras Civis, I. 22). 

Apiano descreve não só os projetos empreendidos por Caio Graco, como 
também nos informa sobre a repercussão de tais atitudes no Senado e na opinião pública 
– “E o povo (...), menosprezou as leis de Graco” (APIANO. Guerras Civis, I. 23) – 
além de detalhar a perseguição empreendida pela oposição ao filho mais novo de 
Cornélia Semprônia, bem como a morte do tribuno e de seus partidários. Depois de uma 
longa descrição dos acontecimentos que levaram à morte de Caio, Apiano se mostra 
favorável às reformas dos irmãos Graco, afirmando que a lei agrária proposta por 
Tibério e continuada por seu irmão, “teria resultados excelentes e muito úteis se 
tivessem podido pô-la em prática” (APIANO. Guerras Civis, I. 27).  

Para Apiano (Guerras Civis, I. 22), esta transferência foi o meio 
encontrado por Caio para comprar o apoio dos cavaleiros e foi justificada pela 
corrupção que dominava estes órgãos. Segundo o autor, Caio, pouco tempo depois da 
aplicação da lei, afirmou que havia abatido o poder do Senado com um golpe definitivo. 
Apiano concorda com tal afirmação dizendo que esta lei elevou os cavaleiros ao nível 
de dominadores – que, coligando-se com os tribunos nas votações, tornaram-se 
progressivamente mais temíveis para os senadores, não apenas detendo o poder, mas 
também cometendo violência contra estes nos julgamentos, e se corrompendo – e os 
senadores à condição de súditos. Entretanto afirma que com o tempo a intenção da lei 
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não se mostrou benéfica, pois se criou um vácuo de poder de governo, ao estar somente 
a dignidade nas mãos do Senado e o poder efetivo nas mãos dos cavaleiros.  
 
Caio Graco e a Ordem Eqüestre 

 
Caio Graco descendia de uma família patrícia muito influente em Roma: 

era filho mais novo de Tibério Semprônio Graco (217-151 a.C.) – que foi cônsul em 
duas ocasiões, 177 e163 a.C., censor em 169 a.C. e celebrou dois triunfos, em 178 e 175 
– e de Cornélia Semprônia (190 a.C. - ?), filha mais jovem de Cipião Africano, 
considerada pelos romanos como o ideal de maternidade. 

Quando seu irmão Tibério Graco foi Tribuno da Plebe e retomou as Leis 
Licínias Sêxtias17, foi um dos triúnviros agrários juntamente com Tibério e Ápio 
Cláudio. Nos dez anos de intervalo entre a morte de Tibério e o seu tribunato, Caio 
permaneceu recolhido ao âmbito doméstico. Segundo Plutarco (Vida de Caio Graco, 1), 
houve quem interpretasse tal postura como índice de desaprovação do Graco mais novo 
pela política empreendia por Tibério Graco; e duas justificativas para a reclusão de Caio 
são apresentadas pelo mesmo autor: “ou por medo dos adversários, ou para cevar-se no 
ódio contra eles” (Vida de Caio Graco, 1). Caio Graco retornou à vida pública em 126 
a.C. como questor do cônsul Orestes na Sardenha e em seguida candidatou-se ao 
Tribunato, o que causou reação dos notáveis e apoio em massa de todas as cidades da 
Península Itálica (PLUTARCO. Vida de Caio Graco, 3). 

Desde a criação de sua magistratura, em tempo de paz a atividade dos 
Tribunos da Plebe limitava-se à cidade de Roma, representando todos os plebeus e, na 
guerra, se submetiam à autoridade do cônsul (ADCOCK,1959, 45). A função primária 
dos Tribunos era proteger os plebeus contra as arbitrariedades dos magistrados e do 
Senado (CRAWFORD,1981, 32-33), apelando à Assembléia do Povo contra as decisões 
que julgassem abusivas (ius provocationis). Também podiam socorrer um plebeu (ius 
auxilii) colocando-o sob proteção direta e material do conjunto da comunidade a que 
pertencia (COMBÉS 1977, 58-59). Esta seria uma forma de a plebe alcançar o 
equilíbrio em relação ao direito de os patrícios proporcionarem aos titulares das demais 
magistraturas os benefícios do imperium18 e de formar o Senado (ADCOCK,1959, 34). 
Os Tribunos compareciam às sessões do Senado, não possuíam direito de propor 
emendas ao que se discutia ali e comunicavam as decisões senatoriais ao povo. 
Inicialmente as resoluções aprovadas pela Assembléia das Tribos afetavam todos os 
cidadãos se aprovadas em votação pela Assembléia Centuriata e com o consentimento 
dos Senadores (ADCOCK,1959, 34). Somente por volta do século III a.C. aceitou-se 
que resoluções tomadas por iniciativa dos tribunos tivessem força obrigatória tanto para 
plebeus quanto para patrícios (ADCOCK,1959, 44). 

