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The princeps Octavius Augustus and his relations with the roman institutions: 

rupture, continuity or imbrication? 
                                                            
 
Resumo: 
O Principado de Otávio Augusto (27 AEC – 14 EC) necessita de reflexão sobre as 
ações do princeps com as instituições e as suas redes sociais. Assim, as atitudes 
augustanas de valorização da tradição e restauração da ordem social estão 
relacionadas com a construção da auctoritas que ele passou a dispor em Roma. Logo, 
esse texto visa debater sobre os recursos e discursos institucionais que Otávio 
Augusto mobilizou em sua consolidação no poder através da documentação literária 
romana. 
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Abstract: 
The debate over the social network created by Augustus (27 AEC - 14EC) and his 
relations to institutions have been showing how important these connections were 
in the construction of his auctoritas and power. The princeps’ attitudes towards the 
conservation of traditions and restoration of the social order were deeply related to 
the interests of the people the emperor was connected to. In this article, we intend 
to debate, through literary evidence, the resources and discourses that Augustus 
mobilized to construct his power. 
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1. Augusto e as instituições romanas: ruptura, continuidade ou imbricação? 

 

Através dos feitos de Otávio Augusto entre 44 e 27 AEC notamos que sua 
popularidade se ampliou, ao ponto de falarmos seguramente que o princeps tinha 
prestígio entre os cidadãos do império. Géza Alfoldy (2009: 116) destacou que esse 
momento é importante para análises históricas, pois significava que o princeps “[...] 
podia apelar para a sua auctoritas pessoal, que lhe conferia, por si só, a superioridade 
sobre todos os homens, pois o imperador era a encarnação ideal de todas as antigas 
virtudes romanas”(Alfoldy, 2009: 116). Logo, em 27 AEC, deparamo-nos com o 
auge da consolidação de Otávio Augusto e de seus apoiadores no poder, bem como 
com o sistema que passou a ser denominado de Principado. 

 
Pierre Grimal (2008: 17) endossa a visão de 27 AEC como o marco 

institucional para concessão do poder pleno para Otávio Augusto2, mais 
precisamente no dia 16 de janeiro de 27 AEC. Grimal atribui a ideia a L. Munácio 
Planco, que fez a proposta ao Senado para que outorgasse a Otávio o título de 
Augusto. Suetônio sobre esse assunto relata que: 

 
[...] outro [cognome] por resolução de Munácio Planco [foi agregado a 
Otaviano]: julgando alguns convir que fosse chamado Rômulo, como 
fosse também ele próprio o fundador de Roma, prevaleceu no [Senado] 
que seria preferivelmente chamado de Augusto, com um cognome não 
apenas novo, o mesmo era mais grandioso, pois tanto os locais santos 
como aquilo que neles é consagrado por augúrio são chamados 
“augustos”, de auctus, auium gestus ou gustus, como também  Enio ensinou 
em seus escritos: “Depois que a famosa Roma foi fundada por um 
augúrio divino”. (Aug. 7) 
 

 
Em nossa perspectiva, a escolha deste epiteto foi um amplo estratagema 

organizado com anuência dos senadores, haja vista que três dias antes Otávio havia 
anunciado em uma solenidade que, estando a paz finalmente restaurada, ele poderia 
deixar o poder de Roma à disposição do povo e do Senado romano. O próprio 
Otávio Augusto argumenta que: 

 
Em meu sexto e sétimo consulado, depois de extinguir as guerras civis e, 
por consenso de todos, senhor de tudo, passei a República de meu poder 
para o arbítrio do Senado e do povo romano. Por esse mérito pessoal fui 
chamado de Augusto por decreto do Senado (RGDA, 34).   

                                                           
2 Apesar da grande adesão ao poder pleno de Otávio Augusto, não podemos esquecer das divergências, das 
tensões e conflitos que envolveram o seu governo. Nesse viés de análise, destacamos as produções 
historiográficas de J. A. Croock, J. A., no texto Augustus: Power, authority, achievement (1996); P. F, em O simbólico 
na construção da imagem e do programa ideológico de Augusto (2004); W. Eder,  em Augustus and the Power of 
Tradition (2005); M. Antiqueira, no artigo O escudo da virtude e a ideologia do principado augustano (2008); E. M. 
Bevens, em A sacred people: roman identity in the age of Augustus (2010). 
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Também vemos a recorrência do evento nos Fastos Prenestinos. Assim, Marco 

Vérrio Flaco ressalta que em 13 de janeiro de 27 AEC: 
 
Idos. [...] O Senado decretou que se pusesse uma coroa de carvalho na 
porta da casa do imperador César Augusto, por ele restituir a República 
ao povo romano. 

 
O autor prossegue apontando que no dia 16 de janeiro de 27 AEC: 
 

Comicial. O imperador César foi chamado de Augusto, no seu 7º 
consulado e no terceiro de Agripa. O templo da Concórdia Augusta foi 
dedicado, no consulado de Públio Dolabela e de Caio Silano. Tibério 
dedicou-o quando voltou da Panônia. 

