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CONSERVAÇÃO DOS COSTUMES 

 
Semíramis Corsi Silva1 

 
 
 
Resumo: O objetivo deste artigo é fazer uma síntese de aspectos do governo do Imperador Romano Otávio Augusto e das 
mudanças sociais dessa época. Pretendemos também analisar a política de conservação de costumes propagada por esse 
imperador, mostrando que houve o desenvolvimento de uma propaganda ideológica com essa finalidade. Para isso, nos 
apoiaremos na leitura de uma sólida bibliografia historiográfica e na análise de alguns documentos de literatura da época. 
 

Palavras-chave: Império Romano – Otávio Augusto – Conservação dos costumes. 
 
Abstract: The aim of this article is to synthesize aspects of the government of Roman Emperor Otavius Augustus and the 
social changes of this time. We also intend to analyze the politics of customs conservation customs propagated by this 
emperor, showing that had the development of an ideological publicity with this purpose. For this, we will support in them 
in the reading of a solid historical bibliography and in the analysis of some documents of literature of this time. 
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Introdução 

 

Nos últimos anos da República Romana, aconteceu um longo período de guerra civil2. A 

situação do grande território conquistado pelos romanos e, principalmente, da sua política 

administrativa, era de um verdadeiro caos. O Senado Romano, órgão político máximo no período 

republicano, se mostrava incapaz de governar um império mundial. A situação econômica também não 

era boa, o comércio se encontrava estagnado, a terra desvalorizada, muitos homens haviam perdido 

seus bens com as guerras de conquistas3 e as províncias fomentavam um grande rancor pelos romanos, 

que lhes tiraram a liberdade, sem oferecer, ao menos, segurança e estabilidade.  

                                                 
1 Doutoranda em História pelo Programa de História e Cultura da Universidade Estadual Paulista – UNESP/ Campus de 
Franca. Mestre e Graduada em História por esta mesma instituição. Membro do LEIR - Laboratório de Estudos sobre o 
Império Romano da USP/UNESP e do Grupo de pesquisa Arqueologia Histórica da UNICAMP. Coordenadora e professora 
do curso de História do Centro Universitário Claretiano - CEUCLAR. E-mail: semiramiscorsi@yahoo.com.br.  
2 Em 44 a.C., após uma tentativa de personificação do poder em suas mãos, o cônsul romano Júlio César é assassinado e 
estoura a guerra civil. As forças políticas no momento se dividem: de um lado os assassinos de César, Bruto e Cássio, de 
outro, o herdeiro de César, seu sobrinho Otávio, apoiado por Marco Antônio. 
3 Muitos pequenos e médios proprietários haviam sido arruinados pelos grandes proprietários de terras, tendo seus cultivos 
substituídos por importações das províncias (ROSTOVTZEFF, 1961, p. 155). 
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A situação imperialista criou uma instabilidade que deixava clara a impossibilidade de manter 

a antiga constituição da Cidade-Estado romana. Era preciso criar formas eficientes de administração e 

proteção do território.  

 

À medida que o Estado crescia, aumentava a necessidade de uma reforma 
Constitucional. A cautelosa política externa do Senado, que evitava a anexação 
de novas províncias, foi substituída por uma política francamente imperialista, 
posta em prática tanto pelo Senado, como por seus inimigos e inclusive pelos 
homens novos (ROSTOVTZEFF, 1961, p.149). 

 

 
Compondo junto com Lépido e Marco Antônio o segundo Triunvirato4, Otávio, sobrinho de 

César e grande general romano, se destacará, concentrando em si todos os poderes do Império5. Por 

meio de uma longa e gradativa série de medidas, Otávio criou o Principado, forma de governo 

monárquica, baseada em um exército forte, na qual o chefe do Estado era também o chefe militar, 

garantindo, desta forma, a segurança imperial e o bom ordenamento da vida romana.6 Otávio não 

deixou de se preocupar também com os costumes dos romanos, que, segundo sua análise e de alguns de 

seus contemporâneos, membros da elite de Roma, estavam passando por mudanças devido à introdução 

de novos costumes adquiridos com as conquistas. Para compreender melhor esse processo, no tópico a 

seguir apresentaremos o governo de Otávio. 

 

O governo de Otávio Augusto 

 

Segundo Norbert Rouland (1997, p. 339), após a conquista do poder político romano, Otávio 

desenvolveu uma série de estratégias, visando a ser visto não como um rei, mas como o mais sábio, o 

mais digno e o mais magnânimo. Sendo também um grande chefe militar, comandante de um exército 

forte, possuía meios para proporcionar a paz há tanto esperada e, desta forma, os romanos aceitaram 

                                                 
4 Instituição romana criada, formalmente, no período das guerras civis pelo Estado. Mantinham-se as instituições da 
República, mas o poder estava com os triúnviros, que eram grandes líderes militares. 
5 Em 29 a.C., Otávio triunfa sobre seus últimos adversários. Após a batalha do Actium, derrota Antônio, seu antigo 
companheiro no triunvirato e que agora se unira à rainha do Egito, Cleópatra, contra Otávio, e findam as guerras civis. 
Otávio declarou o Egito possessão romana, eliminando desta forma o último sobrevivente das monarquias gregas do legado 
de Alexandre. O legado do tesouro egípcio tornou-o mais rico que o próprio Estado romano, podendo, desta maneira 
recompensar e manter fiel seu exército. 
6 O período considerado por nós aqui como Principado Romano estende-se pelos primeiros séculos da nossa era no Império 
Romano, ou seja, I, II e início do III século d.C.  
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seu poder. Há um consenso entre os historiadores sobre as relações da instabilidade política e 

personificação do poder em um chefe militar, compreendendo a força do exército como fundamental 

para garantir a paz7.  De acordo com Will Durant (1971, p. 178), “todo o mundo mediterrâneo estava 

aos pés de Otávio em busca de liberdade e paz”. 