                                                 
17 As Leis Licínias Sêxtias foram propostas pelos tribunos Caio Licínio Estolo e Lúcio Sêxtio, em 367, e 
definiram o limite da posse de terras públicas em 500 jeiras por família. Tibério Graco manteve este 
limite mas acrescentou que a posse era perpétua, e que os filhos dos proprietários poderiam possuir, cada 
um, a metade desta quantidade (APIANO. Guerras Civis, I. 9) 
18 Segundo F. E. Adcock (1959, 14-18), a idéia de imperium advinha dos tempos da monarquia, em que o 
rei era o único possuidor deste. Durante a República, imperium era a qualidade apresentada por aqueles 
que possuíam, por direito e competência, a responsabilidade pelo governo da cidade e uma força militar, 
sendo o fato de haver dois cônsules que se regulavam, e do ditador com tempo de governo pré-
determinado, os meios encontrados para que não fosse possível o imperium individual retornar na figura 
de um novo rei. 
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Os Tribunos da Plebe e tudo que os rodeava era revestido pela 
inviolabilidade tribnícia, caracterizada por uma reconhecida sacrossantidade19: eram 
protegidos por um juramento da plebe, que mataria quem quer que assassinasse um dos 
homens que desempenhavam o Tribunato, durante a vigência de sua magistratura 
(CRAWFORD,1981, 33). Tribunos da Plebe se distinguiam dos demais magistrados 
também por sua especialização em assuntos que interessavam aos plebeus, pela natureza 
de seus poderes e por sua intervenção à ação de qualquer organismo político da cidade, 
enquanto os demais magistrados só podiam fazê-lo com seus iguais (COMBÉS,1977, 
58). 

Com o passar do tempo, a magistratura criada para submeter os patrícios 
a uma jurisdição válida e aberta para todos (COMBÉS, 1977, 60) e para proteger os 
plebeus de abusos cometidos pelos patrícios, tornou-se um instrumento da ordem 
dirigente. Suas decisões eram tomadas sob a orientação do Senado, que manipulava as 
propostas de leis. O Tribunato passou a ser composto por homens ligados às famílias 
nobres, jovens aristocratas cujo objetivo era fazer carreira para entrar no Senado 
(CORASSIN,1988, p. 39).  

Segundo F. E. Adcock (1959, 63), esta perda de iniciativa por parte dos 
Tribunos da Plebe foi um meio de o Senado – que era incapaz de controlar a eleição 
popular, inclusive a de tribuno, e de impedir que as propostas destes magistrados fossem 
aprovadas com força de lei válida a todos os romanos – encontrou para se proteger. 
Absorvendo o Tribunato, o Senado fazia com que o cargo perdesse seu antigo grupo de 
eleitores (a camada superior da plebe) cujas reclamações haviam promovido os tribunos 
e que agora era parte da nobreza de ofício. Então a camada inferior da plebe estava 
convencida de que os patrícios apresentavam maior capacidade para o exercício do 
Tribunato, o que provocou a plena legitimidade não só da eleição destes candidatos, 
mas também de suas ações como tribunos, caracterizadas pela tendência a proteger e 
facilitar a obtenção de vantagens por parte de seus pares.  

Isso seria relativo aos 80 anos decorridos entre as Guerras Púnicas e o 
início das Guerras Civis (ADCOCK,1959, 64). No entanto, Maria Luiza Corassin 
(1988, 39) afirma que, já em 150 a.C. recomeçaram os sinais de conflito envolvendo os 
tribunos, que continuavam sendo aristocratas cuja atividade política permanecia 
relacionada com as aspirações tradicionais, mas que tendiam a fazer ecoar os 
descontentamentos dos humildes (CRAWFORD,1981, 99). Em 133 a.C., enfim, o 
Tribunato da Plebe voltou a protagonizar conflitos com os senadores, quando Tibério 
Graco foi eleito tribuno e projetou uma reforma na distribuição do ager publicus, o que 
provocou sua perseguição e assassinato por parte dos senadores e seus partidários. O 
conflito entre tribunos e senadores recomeçou após dez anos de paz, quando Caio 
Graco, irmão do tribuno de 133 a.C., apresentou uma série de leis que descontentaram a 
camada mais alta da sociedade, que o perseguiu até a morte. 