 
 

A ênfase dada ao termo augustus pela documentação está relacionada ao valor 
dessa palavra como um elemento retórico, que demarca, dentro das construções 
frasais, um forte discurso de abnegação e virtuosidade em prol da República, em 
nossa visão. Percebemos que no contexto social da época, o Senado não podia 
aceitar a devolução do poder, pelo fato dessa instituição se encontrar fragilizada e 
com grande parte dos apoiadores de Otávio Augusto em seu meio, não tendo mais 
condições de gerir a própria Vrbs sozinha. Além disso, Grimal (2008: 17) nos 
demonstra a sua visão segundo a qual o próprio Otávio, ao fazer o ato de 
devolução3 do poder, não agia de boa-fé com as instituições. Apesar do aparente 
juízo de valor de Grimal, partilhamos da perspectiva que Otávio havia adquirido 
poderes demasiadamente e, assim, conquistado uma proeminência na sociedade 
romana, de modo que não houvesse condições de ocorrer uma simples ruptura que 
o situasse como um cidadão comum, de modo abrupto, de um momento para o 
outro. 

 
Partilhamos ainda das premissas de Claudia Santi (2016: 117-130) no que 

refere ao fato de Otávio se valer de suas redes político-religiosas para obtenção de títulos 
distintivos para reforçar sua autoridade. Nesse sentido, encontramos na 
documentação literária duas propostas que foram levantadas, na época para 
condecorar Otávio religiosamente: Romulus, por um lado, e Augustus, por iniciativa 
de Lúcio Munácio Planco, por outra. No fim, a última proposição que  prevaleceu. 
Dião Cássio afirma que inicialmente Otávio era  partidário da ideia de ser chamado 
Romulus (Dião Cássio, Hist. Rom. 53.16.7). Entretanto,  ele percebeu que esse nome 
poderia dar origem à suspeita de que ele estava com objetivo de se tornar rei, vide o 
exemplum de Júlio César, devido a sua alteração no tempo de permanência da 

                                                           
3 É importante destacar que o tema da devolução do poder é discutível historiograficamente, no contexto dos 
jogos políticos da aristocracia romana. Sobre o assunto indicamos o texto Augustus and the Making of the 
Principate, de Erich Gruen (2007: 33-51). 
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magistratura de excessão, a ditadura, que limitada ao uso por seis meses tornou-se 
vitalícia. Nesses termos, acabou assumindo a titulatura de Augustus (Dião Cássio, 
Hist. Rom. 53.16.7-8.). Logo, essa escolha envolvia muito mais que mera oferta por 
seus feitos. Em finais do século I AEC, toda tentativa  para restaurar a forma 
monárquica de governo foi punido pelo sacratio, uma sentença de morte sem 
julgamento, como foi salientado por Claudia Santi. Mas também havia outras razões 
que desaconselhavam a atribuição do título de Romulus, a Otávio: Romulus, nascido 
segundo a tradição do deus Marte e da vestal Reia Silvia, foi deificado em uma data 
imprecisa, mas ainda muito antiga, na forma de Quirino.  

 
Conferir a Otávio, filho de um deus, o nome do primeiro rei de Roma, 

comparado a uma figura divina, cujo  feito era um culto público estável, seria 
proceder de forma explícita, uma espécie de deificação em vida, o que se assemelha 
com o estabelecimento de um modelo típico das monarquias helenísticas, um 
exemplum que é incompatível com o quadro político-religioso de Roma. Seria então 
necessária uma dissociação mítico-ritual, ou seja, não vincular a sua imagem a essa esfera 
já estabilizada no sistema mítico-religioso romano. Dessa forma, pontuamos que o 
cognome de Augustus, pelo contrário, nunca tinha sido tomado por qualquer outra 
pessoa, nem no período real, nem na República, e portanto, como apontado por 
Suetônio (Aug. 7, 2), foi original (novum), e capaz de apontar um excepcionalidade da 
pessoa e personalidade, a quem foi concedido, e ao mesmo tempo conferia um 
poder amplo. Mas, ao analisarmos o termo latino, amplius, nos indagamos sobre qual 
o sentido conferido a essa palavra ao cognome Augustus, em detrimento ao nome do 
fundador Romulus. Em nossa opinião, o adjetivo amplius não deve ser, neste caso, 
entendido figurativamente para a "mais ilustre", mas sim em seu valor semântico 
literal de "maior".  

 
 A sua posição excepcional foi reiterada com a concessão do seu novo título, 

Augustus, o qual passava a integrar o seu nome: Caio Júlio César Otaviano Augusto 
(Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus)4.  Dião Cássio frisa em seus escritos que esse 
nome implicava o fato do próprio Otávio deter um estatuto sobre-humano, ao 
ponto de alguns segmentos de matriz grega o denominarem Sebastos (σεβαστός), ou 
seja, venerável (Hist. Rom. 53.16.8). Se retrocedermos à documentação da época 
augustana, vemos que a História de Roma, de Tito Lívio, utiliza o termo augustior, 
como forma comparativa do adjetivo augustus, para contrastar com o adjetivo 
humanus, assim demarcando o espaço do divino e do mortal (Hist. Rom. pref. 7; 1.7.9; 

                                                           
4 Percebemos que há um consenso acadêmico em chamar o primeiro imperador de Caio Otávio, no período 
compreendido entre 63-44 A.E.C.; de Otaviano após o processo de adoção elaborado por Júlio César, assim 
delimitando-se entre 44 -27 A.E.C. e de Augusto a partir 27 A.E.C. até sua morte em 14 E.C., devido ao 
epíteto religioso que o mesmo assumiu. Tal assertiva demonstra a dinâmica das modificações político-
religiosas que se conectavam ao próprio nome do aristocrata e a gens a qual pertenciam, as quais ratificavam o 
seu poder diante de toda sociedade romana. Pertencer a uma gens significa integrar uma densa rede de poderes e 
sociabilidades. Dessa forma, os nomes assumidos por Otávio Augusto também foram gestos de poder. Vide: 
Andrew Wallace-Hadrill, em Augustan Rome (2012). 
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5.41.8; 8.6.9). Endossamos os nossos apontamentos com os Fastos, do poeta Ovídio. 
Como vemos a seguir, o autor frisa que: 