 

Jamais desencadeou uma guerra sem razão ou necessidade. Tão longe estava do 
desejo de aumentar, a qualquer preço, seu império e sua glória que forçou certos 
príncipes bárbaros a jurarem no templo de Marte vingador, que seriam fiéis à 
aliança de paz que lhes propusesse. (SUETÔNIO, A vida dos doze Césares). 

 

Pierre Grimal afirma (1992, p. 44) que a paz foi garantida pelo reforço militar, mas será 

encontrada na pessoa de Otávio pela união de vários fatores como: o juramento de obediência prestado 

por Romanos, Italianos e Provinciais a Otávio em 32 a.C.; a concessão que Otávio fez de títulos de 

cidadania romana a muitos provinciais, ligando-os através do clientelismo, e a importância que Otávio 

possuía, adquirida por mérito de suas ações, dentro do Senado (possuía mais auctoritas - autoridade). 

Podemos acrescentar à análise de Grimal a riqueza pessoal acumulada por Otávio, que lhe garantiu um 

exército forte e fiel, a capacidade para sanar o problema econômico das províncias, a construção de 

vários prédios públicos e obras de infraestrutura do Império, o fato de Otávio pertencer à Gens Iulia8 e 

também um amplo programa político de coerção ideológica. 

Mas, para que o Senado aceitasse estas mudanças, era preciso garantir os privilégios dos 

membros dessa antiga instituição política romana. Desta forma, Otávio procura conciliar práticas 

republicanas tradicionais com seu novo ideário, concentrando a autoridade real nas suas mãos, mas 

mantendo a aparência da liberdade republicana.  

 

O espírito conservador dos romanos não concebia muito bem que se pudesse 
conduzir a uma mudança radical práticas provadas pelo uso e que o tempo havia 

                                                 
7 A Pax augusta foi determinada pelo processo de centralização do exército no comando de um chefe único, impossibilitada 
de se concretizar no período republicano, devido à descentralização do poderio militar. “Três vezes enquanto era príncipe, o 
Senado mandou fechar as portas do templo de Jano Quirino: os nossos ancestrais quiseram fechar esse templo quando em 
todo Império do povo romano se tivesse conseguido com vitórias a paz em terra e no mar” (AUGUSTO, Res Gestae Divi 
Augusti) – Jano era o deus das estradas, portões e começos. Era sagrado para os soldados porque “os exércitos tinham de 
passar pelos portões da cidade quando iam aos combates (WILKINSON, 2000, p. 76). Durante o governo de Augusto, pela 
primeira vez em 200 anos, fechou-se o templo de Jano (que permanecia aberto em tempos de guerra). Em 800 anos apenas 
três vezes suas portas foram fechadas (DURANT, 1971, p. 167). 
8 Otávio descendia da Gens Iulia, família tradicional romana, da qual também fazia parte o general Júlio César. Antes de 
morrer, César adota seu sobrinho Otávio como seu filho, assim, quando César é elevado ao título de divindade, Otávio 
recebe a herança de filho de um deus. 
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demonstrado que agradavam aos deuses, mas o seu sentido das realidades 
advertia-os, também, de que estas mesmas práticas deviam, fatalmente, adaptar-
se bem ou mal, às novas condições impostas pelos acontecimentos (GRIMAL, 
1992, p. 42). 

 

O Senado continuava a existir como o supremo conselho de magistraturas, mas, embora 

pudesse discutir os assuntos do Estado em conselho com o Imperador, a decisão final dependia de 

Otávio e não do Senado. Também era do Senado que se recrutavam os governadores das províncias. 

Otávio diminuiu o número de membros do Senado, contudo não reduziu suas funções, pelo contrário, 

aumentou-as. Porém, a força desse órgão deixara de ser propriamente política, passando a ser 

administrativa. Norbert Rouland define o Senado como uma câmara de registros (1997, p. 338). O 

poder real situa-se, desta maneira, fora e acima do poder institucional. Porém, o Senado não se teria 

submetido às mudanças se não tivesse sido conservada a plena posse de seus privilégios sociais. 

Em 28 a.C. Otávio recebeu o título de princeps senatus perpétuo, sendo considerado o 

primeiro homem do Senado. Em 27 a.C. vieram os títulos de Imperator (Imperador – o primeiro 

homem à frente do exército) e Pater Pátria (pai da pátria).  

Pouco a pouco, Otávio era revestido de novos poderes. Ainda em 27 a.C. abdicou todos os 

seus cargos, proclamando a restauração da República, porém o Senado vetou a abdicação, devolvendo 

seus poderes e conferindo-lhe o título de Augustus9.  

 

Muitos eram de opinião que se deveria chamar Rômulo, como si fora também 
um dos fundadores da cidade. Prevaleceu, porém, Augusto, porque era não 
somente um sobrenome novo, mas também mais considerável (SUETÔNIO, A 
vida dos doze Césares). 

 

No ano de 21 a.C. recebeu os títulos de tribunício perpétuo e procônsul. Em 15 a.C. tem seus 

poderes absolutos renovados por mais dez anos. Em 12 a.C. tornou-se Pontifex Maximus10. 