Este conjunto de leis propostas por Caio apresenta uma ordem 
cronológica de difícil definição. A historiografia moderna elegeu como as suas 
principais propostas leis tais como a Lei Frumentária20 e aquela que permitia a reeleição 

                                                 
19 De acordo com R. Combés (1977, 60), a sacrossantidade dos tribunos se opunha à possessão dos 
auspícios em que se fundava a pretensão dos senadores a serem os únicos a dirigir os assuntos públicos; 
além disso, isto permitia aos plebeus recorrer a um magistrado especial quando as lutas políticas lhes 
separavam do consulado.  
20 Esta lei responsabilizava o Estado pela distribuição mensal de trigo a preço fixo e mais baixo que o de 
mercado para os cidadãos romanos, medida que favorecia exclusivamente os residentes em Roma e 
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do tribuno21. Além disso, sabemos que Caio empenhou-se na abertura, pavimentação e 
sinalização22 das estradas23 – tendo em vista sua utilidade, funcionalidade e beleza 
(PLUTARCO. Vida de Caio Graco, 7) – e estabeleceu novos impostos de trânsito 
(VELÉIO PATÉRCULO, II. 6). Caio Graco ainda propôs alargar a cidadania romana 
até os limites das províncias italianas. Esta reforma, juntamente com a fundação de 
colônias foi realizada durante a sua segunda magistratura (PLUTARCO.Vida de Caio 
Graco, 8) e sua pretensão era diminuir o poder do Senado que, a partir de então, não 
poderia opor-se aos seus concidadãos, e garantir mais apoio nas votações das leis 
(APIANO. Guerras Civis, I. 23) . Diante desta proposta, o Senado reagiu buscando 
retirar de Caio o apoio popular24.  

Plutarco (Vida de Caio Graco, 4-7) nos esclarece sobre outras reformas 
empreendidas por Caio, das quais a historiografia raramente fala. Segundo o autor, o 
Graco mais novo apresentou a proposta de duas25 leis: uma que garantia o direito de o 
povo julgar o magistrado culpado de banir um cidadão sem processo; e outra que 
proibia a obtenção de outro cargo pelo magistrado afastado do seu cargo pelo povo; 
além de uma que dizia respeito ao serviço militar26, prescrevendo que os soldados 
fossem vestidos à custa do Estado e que fosse proibido o recrutamento de menores de 
dezessete anos. 

                                                                                                                                               
aliviava a miséria da plebe urbana, que até então dependia de doações das grandes famílias, o que 
contribuía para a criação dos laços de clientelismo enfraquecidos por tal lei, fazendo com que Caio 
obtivesse o apoio popular (CORASSIN, 1988, 58). 
21 Alguns autores afirmam que esta lei foi proposta por Caio e aprovada ainda em 123 a.C., o que lhe 
permitiu continuar no cargo de tribuno em 122 a.C. Apiano (Guerras Civis, I. 21), porém, informa que 
esta lei não é de autoria de Caio, relatando que ela já estava em vigor e dava ao povo o direito de eleger 
dentre todos os cidadãos um tribuno, se as candidaturas tribunícias não estivessem completas. Assim, 
podemos supor, Apiano insinua que Caio não pretendia se reeleger, mas foi impelido a isso pelo povo, 
que o indicou espontaneamente para completar as listas de tribunos, fato que Plutarco (Vida de Caio 
Graco, 8) deixa bem claro quando afirma que Caio foi nomeado tribuno pela segunda vez sem sequer ter 
concorrido ao cargo, unicamente pelo favor do povo. 
22 Caio mediu as estradas por milhas (cerca de 1.480m.) e erigiu colunas de pedra indicando as distâncias 
(PLUTARCO. Vida de Caio Graco, 7). Sobre estes marcos não há provas arqueológicas ou epigráficas. 
23 Segundo Apiano (Guerras Civis, I. 23), a abertura de novas estradas tinha como objetivo alcançar “a 
submissão” do maior número de empreiteiros e artesãos que o apoiariam e estariam dispostos a fazer o 
que lhes ordenasse. 
24 Um tribuno, Marco Lívio Druso, simpático aos senadores, contra-atacou Caio vetando suas propostas e 
apresentando projetos mais generosos à plebe e um ex-partidário de Caio, por influência dos senadores, 
incitou a plebe romana contra a cessão de cidadania aos itálicos, proposta que não foi aprovada. Quando 
Caio se apresentou como candidato ao terceiro Tribunato já não possuía apoio algum. O Senado buscou 
meios para anular as reformas empreendidas pelo Graco mais novo e, então, ocorreram os choques entre 
partidários de Caio e dos senadores. O Senado recorreu pela primeira vez ao Senatus Consultum ultimum, 
concedendo plenos poderes ao cônsul Opímio para reprimir a sedição e iniciaram-se as perseguições aos 
partidários de Caio, que culminou na morte do mesmo e de muitos de seus simpatizantes. 
25 Plutarco (Vida de Caio Graco, 4) nos informa ainda que a primeira lei tinha como alvo Marco Otávio, 
que fora expulso do tribunato por votação proposta por Tibério, já a segunda lei atingia Popílio, que sem 
esperar julgamento abandonou a Península Itálica; sendo que a primeira lei foi retirada por intercessão de 
Cornélia. 
26 Estas leis referentes ao serviço militar ilustram a circunstância desesperadora em que estava o 
recrutamento do exército: pobres que serviam pelo soldo e jovens quase crianças sendo recrutados 
(CRAWFORD, 1981, 120) 
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A historiografia ainda aponta a proposta de fundação de colônias27 fora 
da Península Itálica, e a lei em relação à justiça que data de 122 a.C. (COMBÉS,1977, 
203), pela qual Caio, mediante um plebiscito, transferiu dos senadores para os 
cavaleiros o direito de fornecer os juízes dos tribunais de justiça responsáveis por julgar 
as denúncias de crimes de extorsão e corrupção nas províncias, que estavam 
desacreditados por sua venalidade (ADCOCK, 1959, 79). Este fato configura o 
nascimento do conflito político entre o Senado e a ordem eqüestre: a ascensão à função 
judiciária desta última passando pelo acesso à magistratura28, linha que separava as duas 
ordens (NICOLET, 1974, 467).  