 
Os pais chamam de augusto o culto: augusto é o templo, por mãos de 
sacerdotes consagrado. Provém dessa palavra a origem dos augúrios, e 
que com a sua ajuda Jove aumenta. Eis o auge do poder de César e dos 
anos – uma coroa de carvalho o umbral vos orne. Que de tão grande 
nome o herdeiro, co’os auspícios dos deuses, como pai, assuma o 
mundo. (Fastos, 1 vv. 609-616) 
 

 

Na obra, o autor, da mesma forma que Tito Lívio, contrastou os adjetivos e 
ressaltou que os ancestrais se referiam às coisas da esfera sagrada como augusta e que 
a palavra augurium (augúrio) tinha a mesma raiz. Anderson Esteves (2010:30) afirma 
que a auctoritas de Augusto era oriunda ou justificada através desse título, pois ambos 
apresentam a raiz aug-, presente no verbo augere, que pode ser compreendido como 
aumentar. Na literatura é possível verificar o mesmo verbo augere sendo usado para 
enfatizar os vastos poderes do deus Júpiter, assim elevando Otávio a uma condição 
superior aos homens, como também foi destacado por J. S. Richardson (2012:88-89) 
e Claudia Santi (2016: 117-130). O título também simboliza para a historiografia a 
construção de um novo sistema político a ser delineado a partir de 27 AEC. 

 
No que tange às honrarias augustanas, percebemos que, para além do 

reconhecimento sobre os feitos e vitórias em batalhas, elas também refletiam as 
virtudes que eram essenciais para o perfil de um governante romano (Antiqueira, 
2008). Os valores tradicionais representavam uma parte essencial e visível da vida 
cotidiana em Roma. Sua observância era considerada um elemento crucial de uma 
vida honrada. Não se limitava a uma moral da vida privada de um indivíduo, mas 
determinava em grande parte sua posição na sociedade. Segundo Cícero, a melhor 
herança que os pais poderiam conceder aos seus filhos, valendo muito mais do que a 
propriedade, era a glória de suas virtudes e ações (Dos Ofícios, 1.121). Desse modo, a 
República que estava sendo refundada era fundada nessas bases tradicionais e na 
noção de um governante virtuoso tanto que o Senado, em 27 AEC, produziu um 
escudo de caráter honorífico, intitulado clipeus uirtutis (escudo das virtudes) (RGDA, 
34). A antiga documentação aponta que esse objeto foi afixado na Curia Iulia.  
Moisés Antiqueira (2008: 2-3) Anderson Esteves (2010: 140) e Werner Eck (2007: 
55-56) frisam que o clipeus deve ser compreendido como a representação das quatro 
virtudes cardeais romanas, as quais passaram a estar centralizadas na persona do 
princeps. Nas RGDA (34), é possível observarmos os elementos que poderiam estar 
contidos no escudo através dos relatos de Otávio Augusto: SENATVS 
POPVLVSQUE ROMANVS IMP. CAESARI DIVI F. AVGVSTO COS. VIII 
DEDIT CLVPEVM VIRTVTIS CLEMENTIAE IVSTITIAE PIETATIS ERGA 
DEOS PATRIAMQVE. Seguindo a interpretação de Esteves, temos: “o Senado e o 
povo de Roma deram ao imperador César Augusto, filho de um deus, cônsul por 
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oito vezes, o escudo da virtude, clemência, justiça e piedade aos deuses e à pátria” 
(Esteves, 2010:140). Tal objeto fornecia ao princeps, as seguintes características: uirtus, 
clementia, iustitia e pietas. Para Moisés Antiqueira (2008: 1-12) e Werner Eck (2007: 55-
56), cada ato do princeps era marcado pelo simbolismo, assim o fazendo superior aos 
demais cidadãos.  Por conta de tais qualidades e de seus feitos, ele passava a deter a 
auctoritas, que o fazia um legítimo cidadão apto a assumir o poder em Roma. 

 
Karl Galinsky (1996: 81-82) salienta que as virtudes que foram representadas 

no clipeus, não eram exclusivas de Augusto e dos seus herdeiros. Dessa maneira, não 
devemos observar as características morais como um atributo restrito a um sujeito 
ou gens – res priuatae. Todavia a especificidade no uso do poder augustano foi que 
todas as virtudes passaram a ser encarnadas em um único governante. Esteves 
(2010: 140) evidencia que houve um intenso discurso que produzia a relação entre a 
moralidade da sociedade e o comportamento moral que o princeps deveria possuir 
como um exemplum. Assim, Otávio Augusto passou a ser a síntese de todas as 
qualidades morais que eram necessárias para assegurar a ordem social de Roma5. 