                                                 
9 O título de Imperator possuía um sentido puramente militar e designava os grandes líderes. De acordo com Rostovtzeff 
(1961, p. 164), Otávio utilizou o termo para diferenciar-se dos outros comandantes revolucionários que o utilizavam apenas 
como título. O título de pater pátria reconhecia Otávio como o responsável pelo período áureo de paz experimentada pelos 
romanos. O termo “augusto” possuía uma conotação religiosa, estando ligado ao verbo augere (aumentar) e era, até então, 
aplicado apenas a lugares sagrados e divindades criadoras (aumentadores), este título ficando conhecido com o nome do 
Imperador Augusto. 
10 Com o título de tribunício perpétuo, Augusto passou a possuir os poderes de tribuno, podendo prender ou punir quem 
opusesse a qualquer decisão do Senado ou das Assembleias. O título de procônsul lhe conferia o direito de arrecadação de 
impostos das províncias. Ao receber o título de pontifex maximus, Augusto tornou-se supremo responsável pela religião do 
Estado e pelos seus ritos sagrados. 
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Desta forma, Augusto revestiu-se dos poderes legislativos, executivos e judiciários, podendo 

propor leis e decretos, executá-los e punir quem os violasse.  

 
 

[...] não aceitei magistratura alguma que estivesse em contraste com as 
instituições dos antepassados, embora o Senado e o povo romano concordassem 
em querer confiar a mim sozinho, com poder ilimitado a tarefa de cuidar das 
leis e dos costumes. E estes atos que o Senado quis então que fossem 
executados cumpridos por mim, executei-os por força do poder tribunício, e no 
exercício deste poder eu mesmo espontaneamente pedi e obtive do senado um 
colega (AUGUSTO, Res Gestae Divi Augusti). 
 

 

 

Para Pierre Grimal, a Constituição em nada havia sido alterada, a inovação não estava no fato 

de Otávio concentrar em suas mãos os poderes que normalmente pertenciam a pessoas diferentes, a 

inovação estava na duração desses poderes (1992, p.46). Conforme Rostovtzeff, a nova forma 

constitucional definida por Augusto é de difícil explicação, impossível de ser classificada dentro de 

uma única e simples fórmula (1961, p. 165).  

Tentar compreendê-la seria esquecer que sua natureza descende historicamente de vários 

elementos. Para Augusto, a principal inovação consistiu na retirada dos assuntos militares da 

competência do Senado e da Assembleia Popular.  

Em relação às províncias, Augusto esforçou-se para transformar o antigo sistema de 

administração baseado na exploração puramente, constituindo uma nova classe de administradores 

vindos da ordem equestre11, com hierarquias e promoções, desta maneira, liberou toda uma ordem 

mediana da sociedade para o trabalho ao Estado. 
 

 

 

Para que um maior número de cidadãos pudesse tomar parte na administração 
do Estado, imaginou a criação de novos cargos... nomeou censores que não 
eram nomeados desde muito tempo. Aumentou o número de pretores 
(SUETÔNIO, A Vida dos doze Césares). 

 
 

                                                 
11 A ordem equestre fazia parte das ordens altas da sociedade romana, juridicamente estabelecida. Também conhecidos 
como homens novos, os membros dessa ordem apareceram com o enriquecimento advindo das conquistas no período da 
República. 
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A propaganda de Augusto empenhou-se em convencer o proletariado de que viviam sob um 

regime democrático12. A política do panem et circenses13 era mais uma estratégia do Império para 

evitar revoltas. 

 
 
À plebe romana distribuí 300 sestércios da guerra por pessoa, cumprindo o 
testamento de meu pai, acrescentei em meu nome 400 sestércios, tirando-os da 
presa da guerra quando fui Cônsul pela quinta vez, mais tarde, durante meu 
décimo primeiro consulado, dei de presente 400 sestércios a cada um, tirando-os 
do meu patrimônio pessoal, enfim no décimo ano do meu poder tribunício, pela 
terceira vez distribui 400 moedas a cada um. Estes meus presentes foram 
distribuídos cada vez mais e não menos de 250.000 homens (AUGUSTO, Res 
Gestae Divi Augusti). 

 

 
A paz e a estabilidade política propiciaram um amplo período de desenvolvimento que 

abarcou os mais diversos segmentos da sociedade imperial. Houve um crescimento no intercâmbio 

entre as províncias proporcionado pela segurança entre as fronteiras e a construção de novas estradas e 

pontes. As pilhagens adquiridas no período de guerras, junto com a organização mais ordenada e 

sistemática da cobrança de impostos, sustentaram o grande Império Romano14.  

A agricultura continuou sendo a principal atividade econômica do período, porém a produção 

manufatureira teve um grande desenvolvimento. O comércio consolidou-se como um fator econômico 

importante, aumentando o número de produtos comercializados entre a Itália e as províncias. 