A cavalaria romana, até o final da República, era composta por dezoito 
centúrias, cifra alcançada pela reforma serviana, que adicionou doze novas centúrias às 
seis antigas, formadas no reinado de Tarquínio, o antigo. Esta reforma29 empreendia 
pelo Rei Sérvio Túlio estabeleceu o sistema fundado na divisão dos cidadãos em classes 
etárias e censitárias, com duplo fim militar e eleitoral (NICOLET, 1974, 15). 

De acordo com este sistema30, os cavaleiros eram recrutados de maneira 
plutocrática e aristocrática, características da ordem eqüestre (NICOLET, 1974, 15-16): 
plutocrática porque a base da escolha era o censo anual; e aristocrática porque 
inicialmente a cavalaria era recrutada nas famílias aristocráticas ligadas à monarquia e, 
mesmo quando seu recrutamento passou a ser feito em bases mais amplas, continuou 
representando esta antiga tradição. 

Parte da historiografia a respeito da ordem eqüestre afirma que não se 
pode usar a expressão ordem eqüestre antes do governo de Augusto31, quando, segundo 
eles, por simetria, nasceu a ordem senatorial. No entanto, Claude Nicolet (1974, 163) 
afirma que esta expressão já existia bem antes mesmo do século II a.C, quando, na 
época de Caio Graco, ordem eqüestre designava aqueles a quem este tribuno abriu os 
tribunais, e que eram definidos rigorosamente como os éqüites equo publico32 das 18 
centúrias de cavalaria (NICOLET 1974, 164). 

Concordamos em absoluto com Claude Nicolet sobre ser adequada à 
estrutura romana a tradução de ordo não como “classe”, mas sim como “ordem”; 
tradução justificada pelo esforço em evitar equívocos, pois a noção de classe social, 
hoje, é determinada pela renda e pelas atividades econômicas; diferentemente da ordo, 
                                                 
27 Geza Alfoldy (1989, 92-23) afirma que a política de fundação de colônias era, devido a escassez de 
terras férteis na Península Itálica, a solução que Caio encontrou para continuar, com menos exigências 
(VELÉIO PATÉRCULO, II. 6) com os projetos agrários do irmão. 
28 De acordo com Claude Nicolet (1974, 467-468), a magistratura não era só o exercício de uma função 
civil, comportando também responsabilidades e privilégios políticos, fixada em certas famílias e limitada 
a um certo meio, ela tendeu pouco a pouco a se transformar em guardiã de certa ideologia, influenciando 
no desenvolvimento do pensamento político em Roma. 
29 Há uma grande discussão sobre a data em que a reforma serviano foi empreendida. Para nossa pesquisa, 
e em relação à cavalaria e seu papel no sistema serviano, adotamos o fim do século IV a.C., concordando 
com Claude Nicolet (1974, 19), como a época de sua organização. 
30 O sistema serviano organizou o exército em 193 centúrias recrutadas em 5 classes censitárias e 
permaneceu sendo a base do censo romano até o fim da República, apesar das muitas modificações que 
sofreu entre os Graco e Otávio Augusto. Em certo momento (provavelmente em 179 a.C. ) o sistema 
centurial entrou em relação com as tribos, passando-se a considerar, para o voto, a repartição dos cidadãos 
em tribos, permanecendo o número total de centúrias (NICOLET, 1974, 23) 
31 Exemplo desta corrente historiográfica é a obra de Marcel Le Glay, Jean-Louis Voisin e Yann Le 
Bohec (1991). 
32 O termo éqüites, assim com eques ou equester sem dúvida tem origem militar, equo publico surgiu do 
fato de que os cidadãos que compunham as centúrias de cavalaria recebiam do Estado um cavalo e certa 
quantia em dinheiro para mantê-lo (NICOLET,1978, 38-39). 
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que preconizava a dignitas e que tinha um sentido preciso e quase jurídico 
(NICOLET,1974, 167 e 176). O conceito de “ordem” define um grupo que na 
classificação sócio-política do Estado tinha certa função, certa dignitas, e que podia 
exigir certo critério censitário para fazer parte dele (NICOLET,197, 175); um grupo 
fechado cujos membros eram registrados oficialmente em uma lista redigida por 
determinados magistrados33 e revisada regularmente, que tinha necessidade de status 
legal e que não constituía um conjunto heteróclito de pessoas, apresentando uma 
estrutura interna (NICOLET,1978, 41).  

