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RESUMO 

Nessa dissertação, nos propomos a apresentar uma análise da obra do poeta romano 

Horácio (65-8 a.C.), de modo a analisar as representações do Imperador romano Augusto e 

sua domus em seu livro IV das Odes e no poema Carmen Saeculare. Nossa hipótese é a de 

que Horácio se aproxima do Imperador por meio das relações de patronato, por intermédio 

da amizade de Mecenas e, desse modo, o discurso que o poeta constrói sobre o Príncipe 

reflete as obrigações de um cliente para com seu patrono. Nesse sentido, dividimos nossa 

dissertação em três capítulos: no primeiro, apresentaremos a vida de Horácio, a dimensão 

política de sua obra e a importância da retórica e da memória para a construção de seu 

discurso laudatório; no segundo, mostraremos a ascensão de Augusto na política romana e 

o processo paulatino de construção de sua autoridade ao longo dos anos, as relações de 

amicitia e de patronato estabelecidas com Mecenas e Augusto; além disso, a importância 

da recitatio e dos livros para divulgação e circulação de suas obras entre o público leitor 

ouvinte; em nosso terceiro capítulo apresentaremos, de fato, as imagens do Imperador 

Augusto nos poemas horacianos, ao analisar a importância da construção do discurso sobre 

sua domus Augusta, a ideia de resgate das virtudes dos antepassados e, por fim, a promessa 

de uma paz e prosperidade duradoura. Para tanto, usamos os conceitos de discurso, 

memória, representação e poder na construção do texto. Assim, faremos uma leitura dos 

poemas de Horácio como um discurso que mantém uma relação íntima com seu contexto 

político e social, haja vista que o mesmo escreve seus versos apoiando-se na ideia de que 

sua obra seria um monumento, o qual legaria às gerações posteriores as memórias do 

Imperador e de seus feitos para Roma e os romanos. 

PALAVRAS-CHAVE: Memória; Amicitia; Horácio; Augusto; Poder. 
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ABSTRACT 

 

In this dissertation we propose to present an analysis of the work of the Roman poet 

Horace (65-8 BC), in order to analyze the representations of the Roman Emperor Augustus 

and his domus in his book IV of the Odes and the Carmen Saeculare poem. Our hypothesis 

is that Horatio approximates the Emperor through the relationships of patronage, by the 

friendship of patrons and, thereby, the speech that the poet constructs about the Prince 

reflects the obligations of a client to their patron. In this sense, we have divided our 

dissertation in three chapters: in the first, we will present the life of Horace, the political 

dimension of his work and the importance of the rhetoric and the memory for the 

construction of his laudatory speech; in the second, we will show the rise of Augustus in 

the Roman political life and the gradual process of building his authority over the years, 

the amicitia and patronage relationships established with Maecenas and Augustus; in 

addition, the importance of recitatio and books for dissemination and circulation of his 

works among the readers and listeners; in our third chapter will present, in fact, the images 

of the Emperor Augustus in the poems of Horace, by analyzing the importance of the 

construction of the speech on its domus Augusta, the idea of rescue of the virtues of 

ancestors and, finally, the promise of a lasting peace and prosperity. For this purpose, we 

use the concepts of speech, memory, representation and power in the construction of the 

text. Thus, we will make a reading of the poems of Horace as a speech that maintains a 

close relationship with his political and social context, because he writes his verses on the 

idea that his work would be a monument that would bequeath to the future generations the 

memories of the Emperor and its deeds for Rome and the Romans. 

 

KEY-WORDS: Memory; Amicitia; Horace; Augustus; Power. 
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INTRODUÇÃO 

Nossa pesquisa aborda o processo de legitimação do Imperador romano Otávio 

Augusto, cujo governo foi marcado pela formação e difusão de um discurso político 

responsável por definir uma nova forma de governar, a qual perdurou, pelo menos, dois 

séculos, o Principado. Augusto esteve no centro da formação desse modelo e enfrentou 

oposições políticas, mas podemos considerar, de modo geral, que, após a vitória sobre 

Antônio em 31 a.C., na batalha do Ácio, o Imperador passou a se preocupar não mais com 

as guerras internas, todavia com as seguintes questões: a criação de um discurso em que se 

mostrava como reestruturador das instituições republicanas, que se desgastaram com os 

longos anos de guerras civis, e, após 19 a.C., a garantia da continuidade dos poderes 

acumulados em torno de sua pessoa, de modo a legitimar sua posição e evidenciar a 

manutenção da pax (EDER, 2005, p. 17-18). Criou-se uma série de imagens em torno do 

Imperador, sobretudo a de conservador dos costumes ancestrais, transmitindo, desta forma, 

a ideia de ligação com os deuses, vingador de César, único capaz de assegurar a ordem, 

entre outras. 