Após reorganizar toda a máquina do governo civil, Augusto revelou-se como um talentoso 

administrador. Em 13 d.C. Augusto deposita seu testamento na casa das Vestais15, em Roma. A Res 

Gestae Divi Augusti incluía um sumário dos recursos militares e financeiros do Império e um 

testamento político com seus feitos. No ano seguinte, Augusto morreu aos 76 anos de idade. Tibério, 

filho do primeiro casamento de sua esposa Lívia, assumiu o Império. Suetônio nos deixa as últimas 

                                                 
12 O termo proletariado, apesar de não ser muito usado na historiografia sobre Roma, tem origem latina, significando 
“aquele que tem apenas sua prole (filhos) na vida”. Alguns termos conceituais que aparecem neste artigo, como o próprio 
termo “proletariado” e o “democrático”, foram absorvidos da bibliografia oferecida pela obra de Rostovtzeff, autor 
marcadamente marxista. 
13 Política iniciada por Augusto e que se tornou cada vez mais comum durante o Império, consistia na distribuição de 
dinheiro, trigo e espetáculos artísticos à grande massa populacional. 
14 Para tal, Augusto tomou medidas importantes como o recenseamento da população das províncias. 
15 As Virgens Vestais eram sacerdotisas da Deusa romana Vesta. Elas eram escolhidas entre as famílias patrícias, 
primeiramente em número de quatro, mais tarde em seis. Eram incumbidas de preservar o fogo sagrado da deusa Vesta, 
símbolo da proteção do Estado. Viviam em uma casa perto do Fórum e tinham que manter a castidade enquanto eram 
Vestais (HARVEY, 1998, p.513). 
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palavras do monarca: “Se tudo correu bem, aplaudi a peça e batei palmas prazenteiramente”. 

(SUETÔNIO, A Vida dos Doze Césares). 

 

A política da conservação dos costumes 

 

A expansão romana, no período republicano, acarretou profundas mudanças na vida e nos 

costumes dos romanos. A nova aristocracia enriquecida exigia padrões de vida que o antigo modelo 

social, fundamentado na austeridade e simplicidade, não poderiam produzir16. Não surgiam novas 

camadas sociais, nem desapareciam as já existentes, o que ocorria era uma situação que alterava o 

quadro da sociedade já existente. Algumas camadas sociais se enfraqueceram, enquanto outras se 

fortificaram com os conflitos e conquistas. Da mesma forma não apareceu uma nova ideologia social, 

mas os velhos costumes dos romanos não eram mais preservados (ALFÖLDY, 1989, p. 102).  

A situação de Roma, neste momento, era de uma grande expansão populacional, muitas 

pessoas haviam sido atraídas para a capital do Império com as distribuições de dinheiro e trigo para a 

plebe e pelo afluxo de riquezas e de escravos. 

 

Augusto sentia-se inquieto quanto à estabilidade em tão heterogênea população 
– e o que poderia esperar em matéria de lealdade do Império de homens em 
cujas veias corria o sangue dos povos sujeitos? (DURANT, 1971, p. 175). 

 

Dando continuidade a um processo desencadeado na República, o período histórico do 

Principado será marcado também por mudanças nas condições femininas e nas formas de casamento, 

visando a evitar a transferência dos bens de raiz de uma família para a outra. A instrumentalização 

política do casamento havia produzido uma situação que alterava, significativamente, os padrões 

tradicionais que regiam o comportamento feminino. Mais livres para agir, era comum que as mulheres 

aristocratas romanas não atribuíssem ao vínculo matrimonial o valor que lhe atribuíam as mulheres de 

outrora, favorecendo o aumento de divórcios e das relações extraconjugais. As mulheres passavam a ter 

                                                 
16 Muitos autores da época, como o censor Catão, acreditavam que o contato com a civilização helênica acarretou em Roma 
uma corrupção dos costumes, vendo o individualismo, egoísmo, ganância, exploração dos vencidos e desejo desenfreado de 
luxo e de prazeres, como características que a sociedade romana vinha incorporando do humanismo grego (SALVATORE, 
1968, p. 22, 23). Catão viveu em Roma entre 234 a 149 a.C. e dedicou-se à Reforma Moral da nobreza romana, criticando o 
luxo e a introdução da cultura grega. Por sua influência, filósofos e retóricos gregos foram proibidos de residir em Roma 
(HARVEY, 1998, p. 105). 
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direitos à herança, à administração de seus bens, etc; transformavam-se, assim, os costumes e a tradição 

que prevaleceram até o final da República. De acordo com Plínio, o Antigo, “as mulheres preferiam ser 

sexualmente belas, em vez de maternalmente belas; e em geral o anseio pela liberdade parecia estar em 

conflito com as necessidades da raça” (apud DURANT, 1971, p. 175). 

Preocupado com a mudança dos costumes, o Imperador Augusto inicia um movimento que 

busca estimular a moralidade da época. Desta maneira, procura estabelecer uma legislação sobre a 

religião, a família, o matrimônio e a agricultura, visando a restaurar o mos maiorum (costume dos 

antigos ancestrais romanos)17.  

A ideologia de Augusto projeta-se na tentativa de conservação dos valores tradicionais e 

nacionais dos romanos e na ideia da grandeza de Roma. Vários foram os meios utilizados por Augusto 

para divulgação e manutenção da sociedade hierarquizada. Desta forma, utilizou-se das leis, da 

religião, da arquitetura e da literatura. 

  

Promulgando novas leis pus novamente em vigor muitos dos antigos costumes, 
que caíram no desuso: eu mesmo ofereci aos vindouros exemplos de muitos 
hábitos a serem imitados (AUGUSTO, Res Gestae Divi Augusti)18. 