Alguns autores procuraram definir a ordem eqüestre, seguindo uma 
tendência errônea surgida na historiografia do século XIX (NICOLET,1978, 43), como 
uma camada social de comerciantes, banqueiros e homens de negócios 
(ADCOCK,1959, 69) que se diferenciavam da ordem senatorial por desempenharem 
funções econômicas diferentes das agrárias. No entanto, apesar de alguns cavaleiros 
desempenharem atividades econômicas voltadas para o comércio ou para as finanças, 
essas características não podem ser utilizadas para definir a ordem eqüestre. Membros 
dessas atividades podiam ser cavaleiros, mas a função econômica desempenhada não 
era pré-requisito para a detenção deste título (NICOLET, 1974, 175). 

Para ingressar nas fileiras da cavalaria romana, os cidadãos candidatos ao 
posto deveriam alcançar o censo mínimo anual de 400.000 sestércios34, e serem 
reconhecidos pelos censores35 como dignos desta honra, cedendo-lhes o direito de 
possuir o cavalo público, a principal insígnia da ordem eqüestre. A organização desta 
camada social reunia tanto plebeus ricos como membros da ordem senatorial, ou seja, 
detentores do censo de 1.000.000 de sestércios que lhes garantia a entrada no Senado36. 
Estas duas ordens compunham as 18 centúrias de cavalaria do exército romano, seus 
membros tinham um lugar especial na Assembléia Centuriata37, e eram os primeiros 
chamados a votar. Além disso, quando alguma cadeira do Senado encontrava-se vaga, 
era preenchida por um cavaleiro que passava a ser conhecido como um dos “homens 
novos” que optou por seguir carreira política (CORASSIN, 1988, 61). 

                                                 
33 Era o reconhecimento do censor, e em sua falta, do legislador ou, na época imperial, do Príncipe, que 
determinava o pertencimento de um indivíduo a uma ordem e que o permitia recorrer às vantagens e à 
dignitas, inerentes à sua ordem. (NICOLET,1974, 169) 
34 Um censo 10 vezes superior ao da primeira classe de infantes, que era de 40.000 sestércios (NICOLET, 
1978, 39) 
35 Os censores, a cada cinco anos, realizavam o census populi, operação realizada no Campo de Marte, 
que se estendia a todos os cidadãos romanos, sem distinção de idade, sexo, classe ou condição jurídica. 
Então, deviam comparecer os inscritos nas centúrias e declarar quais eram os membros de sua família. Os 
censores, além de prover as listas dos cidadãos, também desempenhavam atividade fiscal e econômica em 
que deviam inscrever também as propriedades dos cidadãos, além de preparar a lista dos éqüites equo 
publico. Deve-se ressaltar que a chamada militar anual era feita não pelos censores, mas pelos cônsules, e 
a partir das listas gerais do censo (NICOLET, 1974, 47). 
36 Os senadores pertenciam simultaneamente às duas ordens porque, para a Ordem Senatorial o pré-
requisito básico era o censo de um milhão de sestércios e, para a Ordem Eqüestre, a possessão do cavalo 
público. 
37 A Assembléia Centuriata – cujos participantes eram os membros das centúrias do exército romano, 
criadas durante a reforma serviana – reunia-se mediante a convocação do cônsul ou de um tribuno, e era 
responsável pela escolha dos magistrados e pela resolução de apelações, além de julgar todos os crimes 
sujeitos à pena de morte e decidir sobre guerra e paz; também possuía a responsabilidade de votar, sem 
direito de emenda, medidas propostas pelos magistrados ou pelo Senado. O voto era dado por centúria, 
possuindo, cada uma destas, o direito a um voto determinado pela maioria de seus membros. Isso dava à 
Assembléia um caráter conservador em suas decisões, porque os membros da 1ª e 2ª classes, pertencentes 
às ordens eqüestre e senatorial, formavam o maior número de centúrias. 
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Segundo Maria Luiza Corassin (1988, 62-63), as duas ordens mantinham 
estreita identificação entre si – os cavaleiros participavam da ideologia dos senadores, 
seus membros casavam-se entre si, formando alianças políticas, comungavam o fato de 
serem os mais ricos, e terem a mesma qualificação censitária – mas diferenças entre elas 
resultavam de suas especializações, das incompatibilidades e proibições legais que se 
criaram. Algumas destas diferenças derivavam do fato de que os senadores eram 
proibidos de participar de uma concorrência pública (como organizadores das 
adjudicações não podiam ser parte interessada em seu resultado) enquanto nenhuma 
proibição legal atingia os cavaleiros: os principais detentores dos contratos oferecidos 
nestes leilões eram os chamados Publicanos, dentre os quais alguns eram cavaleiros38 
(CORASSIN, 1988, 62-63).  