 
Vale ressaltar que a data de 27 AEC também foi apropriada, na atualidade, 

como uma linha divisória para os estudos romanos, como uma separação entre o 
velho e o novo, entre a República e o Principado, assim tomando como bases a 
Batalha do Ácio em 31 AEC e a “restauração da República” em 27 AEC. No 
entanto, esses marcos que primam pela ruptura ou continuidade, em relações 
binárias de oposição, são mais didáticos para os homens modernos que reais para 
aquela sociedade, como chamou atenção Fábio Faversani (2013: 101-111). 
Complementando os apontamentos de Faversani, buscamos as proposições de 
Walter Eder (1993: 72), nos quais o autor frisa que para os contemporâneos de 
Augusto, muitas dessas divisões cronológicas e conceituais não eram aparentemente 
tão naturais quanto pensamos na atualidade. Eder convida-nos a pensar esse 
período pela ótica da gradual transformação cultural. Paul Veyne (1983: 41) escreve 
sobre os rigores científicos que devemos ter ao abordar as realidades sociais de uma 
época, pois elas são objetivamente limitadas pelas informações documentais e visões 
dos seus autores. Assim, toda realidade social é complexa para a nossa 
representação, cabendo ao historiador conceituá-la e discerni-la com ressalvas e 
profundidade em suas análises. 

 
Desse modo, é importante frisar que as reflexões atuais sobre o cenário 

político da República Romana Tardia e do Principado ganharam impulso há quase 
vinte anos e não perderam desde então. Houve uma modificação quanto às 
exaltações que eram feitas das figuras dos políticos romanos, assim passando a 
contextualizar esses personagens com as suas relações em sociedade. Nesse sentido, 

                                                           
5 Vide Moisés Antiqueira, em O escudo da virtude e a ideologia do Principado Augustano (2008); Paulo 
Martins, Imagem e Poder – Considerações sobre a Representação de Otávio Augusto (2011); Karl Galinsky, 
Augustus - Introduction to the life of an emperor (2012). 
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pensamos a governabilidade de Otávio Augusto vinculada a questões como as de 
status, identidade, funções e interações com o corpo de cidadãos e populares que 
integravam Roma, bem como suas empreitadas no Senado. Frisamos que essas 
questões são essenciais, bem como devemos ter em mente o papel das instituições e 
das investiduras que possibilitavam a Otávio Augusto deliberar e/ou tomar decisões 
vitais para Roma. Tais esferas imbricam-se com as hierarquias sociais, de 
classificação e reputação, de influência, de autoridade e, por último, mas não menos 
importante, o poder e participação na vida política desta República em 
transformação em sua cultura política e social.  

 
Quando pensamos nas instituições sociais romanas que Otávio Augusto 

preservou no âmbito do Senado, Magistratura e dos Colégios Sacerdotais devemos 
compreender que as mesmas são um tipo especial de estruturas sociais que 
produziam ordenamento aos cidadãos. A sociedade romana detinha um conjunto de 
regras passados pelo mos maiorum6, que configurava os papéis sociais dos homens e 
mulheres. Percebemos pela própria literatura romana como tais cidadãos conviviam 
com esse imperativo moral, devido à noção daquilo que poderiam ou não fazer em 
sociedade, ou seja, o que era justo ou injusto para sua família e para a coletividade. É 
importante frisar que as estruturas institucionais são construídas a partir do ethos 
social de um grupo, geralmente proeminente, que normatizam e organizam o meio 
social, assim atravessando o corpo de cidadãos e delimitando o próprio espaço do 
não-cidadão. Logo, para o estudo das práticas de Otávio Augusto a ideia de uma 
ruptura com a República parece equivocada, pois as transformações necessitam de 
longos períodos para as suas consolidações e a forma brusca gera resistências 
ferozes. Jean Béranger (1975: 259-260) aponta que o Principado é visto como um 
sistema paradoxal. Nele havia um compromisso com as instituições visando a 
sustentabilidade do poder e para isso a restauração deveria aglutinar elementos 
tradicionais e valores que eram considerados como ideais. O poder de Augusto era 
baseado na coexistência da República no Principado, assim havia a utilização de 
instrumentos discursivos de forma expressa e/ou implícita que viessem atestar a 
legitimidade de suas ações políticas. Em nossa visão, houve o uso de imbricações 
culturais, por suas sutilezas, as quais eram vitais para o estabelecimento e a 
consolidação do poder augustano junto às instituições de Roma, bem como a 
aprovação social. 

 
Marco Túlio Cícero, que foi contemporâneo de Augusto, legou uma possível 

leitura que devemos ter  sobre o peso das instituições romanas e  sobre suas 
imbricações políticas, no Tratado da República. Assim, Cícero ressalta que para Roma 

                                                           
6 O mos maiorum pode ser compreendido como o conjunto de costumes e valores tradicionais, passados pelos 
ancestrais, que devem ser mantidos para a manutenção da estabilidade social e identificação do ser romano. 
Entretanto, esse processo de transmissão cultural não era estático, pois foi adaptado e reelaborado em relação 
a cada contexto histórico vivenciado pela sociedade romana. Vide: Regina M. da Cunha Bustamante, em  
Práticas Culturais no Império Romano (2006: 112) e Andrew Wallace-Hadrill, Rome’s Cultural Revolution 
(2008: 3-37). 

http://www.revistarodadafortuna.com/


150 
Campos, Carlos Eduardo da Costa 

O princeps Otávio Augusto e a sua relação com as instituições romanas: 
ruptura, continuidade ou imbricação? 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2018, Volume 7, Número 1, pp. 143-160. ISSN: 2014-7430 

conseguir manter a sua hegemonia política e social, os cidadãos que a governavam 
deviam conservar de forma real e intensa as instituições e os costumes ancestrais (De 
Rep. 3.19). No livro cinco, Cícero destaca que “[...] se Roma existe, é por seus 
homens e os seus hábitos” (De Rep. 5.1). Ou seja, outro recurso linguístico para 
demarcar o papel dos cidadãos e das instituições para o bom funcionamento da 
Vrbs.  