 

Em relação às leis, Augusto “colocou a família como instituição sobre a proteção pública” 

(GRANT, 1987, p. 221). Na qualidade de censor e tribuno, Augusto promulgou – ou apenas fez passar 

na assembleia – várias leis, de que hoje não conhecemos precisamente a sequência e datação correta, 

visando consolidar sua política de restauração moral, fidelidade, casamento e vida simples19. As “Leis 

                                                 
17 Para Paul Veyne, no Alto Império coexistiram dois tipos de moral social, das quais uma é efetivamente livre, enquanto a 
outra permanece tradicional e severa; a escolha entre as duas morais é individual, de acordo com a autonomia de cada um.  
(VEYNE, 1990. p.171). Segundo Dante Trigali (1995, p. 28), desde os primeiros contatos com a Grécia, há em Roma dois 
tipos de moral conflitantes: uma romana antiga, baseada nos princípios da austeridade e rigidez, e outra de influência grega, 
de caráter mais liberal. A difusão da cultura helenística, levando muitos romanos a se preocuparem em viver com luxo e 
luxúria seria, de acordo com esse autor, uma das preocupações do Imperador Augusto, que desencadeou uma série de 
reformas morais. 
18 Augusto e sua família refletiam muito das complexas relações de gênero dos romanos. Augusto casou-se com 23 anos e 
divorciou-se dois anos depois para unir-se a Lívia, que acabara de ter um filho de seu primeiro marido. Os historiadores 
acreditam que Augusto se separou de sua primeira esposa por esta não aceitar seu envolvimento com outras mulheres. 
(FINLEY, 1991, p. 148).  Júlia, a filha de Augusto, se envolve em uma relação extraconjugal que vai totalmente contra a 
ideia moralizante de seu pai. O escândalo faz com que seu pai a mande para o exílio após averiguar provas da má conduta 
de sua filha. Também sua neta, filha de Júlia e que possuía o mesmo nome da mãe, se envolve em escândalos semelhantes. 
Augusto pune a segunda Júlia com a mesma pena da mãe. 
19 Acredita-se que Augusto não era um homem que gostasse de viver com grande luxo. Suetônio descreve sua casa como a 
de um simples cidadão, mais modesta que a casa de Cícero, não dispondo de revestimentos de mármore, nem grandes 
objetos, mas seus sucessores, à medida que consolidam seu poder, rompem com a modéstia de Augusto (ROULAND, 1997, 
p. 343). 
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Julianas” proibiam adolescentes de assistirem a espetáculos públicos sem a presença de um adulto, 

proibiam as mulheres de frequentarem as exibições esportivas e de ocuparem os últimos bancos nos 

jogos de gladiadores, limitavam as despesas com joias, criados e festas. Essas leis também davam ao 

pai o direito de matar filhas adúlteras, ao marido ou pai de levar a mulher adúltera ao tribunal. Se estes 

não o fizessem, qualquer cidadão poderia assim proceder. Mas as mulheres não podiam acusar o 

marido de manter relações extraconjugais. 

Em 18 a.C., Augusto apresentou aos celibatários a Lex Iulia de Maritandis, que tornava o 

casamento instituição obrigatória para todos os cidadãos romanos. Incentivava os casamentos com o 

intuito de aumentar os cidadãos. Entretanto, proibia o casamento entre senadores e escravas ou libertas 

e cidadãos e libertas. Esta política imperial se baseava na ideia de manter as tradições e perpetuar o 

poderio romano, impossível de conseguir, para Augusto, se membros da ordem senatorial se casassem 

com membros de outras ordens, não mantendo a pureza e tradição das linhagens. 

Desta maneira, Augusto fundou uma moral conjugal, à qual os cônjuges deveriam obedecer 

como súditos do Imperador. Ao reforçar os laços familiares, o Imperador mostrou que a família deveria 

representar o modelo de ordem da sociedade. Para Norbert Rouland, foi a partir da esfera política, 

caracterizada pela autoridade imperial, que estas reformas penetraram, efetivamente, no âmbito 

conjugal, da mesma forma como a instabilidade dos períodos anteriores influenciava a desordem das 

famílias (1997, p. 362).  

Augusto parecia acreditar que a Reforma Moral necessitava também de um renascimento 

religioso. Dando grande ênfase a esse aspecto, acreditava que o povo precisava temer seus deuses. 

Desta forma, visava à formação de uma religião nacional, que voltasse às antigas tradições romanas, 

misturando as práticas primitivas da religião romana com os novos elementos. 

Ao tornar-se Pontifex Maximus20, em 12 a.C., Augusto tomou para si o direito de nomear os 

novos membros dos quatro colégios sacerdotais, os quais foram elevados à maior dignidade e riqueza. 

Procurando restaurar a antiga religião pagã, Augusto baniu de Roma os cultos egípcios e 

asiáticos, visando a resguardar as práticas religiosas e o caráter nacional, permitindo, porém, uma 

grande liberdade religiosa nas províncias. Prodigalizou donativos aos templos, renovou as velhas 

cerimônias religiosas, as procissões e as festas. 

 

                                                 
20 Com este título Augusto combinou em sua pessoa religião e Estado, unindo trono e altar. 
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Quando fui cônsul pela sexta vez, mandei restaurar 82 templos dos deuses de 
Roma por vontade do Senado, não descuidando de algum que naquele tempo 
precisasse de reparo (AUGUSTO, Res Gestae Divi Augusti). 

 

Augusto também introduziu em Roma cultos novos, dando atenção especial às divindades 

ligadas à Gens Iulia, especialmente Vênus e Marte. Desde 36 a.C. o Imperador prometeu erguer um 

templo magnífico a Apolo21, que ele considerava como sua divindade.  Porém, este deus era 

estrangeiro. Não sendo permitida a construção de templos a deuses estrangeiros no recinto sagrado, 

Augusto permite esta inovação, erigindo um templo a Apolo. 