Entretanto, a partir do final do século II a.C., mais precisamente após a 
magistratura de Caio Graco como tribuno da plebe, as duas ordens até então unidas por 
interesses políticos e familiares e porque ambas formavam as 18 centúrias de cavalaria, 
começaram a se distanciar. O essencial do conflito entre os cavaleiros e o Senado se 
desenvolveu ao redor dos tribunais políticos (as quaestines perpetuas) e das quaestio 
repetundarum; e diz respeito ao fato de que os juízes – desde a Lex Repetundarum39 de 
Caio Graco – de certa forma hereditários nos tribunais, tendiam a se tornar um grupo 
político pois, julgando os magistrados detinham em suas mãos a sorte de homens com 
os quais eles dividiam a responsabilidade da administração de Roma. Em suma, os 
juízes tinham consciência das contradições que opunham, nas províncias, os 
promagistrados – responsáveis pela prosperidade dos socii e pela dominação de Roma – 
e as sociedades de publicanos encarregadas da reposição dos impostos. Assim, os 
magistrados encontravam em Roma, nos já referidos tribunais, homens ligados a seus 
interlocutores publicanos nas províncias que, em sua maioria eram, assim como os 
juízes, pertencentes à ordem eqüestre (NICOLET, 1974, 468). 

Para a maioria dos autores, a lei judiciária de Caio simplesmente 
transferiu os tribunais – a magistratura – dos senadores aos cavaleiros. Veléio Patérculo 
(II.6) é claro ao afirmar que o tribuno de 123 e 122 a.C. “transferiu os juízos do Senado 
à Ordem Eqüestre”. Entretanto Lex Repetundarum foi de grande importância para o 
aumento da influência política da ordem eqüestre. No desempenho da tarefa de coletar 
os impostos provinciais havia sempre a extorsão de valores maiores que os 
determinados pelo Estado, e as denúncias deste tipo de prática eram julgadas pelos 
tribunais provinciais cuja direção, até Caio Graco, era de responsabilidade dos 
senadores, que se mostravam sempre favoráveis ao apelo dos governadores provinciais, 
seus pares, e muito rigorosos na punição dos acusados, os publicanos, em sua grande 
maioria cavaleiros.  

Assim, quando Caio Graco entregou a direção destes tribunais aos 
cavaleiros, lhes ofereceu um importante meio de alcançar o censo senatorial, pois o 
tribunal que antes lhes controlava os excessos, desde então passou para as mãos de seus 

                                                 
38 A predominância de cavaleiros vitoriosos nos leilões do direito de coletar impostos nas Províncias 
derivava de sua fortuna; era mais uma questão de comportamento social e político e não a aplicação de 
um texto de uma lei, pois jamais houve uma medida legal que precisasse que apenas os cavaleiros 
poderiam participar das concessões públicas. A fortuna pessoal mínima de 400.000 sestércios de um 
cavaleiro representava a garantia de que, em caso de dificuldade, o Estado sempre teria segurança para 
recuperar seu dinheiro (NICOLET, 1978, 46). 
39 Esta lei está contida em uma pequena tabua de bronze e pode ser convenientemente chamada de Lex 
Sempronia, Lex Repetundarum ou Lex iudiciarai. (SHERWIN-WHITE, 1982, 18).  
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pares, tornando-se favoráveis os julgamentos dos crimes de extorsão. A partir de então 
as ordens eqüestre e senatorial, que apresentavam até então fronteiras tênues, 
começaram a se distanciar, e os cavaleiros iniciaram o processo de ascensão de seu 
poder político chegando, na época Imperial, a desempenhar cargos de confiança junto 
aos Imperadores, na administração provincial. 

Com base no relato de Apiano, a lei de Caio tem sido interpretada como 
uma arma no arsenal político que o tribuno utilizou contra os senadores, opositores às 
suas outras reformas; no entanto, esta lei tinha como propósito primário reprimir a 
corrupção na administração romana, oferecendo assistência para todos os habitantes do 
mundo romano, não se confinando aos crimes de extorsão no sentido estreito, proibindo 
absolutamente todos os métodos de enriquecimento. Sua característica especial era a 
insistência na publicidade40 de todos os seus procedimentos, em especial a seleção dos 
jurados41, a manutenção da corte e a votação do júri (SHERWIN-WHITE, 1982, 21). 
Ao controle máximo da publicidade e a pesadas multas financeiras, caso 
negligenciassem suas tarefas, os jurados eram submetidos porque Caio não confiava na 
sua fidelidade (SHERWIN-WHITE, 1982, 23).  
 