 
Para Aloys Winterling (2009: 1-5), a política e as instituições romanas eram 

cruciais para a integração social. Tais mecanismos foram edificados durante toda a 
República, assim propiciando o sistema de estratificação social e preeminência dos 
grupos da aristocracia senatorial, dos quais Cícero era grande apoiador. Nesse 
sentido, a aristocracia era a detentora e controladora das principais instituições 
romanas, como os cargos principais da magistratura e do Senado. Mediante os 
escritos de Winterling, percebemos que tais grupos também eram heterogêneos, de 
certa forma, pois havia entre eles distinções referentes à posição que cada cidadão 
aristocrático chegava a ocupar na sociedade. 

 
O referido orador prossegue pontuando que 

 
Com efeito: sem nossas instituições antigas, sem nossas tradições 
veneradas, sem nossos singulares heróis, teria sido impossível aos mais 
ilustres cidadãos fundar e manter, durante tão longo tempo, o império de 
nossa República. Assim, antes da nossa época, vemos a força dos 
costumes elevar varões insignes, que por sua parte procuravam perpetuar 
as tradições dos seus antepassados (De Rep. 5.1).  

 
 

Na defesa republicana de Cícero, notamos críticas contra as desmedidas 
políticas e concentração do poder de sua época. Seu discurso contém uma nítida 
intenção de preservação das instituições como única forma de assegurar tanto a 
grandeza de Roma, como sua própria continuidade. Nossa argumentação pode ser 
endossada pelo fragmento seguinte: 

 
Nossa geração, pelo contrário, depois de ter recebido a República como 
uma pintura insigne, em que o tempo começara a apagar as cores, não só 
não cuidou de restaurá-la, dando novo brilho às antigas cores, como nem 
mesmo se ocupou em conservar pelo menos o desenho e os últimos 
contornos. Que resta daqueles costumes antigos, dos quais se disse terem 
sido a glória romana? O pó do esquecimento que os cobrem impedem, 
não já que sejam seguidos, mas conhecidos. Que direi dos homens? Sua 
penúria arruinou os costumes; é esse um mal cuja explicação foge ao 
alcance da nossa inteligência, mas pelo qual somos responsáveis como 
por um crime capital. Nossos vícios, e não outra causa, fizeram que, 
conservando o nome de República, a tenhamos já perdido por completo 
(De Rep. 5.1).  
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Nesse sentido um desafio era deixado para a sociedade e, que 
posteriormente, atingiu o próprio Otávio Augusto em processo de reorganização 
política de Roma: como manter a ordem frente à desordem anterior? Como 
estabelecer seu poder sem confronto com as instituições que organizavam e davam 
sentido à vida daqueles romanos? 

 
Karl Galinky (1996: 65) frisa que o desfecho de 13 de janeiro de 27 AEC 

transmitia uma noção de restauração da res publica. Em suas RGDA (6), vemos sua 
ênfase na preservação das tradições e cargos públicos:  

 
No consulado de M. Vinício e Q. Lucrécio, depois no de P. Lentulo e Cn 
Lentulo e, em terceiro lugar no de Paulo Fabio Maximo e Q. Tuberão, 
havendo entre o senado e o povo romano consenso, de que eu fosse 
escolhido como curador único das leis e costumes com o poder máximo, 
nenhum cargo concedido contrariamente ao costume dos antepassados 
eu aceitei (mos maiorum) 
 

   
Tal ênfase sobre a manutenção das tradições e a restituição da República 

também figura em outros veículos de comunicação contemporâneos de Otávio 
Augusto, como no gênero poético, praticado pelo romano Horácio. Como vemos a 
seguir, nas Odes, Horácio aponta que Otávio Augusto teve a sensatez de recuperar 
os velhos costumes e ampliar o império, 

 
[...]foi desterrado os delitos de Roma e restaurado os velhos costumes, 
que foram responsáveis pelas grandezas dos nomes latinos e do poder da 
Itália, assim a fama e a majestade do império se estenderam até de onde 
sai o sol, até seu leito em terras Hesperias [Hispanias- limite do mundo 
conhecido] (Odes, 4.15, v.5-15) 

 

 
Há outras menções ao processo de restauração em Veleio Patérculo, que 

escreveu sob o Principado de Tibério. Na obra História Romana, o autor, com o 
intuito de euforizar o consulado de 30 de EC, que foi realizado por seu amigo 
Vinicius, escreve que depois do Ácio, a República: 

 
[...] foi restaurada com as leis, autoridade para os tribunais e a dignidade 
ao Senado; o poder dos magistrados foi reduzido aos seus antigos limites, 
com a única exceção de que foram adicionados dois a oito pretores 
existentes. A forma tradicional velha da República foi restaurada (Hist. 
Rom. 2.89.3). 

 
Veleio também afirma que a agricultura, a religião e as leis de propriedade 

floresceram e que algumas leis antigas foram corrigidas para o bem maior da 
República (Hist. Rom. 2.89.4). Em Veleio vemos o tema do retorno da lei como uma 
parte integrante da restauração, visto que o próprio Augusto apresentava o seu 
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regime para os demais cidadãos. É perceptível que o historiador Tácito, no entanto, 
não tinha ilusões quanto ao que tinha acontecido com o governo romano sob estas 
novas leis e a restauração. Em suas críticas vemos que nem Cina e Sula haviam 
criado uma autocracia tão duradoura.  Para Tácito, a restauração de Augusto, através 
do estilo de Principado, foi uma reunião de um mundo desgastado pela guerra civil 
sob as suas legiões e apoiadores, ou seja, por seu poder de império (An. 1.1). 