Também aparece nesse período um culto imperial que Augusto não recusou, servindo-se deste 

como instrumento de lealdade pessoal. Esta divinização do Imperador pode ser explicada pela crença 

dos romanos em um deus salvador; assim, ao estabelecer a Pax romana, a imagem de Augusto 

assemelhou-se à desse herói que viria para salvar os romanos das guerras22.   

No trecho abaixo, extraído de uma de suas Odes (compostas em 26 a. C), o poeta Horácio 

compara Augusto ao herói Hércules23: 

 

César, Quirites, que inda pouco, dizem, 
Qual Hércules buscou comprar com a morte 

O louro, vencedor aos lares volta 
Da região Hispana. (HORÁCIO, Odes, III, XI, 1 ao 4). 

 
 

 Augusto atuou estrategicamente no que diz respeito à religião. Primeiro, tornou-se Pontifex 

Maximus da religião romana, depois iniciou uma campanha religiosa visando à abolição de falsos 

                                                 
21 Figura complexa e enigmática, que transmitia aos homens os segredos da vida e da morte, Apolo foi o deus mais 
venerado no panteão grego depois de Zeus. Os santuários dedicados a essa divindade, sobre cuja origem - oriental ou indo-
europeia - existem dúvidas, se estendiam por todo o Mundo Helênico; a ele era consagrado o templo de Delfos, o de maior 
importância na Grécia, mencionado já na Ilíada. O poder de Apolo se exercia em todos os âmbitos da natureza e do homem. 
Por isso, suas inovações eram múltiplas e variadas. Além de ser por excelência o deus dos oráculos e fundador de 
importantes cidades, sua proteção abarcava desde a agricultura e o gado até a juventude e seus exercícios de ginástica, assim 
como os marinheiros e navegantes. Tinha poder sobre a morte, tanto para enviá-la como para afastá-la. Considerado 
também o "Condutor das Musas", tornou-se deus da música por ter vencido o deus Pã em um torneio musical (HARVEY, 
1998, p. 45). 
22 Já em 36 a.C., algumas cidades italianas haviam dado a Otávio um lugar nos panteões locais. Em 27 a.C., seu nome foi 
acrescentado aos dos deuses nos hinos oficiais de Roma, sendo seu aniversário considerado feriado e dia sagrado. “Tudo 
isto era o que havia de natural na Antiguidade, pois nunca houvera separação absoluta entre homens e deuses; estes 
freqüentemente tomavam formas humanas” (DURANT, 1971, p. 178). Nos lares italianos, a adoração do genius do 
imperador também parecia natural para um povo que já há séculos deificava seus antepassados. 
23 Hércules, herói romano adaptado do Héracles grego, possuía força e bravura sem igual. Foi o único humano a receber o 
Dom da imortalidade. Seus feitos mais famosos foram os doze trabalhos (WILKINSON, 2000, p. 65). 
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oráculos sibilinos24, mandando recolher todos os que ainda restavam. Os oráculos considerados 

autênticos foram respeitosamente guardados no templo de Apolo, os demais foram julgados. Segundo 

Pierre Grimal, estas medidas complementam a proibição, em 33 a.C., da permanência em Roma de 

astrólogos e magos, tendo em vista uma desconfiança dos perigos que representavam para o poder 

vigente esses adivinhos e feiticeiros, cujas predições e serviços deveriam servir de arma nas mãos de 

seus opositores (1992, p. 37). 

Dentro desse contexto de reformas foram organizados, pelo Imperador, os Jogos Seculares 

(ludi saeculare), em 17 a.C., três dias de cerimônias, concursos e espetáculos comemorativos da volta 

da Idade de Ouro de Saturno. Desta maneira, Augusto procurou unir sua imagem de soberano à 

realização dos jogos que celebravam a grandeza de Roma. Acredita-se que a principal significância 

desses jogos era buscar a volta da harmonia entre homens e deuses (pax deorum). Horácio foi 

convidado a compor o hino dos Jogos, esta obra ficou intitulada como Carmen Saeculare25. 

A obra restauradora de Augusto, apoiada em seus ministros e poetas, parece ter-se frustrado no 

campo religioso. Incentivou-se a fé, louvou-se a tradição, porém a crença não era resultado de decretos 

e a antiga religião pagã oficial não se mostrou capaz de suprir as exigências do espírito dos romanos. 

Esta verdade que Augusto e os imperadores posteriores não demonstraram compreender acabou 

levando à decadência a antiga religião e ao processo de mudança monoteísta que não nos cabe aqui 

analisar. 

A arquitetura do período também foi usada na obra restauradora do imperador. Visando 

ostentar o poderio e a grandeza dos romanos e “modernizar” Roma, Augusto empreendeu um vasto 

programa de construção de obras públicas26, equiparando Roma às grandes capitais helenísticas, 

buscando sempre combinar a tradição do passado com a imagem da Roma soberana do presente. 

Augusto tratou, também, de colocar estátuas de todos os antigos generais vitoriosos em seu novo 

Fórum, louvando o poderio militar e bravura do homem romano. 