Influências dos contextos: apontamentos conclusivos 

 
Desde o fim do século II a.C. até o século II d.C. a sociedade romana foi 

palco de muitas mudanças políticas, sociais e culturais. Como já afirmamos, os 
contextos dos autores influenciaram suas escolhas quanto à interpretação do passado. 
Neste momento, apresentamos algumas hipóteses que corroboram nossa afirmação. No 
que diz respeito a Veléio Patérculo, três são as justificativas para sua condenação a Caio 
Graco: anuência à memória oficial e demonstração de lealdade e gratidão, além da 
tentativa de construção de identidade para com seu novo grupo social. 
Veléio Patérculo entrou na Ordem Senatorial por meio da indicação de Tibério, após o 
término de sua carreira militar. Neste período ainda existiam, no Senado, membros das 
famílias patrícias republicanas, mas seu número estava diminuindo42, sendo substituídos 
gradativamente por representantes da aristocracia provincial. A diferença de origem 
contribuía para o preconceito entre os membros do Senado (TALBERT, 1984, 35) por 
vários fatores: ou porque os filhos de senadores não queriam seguir a carreira senatorial, 
ou porque não conseguiam manter o censo necessário para esta Ordem ou porque a 
família possuía herdeiros para o cargo, e já no século II d.C. todos os membros do 
senado podiam estar conscientes da sua origem não senatorial. (TALBERT, 1984). 
Veléio provavelmente foi vítima deste desprezo senatorial e buscou, através da escrita, 
                                                 
40 O pretor deveria ler em voz alta, na Assembléia do Povo, sua lista anual de 450 jurados, e publicá-la em 
um quadro de notícias ao longo do ano; também precisava publicar a lista de jurados escolhidos e 
advogados indicados para cada caso e realizar um juramento público de que havia escolhido apenas 
homens de bem. O povo ao redor da corte precisava ver os votos dos jurados, que eram contados e 
declarados para a multidão (SHERWIN-WHITE, 1982, 21 e 23). 
41 Eram excluídos do júri todos aqueles que estavam fora da Península Itálica, aqueles que estavam 
ocupados com tarefas nas províncias e os que estavam servindo ou podiam servir na cavalaria. Isto porque 
os jurados precisavam estar disponíveis em Roma durante o ano; os limites de idade eram baseados no 
serviço militar, que termina aos trinta anos, quando começava a vida política efetivamente, vida esta que 
acabava aos sessenta anos (SHERWIN-WHITE, 1982,. 22). 
42 Para isso havia vários motivos: ou porque os filhos de senadores não queriam seguir a carreira 
senatorial, ou porque não conseguiam manter o censo necessário para esta Ordem ou porque a família 
possuía herdeiros para o cargo, e já no século II d.C. todos os membros do senado podiam estar 
conscientes da sua origem não senatorial. (TALBERT, 1984). 
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tanto agradar o Imperador – como demonstração de gratidão pelo apoio recebido – 
quanto construir uma identidade com seus colegas, adotando para tanto, a adulação no 
que dizia respeito a Tibério – indicada pela concordância com a memória oficial – e o 
modelo de escrita histórica agradável aos olhos dos senadores.  

Segundo Arnaldo Momigliano (2004), tal modelo de escrita seria aquele 
desenvolvido por Tucídides na Grécia durante o século V a.C. e transmitido aos 
romanos por Políbio, durante o século II a.C.. De acordo com Momigliano (2004, 67-
68), para o modelo tucidideano, a História era a História política, e o passado era apenas 
o início da situação política que exista no presente, que era a base para a compreensão 
do passado, ou seja, a pesquisa deveria começar com o presente e poderia penetrar no 
passado apenas na medida em que a documentação permitisse. Tal modelo permaneceu, 
de modo geral, como o modelo de História verídico, seu estilo tornou-se parte da vida 
literária romana já na época de Salústio e Cícero, e os senadores, educados com 
Tucídides e Políbio, estavam naturalmente inclinados a aceitar a abordagem política e 
militar (MOMIGLIANO, 2004, 75). Essas características do modelo de escrita da 
História tucidideano (a abordagem unicamente política dos fatos e a submissão do 
passado pelo presente) são encontradas na obra de Veléio Patérculo o que pode ser 
justificado pela busca de identificação do autor para com sua nova Ordem através da 
escrita. 