 
Também recorremos a Caio Suetônio, pelo fato desse biógrafo nos 

proporcionar um panorama sobre como, dois séculos depois, as gerações 
compreendiam as ações augustanas. O autor demonstra que em sua época havia 
discursos que representavam Augusto de forma hesitante em preservar o poder. 
Tanto que para Suetônio, o princeps pensou, pelo menos por duas vezes, em 
renunciar ao comando da República, provavelmente como uma tática para assegurar 
sua posição. Suetônio afirma que isso ocorreu “[...] primeiramente, assim que 
esmagou Antônio, lembrando de que ele o acusara muitas vezes de ser o obstáculo à 
sua restauração” (Aug. 28). Outra tentativa foi feita quando ele estava adoecido por 
um longo período e informou ao governo sobre a necessidade de convocar as 
autoridades e o Senado. Entretanto, Suetônio aponta que “[Otávio Augusto] 
julgando que seria arriscado voltar a ser um simples particular e que a República 
seria temerariamente submetida ao arbítrio de muitos, perseverou em conservar o 
poder” (Aug. 28). Suetônio apresenta sua visão sobre o caso, ao frisar que  

 
 
É difícil dizer qual foi melhor: o resultado ou a intenção. Manifestando 
tal propósito por várias vezes, também o atestou pelas palavras 
encontradas em certo édito seu: “de tal modo seja-me permitido manter 
a República sã e salva em suas bases e colher-lhe o fruto procurado, que 
me digam ser o fundador do melhor regime, e morrendo leve comigo a 
esperança de que hão de permanecer em seus próprios eixos os 
fundamentos da República que terei estabelecido”. Ele próprio se fez 
cumpridor de sua promessa com toda sorte de esforços, para que a 
ninguém desagradasse a nova situação (Aug. 28). 
 

 
A intenção de Augusto de manter pelo menos uma ilusão do cumprimento 

dos princípios republicanos contrasta fortemente com a proposta de Júlio César, o 
qual não tinha se mostrado tão zeloso como ditador vitalício na arte de manter um 
perfil pró-republicano. Em vez disso, apontamos que Augusto teceu uma linha 
discursiva cuidadosa entre o expressar o sentimento republicano e o permitir uma 
implicação política a ser tirada de suas ações. A assertiva pode ser endossada com a 
seguinte passagem das RGDA: Não aceitei a ditadura oferecida a mim pelo povo e 
Senado, estando eu presente ou ausente, quando eram cônsules M. Marcelo e L. 
Arrúncio [22 AEC] (RGDA, 5). 
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Se entendermos Res publica como uma “Cidade-Estado” ou “Comunidade”, 
assim como “a coisa pública” (nossa visão) em sentido literal, há uma inevitável 
associação do termo com uma longa tradição política  que não deve ser subestimada 
ou silenciada. Foi olhando para o passado, para o mos maiorum (RGDA 6.5), que 
Augusto afirmou ter reconstruído a Vrbs eficazmente, assim retirando a sociedade 
da decadência e corrupção que estava enraizada no poder. Em consequência, ele 
colocou um fim definitivo ao caos provocado pelas guerras civis que assolaram 
Roma, desde finais do século II AEC. Através de Gilvan Ventura da Silva (2001: 29-
51), percebemos que o pensamento cultural romano era pautado no mos maiorum. 
Desse modo, havia uma rejeição aos comportamentos que fossem contrários às 
tradições e isso era um mal que deveria ser evitado ou reparado pelos governantes 
que assumiam o poder. 

 
Segundo Vasily Rudich (1993: XV-XXXI), havia uma disposição de Augusto, 

em seu governo, para construir uma aparência de respeito às tradições republicanas, 
o que transforma sua análise em complexa, pois as suas medidas não podem ser 
vistas como rupturas e exclusivas de sua época. Logo, o princeps habilmente 
combinou o governo de um homem (representante de um grupo) com uma fachada 
republicana, assim garantindo aos demais cidadãos a continuidade de sua 
participação na esfera pública das instituições romanas. Havia uma preocupação em 
evitar alijar os membros da aristocracia das instituições, mas adaptar o 
funcionamento delas e dos grupos à nova realidade social. Entretanto, notamos que 
Otávio Augusto assumiu a função de manter o status quo dos grupos sociais, assim 
passando a organizá-los e detendo o dever moral de proporcionar, devido à sua 
riqueza, benefícios à coletividade como o pão, o circo, os monumentos públicos e as 
cerimônias religiosas7.  Logo, a instituição imperial fundada pelo Principado é, em 
parte, moldada por essa concepção de aristocratismo. Afinal, na aparência, Augusto 
preservou as instituições tradicionais, além de restituir antigos elementos, mas os 
transformou em grande parte em canais de poder pessoal junto aos seus apoiadores, 
enquanto  ele mesmo estabelecia uma construção centralizada em sua figura. Nesse 
sentido, o Principado foi eficazmente autocrático, porém, o novo governo afirmou 
ser o seu oposto, assim frisando ser o “Restaurador da República”. Um grande jogo 
de encenações políticas que foram eficazes  para se adequarem as demandas da 
época. 