                                                 
24 Os oráculos sibilinos eram uma coletânea de livros que, segundo a lenda, foram trazidos para Roma da Grécia e 
oferecidos a Tarquínio Soberbo, último rei de Roma, por uma Sibila (nome dado pelos gregos às profetisas inspiradas por 
uma determinada divindade). Esses livros eram guardados no templo de Júpiter Capitolino e consultados em tempos de 
grandes calamidades com a finalidade de descobrir-se como evitar a insatisfação dos deuses (HARVEY, 1998, p. 365). 
25 Este hino de Horácio, composto em honra a Apolo e Diana, foi cantado por um coro de 27 moços e 27 moças. Horácio 
mostrava acreditar no poder da oração, como neste verso do poema: “E tu que residias no Aventino e no Álgido, ó Diana, 
atende às preces dos quindecênviros; e presta ouvidos favoráveis às súplicas da mocidade!” (Carmen Saeculare, Coro das 
donzelas). 
26 São desse período o Templo de Marte Vingador, o de Apolo no Palatino, o de Júpiter Tonante no Capitólio, e algumas 
construções de Augusto para seus amigos e familiares, como a basílica de Caio e Lúcio, os pórticos de Lívia e Otávia e o 
teatro de Marcelo (SILVA, 1996, p. 63). 
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No campo literário, Augusto foi um grande incentivador dos “homens de letras”. Em torno de 

seu ministro das artes, Mecenas, se concentraram os maiores literatos do período, formando o “círculo 

dos poetas augustanos”. O estímulo e desenvolvimento da literatura foram tão grandes, que a época de 

Augusto ficou conhecida como a Idade de Ouro da Literatura Latina. Do ponto de vista da variedade 

das manifestações intelectuais e artísticas, o período do primeiro Império supera todas as demais 

épocas da história de Roma. 

 

Mudou de pensamento o instável povo; 
A paixão de escrever aquece agora; 
E tanto os moços, como o ancião severo, 
De folhas de hera guarnecida a frente, 
Se recostam à mesa e versos ditam; 
Eu mesmo, se disser que os escrevo, 
Mentirei impudente mais que um parto; 
Pois, inda antes que o sol venha rompendo, 
Penas, papel solicito reclamo (Horácio, Epístolas, II, I, 153 ao 161). 
 
 

Ao rodear-se de poetas e escritores, Augusto revivia uma tradição dos antigos generais e 

aristocratas de não deixarem, por meio da literatura, sua memória cair no esquecimento e, assim, 

propagandeava seus feitos, seus valores e a moral que esperava para o Império.  

Dos poetas do círculo augustano, também conhecidos como poetas da corte, destacam-se 

Virgílio, Horácio e outros menos conhecidos como Vário, Propércio, Varo e Rufo. A maioria desses 

homens fora arruinada pela guerra civil e dependiam do imperador para sobreviverem. Os temas 

cantados por esses poetas variam de acordo com o estilo de cada um, mas, geralmente, eles escreveram 

sobre a admiração pelo restaurador da paz, a grandeza romana, a alegria da agricultura, a restauração 

das antigas tradições e a decadência moral da sociedade. 

Conforme Rostovtzeff, a principal ocupação desses poetas era glorificar Augusto e escrever 

sobre sua política, porém é provável que o Imperador não obrigasse esses autores a aceitarem suas 

ideias, eles escreviam sobre Augusto porque o reconheciam como um grande homem para o povo 

romano (1961, p, 190). Durant (1971, p. 177) acredita que Augusto teria persuadido Virgílio e Horácio 

a colocarem as musas a serviço de sua reforma moral e religiosa. O certo é que há várias exaltações a 

Augusto nas obras desses poetas, como nos trechos de Horácio: 
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Viva César, brandando as naus ligeiras 
       No posto se esconderam, 
Varando em terra as recurvadas popas; 
      Viva o grande triunfo! 
Tu retardas as vítimas intactas, 
      E as doiradas carroças, 
Pois nem da guerra jugurtina veio, 
     E das púnicas lides 
Maior triunfador, inda que fosse 
     Da soberba Cartago, 
O ilustre domador, cuja virtude 
     Fez das altas ruínas, 
Soberbo mausoléu. No mar, na terra 
      Foi vencido o contrário (Horácio, Épodos, IX, 27 ao 40). 
 
Quando tantos negócios e tão graves 
Só nos teus ombros, pesam o Império 
Com as armas solícito proteges 
Com leis corriges, com a virtude ilustras, contra o público bem pecara, ó César, 
Detendo-te com prática prolixa. (Horácio, Epístolas, II, I, 1906) 
 
A ti, porém, ó príncipe, inda em vida, 
Amplas e sazonadas honras damos, 
Confessando que igual a ti no mundo 
Nem jamais nascerá, nem tem nascido 
Mas este povo, teu, que sábio e justo 
Te antepõe aos heróis de Grécia e Roma. (Horácio Epístolas, II, I, 21 ao 26) 
 
 Da gente humana pai e guarda, ó prole,  
 De Saturno, a encomendo do grão César 
 Dos fados te foi dada; reina César 
 Sendo o segundo (Horácio, Odes, I, XII, 49 ao 52) 
 

 

De acordo com Grimal (1992, p.59), nas obras desses poetas não há uma exaltação à pessoa de 

Augusto, mas sim a sua obra, a seus grandes feitos. Para ele, esses autores se negam em cantarem o 

próprio Augusto para cantarem o espírito da transformação augustana, que ultrapassa a pessoa do 

Imperador, procurando inspiração no sentimento religioso e no poderio romano. Notamos que, nas 

obras de Horácio, quando aparece uma referência direta ou mesmo indireta à pessoa de Augusto, está 

sempre ligada à exaltação de seus feitos, como no seguinte verso:  

 

Aqui grandes triunfos 
Do peito preza, e mama 
Digna-te ser chamado pai da pátria,  
Ó monarca, ó senhor, e não constas,  
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César, que impunes campeando insultem, 
A augusta Roma e os cavaleiros medos.  
(HORÁCIO, Odes, I, II, 73 ao 78). 