Sabemos que a memória contribui também para a construção da 
identidade. Assim, Veléio Patérculo, em sua busca pela construção de laços identitários 
com sua nova Ordem e pela demonstração de lealdade pelo Imperador, não só utilizou o 
modelo aceito pela elite da época, mas também pesquisou obras anteriores e 
reinterpretou-as, com base nos valores de sua época e de sua nova Ordem, para escrever 
sua História Romana. 

A interpretação do passado, para um escritor do início do Império, 
implicava suas conseqüências no presente. Veléio é um exemplo disso: ele interpreta o 
passado republicano como a história de um povo que buscava uma identidade 
(SÁNCHES MANZANO, 2001, 14), concretizada, no governo de Tibério, o presente 
pelo qual o autor avalia o que é relatado em sua história (GOWING, 2005, 41).  

Além disso, o contexto de Veléio foi marcado pelo controle e supressão 
da memória – considerada potencialmente perigosa pelos romanos – que se tornou um 
componente crucial da autoridade política durante o Principado, cuja memória era 
seletiva (GOWING, 2005, 12). Tibério deixou claro, assim que assumiu o poder, que o 
controle da memória seria importante em sua agenda (GOWING, 2005, 28). Seu 
governo foi marcado por um considerável respeito às instituições do passado, que 
produziu um senso de continuidade importante para Tibério, como o fora para Augusto. 
A literatura desse período reflete bem isso (GOWING, 2005, 32): na História Romana 
não há a idéia de ruptura entre República e Principado. Este se diferenciava daquela 
pela elevação do Princeps e era apenas uma maneira de restabelecer e manter a 
República, não uma nova forma de governo (GOWING, 2005, 34-35). 

A memória, na História Romana, tem um propósito muito específico: 
equipar o Imperador com a linhagem republicana, sugerindo que Tibério personificava 
as boas características do passado romano e repudiava tudo que era ruim. Para tanto, 
Veléio Patérculo escreveu uma história que destaca não lições aprendidas com os 
acontecimentos, mas na moral e ética das pessoas ligadas a eles (GOWING, 2005, 36). 
Além disso, há outro exemplo de manipulação da memória na obra, tanto devido à 
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busca por promoção social do autor quanto pelo forte controle da memória que o poder 
imperial exercia então; além da influência dos valores de sua época, tais como a seleção 
da memória e a idéia de continuidade da República no Principado. 

Um desses exemplos é o discurso de Veléio Patérculo sobre Caio Graco e 
sua relação como a Ordem Eqüestre: a condenação dos atos de Caio, pelo autor, pode 
ser explicada pela idéia de que, se o Principado era uma forma de restauração da 
República, aquilo que perturbou sua ordem, os episódios da Guerra Civil, não deveria se 
defendido. 

Além disso, durante o governo de Tibério, o cargo de Tribuno da Plebe 
perdeu sua função, e o tribuno cuja memória sobrevivia era visto não com um popular, 
mas como um campeão do Senado: Marco Lívio Druso, tribuno em 91 a.C. cujo pai foi 
o inimigo de Caio Graco e cujo distante parentesco como o Imperador lhes rendeu jogos 
como homenagem (ROWE, 2002, 58). Se esta era a memória oficial do cargo tribunício, 
pode também ter influenciado a opinião de Veléio sobre Caio Graco, já que era comum 
que os novos senadores por indicação do Príncipe aprovassem sem questionar os seus 
desejos (TALBERT, 1984, 33); um dos quais era a memória oficial, amparada por 
Veléio ao condenar os atos de Caio. Assim Veléio Patérculo produziu sua História 
Romana que apresenta narrativas sobre alguns fatos comuns a outras obras de outros 
períodos da história de Roma. Porém, sua interpretação desses fatos se mostra bastante 
diferente daquela apresentada por outros autores pertencentes a outros contextos.  

Nossa pesquisa sobre o contexto de Apiano e sua provável influência na 
interpretação do passado republicano feita pelo autor ainda compõe-se de suposições 
para as quais buscamos comprovação na bibliografia sobre a época. Há algumas 
questões importantes cujo esclarecimento certamente nos direcionará para uma 
conclusão a este respeito. Sabemos que a análise de Apiano sobre o resultado da 
transferência dos tribunais para os cavaleiros baseou-se em sua noção de poder, de 
dignidades, ou seja, da maneira que era vista a relação entre dignitas e auctoritas no 
século II d.C.. Além disso, buscamos entender o porquê do aumento das obras escritas 
em grego neste período. Apiano era um romano nascido em Alexandria que escreveu 
sua obra em grego, assim como a grande maioria dos autores do fim do Alto Império. 

Suposições e perguntas ainda balizam nosso trabalho sobre a relação de 
Caio Graco e a Ordem Eqüestre como apresentadas nas obras de Veléio Patérculo e 
Apiano de Alexandria, mas nossa pesquisa caminha para conclusões importantes que 
certamente colaborarão para o crescimento da pesquisa em História Antiga nesta 
instituição. 
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