 

                                                           
7 Podemos materializar essa visão pelas Res Gestae. Assim, Augusto construiu: [...] a Cúria em anexo a ela, o 
Calcídico, o templo de Apolo com seus pórticos no Palatino, o templo do divino Júlio, o Lupercal, o pórtico 
que leva ao circo Flamínio, ao qual permiti chamar-se de Otávia do nome daquele que no mesmo chão havia 
edificado primeiro, o camarote junto ao circo Máximo; os templos de Júpiter Ferétrio e Júpiter Tonante no 
Capitólio, o templo de Quirino, os templos de Minerva, da rainha Juno e de Júpiter da Liberdade no 
Aventino, o templo dos Lares no topo da Via Sacra, o templo dos deuses Penates em Vélia, o templo da 
Juventude e o templo da Magna Mater no Palatino (Res Gestae, 19). 
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Christian Meier (1993: 67) frisa que o papel de Otávio Augusto como 
restaurador da República era fundamental para a sua legitimidade e a estabilidade do 
novo governo. As palavras do herdeiro de Júlio César não formavam um mero 
discurso no vazio, pois na realidade correspondiam aos anseios dos grupos sociais. 
Entretanto, a restauração da República também não deve ser analisada como um 
simples resultado de medidas conservadoras ou do desejo autocrático por reformar 
Roma. Houve, na realidade, um processo de negociação, adaptação e acomodação 
capitaneado pelo grupo augustano sobre as demandas sociais, mas mantendo o 
máximo possível da aparência da constituição republicana. Para Karl Galinsky 
(2007: 71-82), a própria terminologia operacionalizada é útil para a compreensão do 
significado do projeto de Otávio Augusto: República "Restaurada" (Res publica 
restituta). Nesse sentido, é importante frisar que os romanos veriam o termo como 
uma "restituição",  usado recorrentemente em inscrições e templos que foram 
restaurados. Galinsky (2007: 71-82) se vale de uma metáfora sobre a arqueologia 
para argumentar que uma reconstrução dificilmente envolve a elaboração de uma 
réplica exata da estrutura antiga. Entretanto, o objeto, apesar de novo, também 
carrega consigo traços do antigo, não havendo uma mudança radical. Tanto Meier 
quanto Galinsky divergem da visão histórico-literária apresentada por Mario Citroni 
(2006: 436) ou Enzo Marmorale (1974: 201-202). Para esses últimos, a sucessão dos 
acontecimentos que seguiram da Batalha do Ácio até a consolidação de Otávio 
Augusto geraram uma viragem de amplas dimensões para a sociedade. O poder que 
emergia era oriundo de uma ruptura com a época, ou seja, uma revolução, apenas se 
apresentando como um regresso ao passado, às tradições da res publica e à 
integridade do mos maiorum. Dessa maneira divergimos, por todo sentido semântico 
que carrega o conceito de revolução e as medidas da restauração augustana. 

 
Meier (1993: 68-69) destaca que não seria apenas sábio, mas também 

necessário para Otávio Augusto e seus apoiadores a consciência das limitações que 
eram impostas a ele como regras ao seu próprio jogo, para assim conquistar as 
instituições, os cidadãos e se estabelecer no poder de Roma. Nessa ótica, Otávio 
Augusto não teria outras escolhas a não ser projetar a si mesmo como fiel defensor 
do antigo sistema e eclipsar elementos da causa senatorial, mesmo contra os 
interesses de alguns senadores. Os consensos sociais, em torno das figuras públicas 
em Roma eram essenciais para garantir a governabilidade. O ser e o parecer estavam 
imbricados na construção da vida política, como ilustra uma máxima do período: “À 
mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta”8. Logo, a opinião 
pública era vital para Otávio Augusto. Para Meier, foram os contextos sociais que 
envolviam as estruturas de poder da época que se mostravam favoráveis às ações de 
Otávio Augusto. Logo, a sua decisão foi a de jogar o jogo civil e não gerar rupturas 
ou enfrentamentos com as instituições e a sociedade romana.  

 

                                                           
8 Máxima que possui bases em passagens de Suetônio (Júlio César, 74.2) e Plutarco (Cícero, 29.9). 
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A decisão de Otávio Augusto representar-se como o restaurador foi uma 
condição essencial que lhe permitiu ter sucesso onde Júlio César havia fracassado 
politicamente. Christian Meier (1993: 67) salienta que esta decisão de jogar com as 
demandas sociais e toda sensibilidade política de Otávio Augusto e seus apoiadores 
foram importantes, mas não devem ser tomadas como a única garantia do sucesso 
que ele deteve em Roma. Assim, concordamos que habilidades como a inteligência, 
paciência, delicadeza, uma forte sensação de poder, perspicácia, astúcia e muitas 
outras características também foram cruciais para a edificação de um princeps 
carismático. Nesse campo, a arte e a imagem de Augusto assumiram funções 
centrais na comunicação do poder. Logo, para o sucesso do princeps, ele tinha de ser 
capaz de desempenhar um papel específico e demonstrar que estava fazendo isso 
com muita abnegação. Com isso, Otávio Augusto tinha que parecer menos do que 
ele realmente era para evitar um choque com as instituições, mesmo que todos 
tivessem consciência do seu real poder.  

 
Houve um projeto político, que compreendemos não como um elemento 

predestinado ao sucesso, mas como um empreendimento político, que tinha 
tentativas, erros, adaptações e êxitos. Na própria RGDA, percebemos uma 
intencionalidade, em sua construção discursiva, para expressar os poderes de Otávio 
Augusto como menos exacerbados para a época e uma ênfase nos seus feitos como 
essenciais para a época, bem como as gerações posteriores. As ações de Otávio 
refletem um compromisso para a manutenção da paz social. Logo, na linguagem 
política augustana fazia toda diferença ele ser a pessoa que aparece como o primeiro 
cidadão (princeps) ao invés de um tirano ou monarca. Na visão de Christian Meier 
(1993: 67), o Principado foi formado por uma relação dialética entre o 
desenvolvimento de um papel e as expectativas a que esse papel deveria 
corresponder socialmente. A posição do princeps era extremamente delicada, e foi 
somente com a sensibilidade política para o contexto da época que Augusto 
conseguiu lidar com o fato de que, mesmo em condições fundamentalmente 
alteradas após as guerras civis, as alternativas ao sistema existente teriam de ser 
ligadas à tradição, que era completamente republicana. 