 

Virgílio, na obra Éclogas (também conhecida como Bucólicas, composta entre 42 e 37 a.C.), 

reflete a convicção de que iminentemente apareceria um salvador para livrar o mundo das mazelas, o 

nome desse salvador não é mencionado, mas em alguns trechos a tarefa de salvador é especificamente 

atribuída a Otávio. Nas Geórgicas (poemas escritos entre 37 –30 a.C.), Augusto é sinceramente 

louvado.  

A todos esses poetas, Augusto, por meio de Mecenas, proporcionou estabilidade e segurança, 

doando bens, como a propriedade da Sabina, onde Horácio se refugiava para compor seus versos. Para 

Pierre Grimal, Mecenas tinha um grande respeito pela liberdade pessoal, jamais obrigando esses poetas 

a escreverem o que não queriam, sua ação não se constituiu de uma “ditadura de letras” (1992, p. 60). 

Grimal ressalta, ainda, que a personalidade de Mecenas, com um forte sentido de medida e gosto, 

exerceu grande influência na literatura augustana, contribuindo para transformar o período na “Época 

de Ouro” da Literatura Romana. Mecenas foi um “mediador de um ideal”, compreendendo o poeta 

como alguém a quem se deve proteger e deixar entregue a si mesmo.  

Além do louvor às reformas políticas de Augusto, também podem ser encontradas nas obras 

desses literatos características da reforma moral pretendida por esse Imperador. Desta forma, 

identificamos, nesses poetas, a denúncia de supostos vícios e distorções sociais e morais, difundidos 

entre seus contemporâneos. Em Horácio encontramos a crítica à cobiça, à avareza, à inveja, ao 

adultério, às práticas de magia, entre outros que representam a negação aos valores e à tradição do 

passado romano. Esta denúncia reflete traços da ideologia moralizante e conservadora do Imperador 

Augusto, projetando-se na tentativa de conservação dos valores tradicionais dos romanos para a 

manutenção da ordem e da grandeza territorial alcançada por Roma. No trecho abaixo, Horácio afirma 

a finalidade corretiva de sua obra: 

 

Vamos avante: porque enfim gracejos 
Não têm aqui lugar – E que me tolhe 
Dizer rindo a verdade? Assim confeitos 
Aos meninos reparte afável mestre. (HORÁCIO, Sátiras, I, I, 31 ao 34). 
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Também identificamos em Horácio a preocupação constante com o mos maiorum, costumes 

dos ancestrais romanos. O poeta cita constantemente em suas obras a ótima educação que recebeu de 

seu pai e a importância em preservá-la. 

 

Dilapidar de nossos pais a herança, 
Boa reputação perder é sempre. (HORÁCIO, Sátiras, I, II, 83 ao 84). 
 
O sábio te dirá, por que motivos 
Devas isto evitar, seguir estoutro; 
A mim basta-me, ó filho, que te ensine 
A guardar dos avós os bons costumes (HORÁCIO Sátiras, I, IV, 158 ao 161). 
 
 

Em outros versos Horácio louva o poderio dos romanos e a riqueza que possuem: 

 
   Os ilustres romanos 
(Talvez não creia o século futuro) 
    Uma mulher seguindo 
Armas vestindo ordens escutavam 
   De encarquilhado eunuco. 
E via o sol dos pavilhões soberbos 
    Da vaidosa egípcia, 
Entre as romanas águias levantar-se! 
    Da vergonhosa cena 
Os fracos cavaleiros indignados 
     Os arraiais deiraram. (HORÁCIO, Épodos, IX, 16 ao 26). 
 
    Roma, que pôde num tempo 
Opor-se às armas dos vizinhos marsos 
     As tropas de Orcena. 
E de Cápua rival, à sanha força. 
    De Espártaco aos furores, 
E do pérfido Alóbrogo inconstante 
    Às tropas cavilosas. 
Aquela Roma, que a Germânia fera 
     Com o valor de seus filhos, 
Nunca domada, viu, nem viu vencida. 
       Que Aníbal detestado 
Dos antigos avós vencer não pôde. (HORÁCIO, Épodos XV, 4 ao 15). 

 

Considerações finais 

 

Portanto, podemos perceber uma intenção moralizante nos escritos de vários literatos romanos 

da época imperial augustana. Independente do gênero cultivado, todos eles registraram o que 
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consideravam defeitos da sociedade. Isso mostra que os homens das ordens mais altas, como Horácio e 

Virgílio, identificavam uma crise nos costumes dos romanos, que eles acreditavam ter como fator as 

conquistas e a introdução de novos hábitos, sendo que como romanos eles não ficaram indiferentes 

diante disso. 

Para concluir, devemos considerar que, mesmo após a conquista do poder político e dos 

amplos territórios que formaram o Império de Roma, em sua substancial maioria conquistados durante 

o período republicano, Augusto se preocupou em criar meios que legitimassem e fizessem propaganda 

de seu poder e mantivessem um aspecto de governo com apoio amplo do Senado Romano. Percebemos 

ainda que os aspectos da moral romana passavam por mudanças devido aos contatos com outras 

culturas e esse Imperador buscou meios de defender os costumes ancestrais por meio da divulgação de 

poemas, criação de jogos, obras arquitetônicas e especialmente pelas leis, tendo ao seu lado artistas e 

intelectuais da elite romana que compactuavam com seu pensamento e medidas.  
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