  
Pensamentos calcados nos conceitos de rupturas e continuidades podem nos 

enganar, quando queremos ver apenas por um prisma, assim gerando ilusões óticas 
em nossas análises históricas. Devemos observar que a trajetória de uma sociedade 
ocorre em meio a uma gama de processos sociais, que envolvem junções e 
disjunções políticas, econômicas, culturais e religiosas de forma concomitante. Em 
nossa perspectiva, as concepções político-culturais e as instituições que existiam no 
período Republicano e que foram apropriadas por Otávio Augusto no Principado 
passaram, em alguns casos, por um processo de ressignificação social, assim 
preservando elementos do passado e agregando novos sentidos para as demandas 
que naquele período emergiam em Roma.  Dessa forma, é necessário efetuar uma 
distinção entre as continuidades e rupturas aparentes daquelas que foram reais. Ou 
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seja, analisar minuciosamente o período de transição que foi a era de Augusto com 
atenção nas modificações e permanências que ocorreram em contextos geográficos 
e sociais específicos. Endossamos nossas assertivas com as análises de Fábio 
Faversani (2013: 110), pois, para o referido historiador, não houve uma profunda 
ruptura ente a República e o Império, demarcada a emergência de Augusto no 
poder, como costumamos verificar cronologicamente. Faversani propõe uma 
reflexão sobre a República e sobre o Império: “[...] como tendo múltiplas fronteiras, 
conforme se pense experiências históricas diversas. Ainda mais, propomos pensar a 
divisão entre República e Império não como uma ruptura, mas como uma fronteira” 
(Faversani, 2013: 110). Nesse sentido, para Faversani, o conceito de fronteira 
propicia perceber a ligação e a separação existentes entre aquilo que denominou de 
várias “Repúblicas” e “Impérios”. 

 
Vale ressaltar que o regime dos césares fundado por Otávio Augusto, por 

exemplo, era muito diferente das monarquias com as quais estamos mais 
familiarizados, ou seja, os imperadores da Antiguidade Tardia, bem como da realeza 
medieval e/ou moderna, pela ausência de uma verdadeira hereditariedade familiar 
do trono, como destacado por Jean Béranger (1975: 137-8) e Paul Veyne (2009: 1). 
Logo, o novo sistema não representava uma ruptura com a antiga ordem social 
estritamente. Tanto que o cargo de princeps romano apresentava riscos ao seu 
ocupante. Afinal, o governante assumia o comando geral não como proprietário, 
mas como mandatário da coletividade e, por esta era encarregado de dirigir as 
demandas da República. Veyne (2009: 1) ressalta que a lógica da coletividade 
delegando poder ao imperador não passaria de uma ilusão, de uma construção, mas 
um imperador necessitava desse discurso para ser legítimo no poder. Ou seja, a 
opinião pública importava para assegurar a governabilidade. 

 
Desse modo, o governo de Augusto era construído não como uma ruptura 

ou mera continuidade, mas como uma nova forma adaptada de exercício do poder, 
o qual valia-se de uma imbricação entre a inovação e o antigo. Logo, havia a 
delegação do poder, ou seja, uma missão que foi confiada a um cidadão romano que 
foi supostamente escolhido e aceito pelo povo romano. A sucessão dos césares, em 
tese, seria uma “cadeia perpétua de delegações”, como foi salientado por Veyne 
(2009: 1) e também abordado por Béranger (1975: 137-8). Para que o legado de um 
princeps fosse mantido, a sucessão era um elemento imprescindível, o que expressa o 
sucesso entre os Júlio-Claudianos. Logo, para ambos autores citados, o imperator / 
princeps não é um rei, pois o seu cargo é explicitamente resultado de uma investidura 
que deveria ser aceita pelas instituições romanas. 

 
Em linhas gerais, percebemos que as ações de Otávio Augusto eram aceitas 

em medida que ele mantinha uma aparência sobre o seu comportamento e respeito 
aos valores tradicionais, tornando-os de conhecimento público, assim como se 
absteve de ofender a memória dos cidadãos mais antigos de Roma. Também 
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pontuamos que o Principado de Otávio Augusto se configura como uma fase de 
transição, na qual notamos imbricações político-culturais em que microrrupturas ocorrem 
não ao mesmo tempo, mas em um longo período.  

 
Assim, é essencial levarmos em considerações os níveis que estamos 

analisando. Afinal, em um recorte temporal encontramos fissuras, inovações e 
continuidades, pois algumas mutações podem ocorrer de uma forma mais lenta que 
outras e havendo utilização das tradições da sociedade.  Em pesquisas que envolvem 
um período de transição, como o Principado de Augusto, devemos ter cuidado com 
relações binárias de oposição e assim investir em categorias reflexivas que nos 
possibilitem ter uma visão conjuntural da sociedade. Em nossa concepção, duas 
chaves políticas eram importantes para Augusto garantir a sua governabilidade: o 
respeito à tradição e o prestígio político-social.  
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