Foram vários os mecanismos usados para formar e disseminar essas imagens, 

tais como as esculturas, as pinturas e as obras de poetas, dentre os quais se destaca Horácio 

(65-8 a.C.). Horácio tem uma trajetória marcada por sua ascensão enquanto poeta, cujo 

ponto culminante é o convite de Augusto para escrever o poema Carmen Saeculare, em 17 

a.C., que seria cantado por um coral durante a realização dos Jogos Seculares. Sua obra é 

ampla e engloba uma variedade de escritos como as Sátiras (Sermones), os Epodos 

(Iambus), as Epístolas (Epistolas) e as Odes (Carmina). Nossa análise privilegiará a obra 

lírica horaciana, em especial, o livro IV das Odes e o Carmem Saeculare, publicados 

respectivamente em 17 e 13 a.C. O recorte na fonte se justifica tendo em vista o eixo 

condutor de nossa pesquisa, qual seja: as relações de patronato, em especial a estabelecida 

entre Augusto e Horácio, à medida que este tipo de relação social permitia ao Príncipe 

solicitar ao poeta a composição de poemas que enaltecessem seus enteados, os quais 

compõem o livro IV das Odes, além do hino que seria cantado nos Ludi Saeculares. 

De acordo com Michèle Lowrie (2007), nas últimas obras de Horácio, há cada 

vez mais uma aproximação com Augusto, devido ao aumento de sua auctoritas como 

poeta. As referências diretas e indiretas à pessoa do Imperador, mostrando-o como o 

guardião dos valores dos antepassados e, sobretudo, como o único capaz de manter a pax 



 

9 

na Res Publica, foram cada vez mais frequentes. Isto nos leva a crer que os poemas 

horacianos podem ser inseridos em um contexto político no qual está em jogo o processo 

de legitimação do Imperador. A poesia horaciana transmite e, ao mesmo tempo, forma as 

características do discurso político augustiano, já que produz a imagem do Princeps como 

primeiro cidadão de Roma, bem como constrói uma ideia de estabilidade política 

propagada pela imagem da paz alcançada com o fim das guerras civis. Através da leitura 

da obra, percebemos que há um tom laudatório nessas poesias, em que a pessoa do 

Imperador é elogiada (nem sempre diretamente) em diversos poemas. 

O objeto de nosso trabalho, portanto, serão as representações horacianas em 

torno da imagem do Imperador Augusto. Tais imagens transmitem mensagens que, em 

nosso entender, transformam-se em dispositivos de poder, uma vez que compõem 

discursos políticos exaltando a pessoa do Imperador. Deste modo, analisaremos as 

representações que Horácio constrói de Augusto nos poemas do livro IV das Odes, tendo 

em vista sua relação com a domus imperial, cujo foco é o enaltecimento do primeiro 

homem da Res Publica e a sua legitimação como governante. Além disso, iremos 

compreender como a relação de patronato estabelecida entre Horácio e Augusto interfere 

na construção das imagens que o poeta faz do Príncipe. 

Como lembra Michèle Lowrie (2010, p. 225), ao analisarmos a relação entre a 

obra de Horácio e Augusto, não podemos deixar de levar em conta os elementos formais 

como intervenções em sua poesia e, por consequência, na representação do Imperador. 

Dito de outro modo, analisar as regras de sua construção poética se mostra essencial para 

se compreender o conteúdo e a mensagem que o autor quer transmitir aos leitores. 

Alessandro Barchiesi (2007, p. 146) compartilha desse argumento, afirmando que os 

recursos retóricos têm grande importância em uma análise da poesia horaciana. Para 

Zimmermann (2009), a construção retórica do poema é um dos fatores que agrega valor ao 

texto, isto é, o modo como o poeta escreve e encadeia as imagens em seus poemas são 

capazes de imprimir, no ânimo do ouvinte, sensações diferenciadas. 

O livro IV das Odes de Horácio é composto por 15 poemas. De acordo com 

Heloísa Penna (2007, p. 97-98), podemos dividi-los nos seguintes temas: cívico (IV.2; 4; 

14; 15), moral (IV.7; 10), báquico (IV.11; 12), amoroso (IV.13), elogioso (IV.5; 9), 

metapoético (IV.1; 3; 8) e religioso (IV.6). Desta divisão, os temas cívico e elogioso serão 

o foco de nossa pesquisa, haja vista que são nesses poemas em que há referências a 
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Augusto e seu governo. Por exemplo, Horácio na Ode IV.5 se refere ao Imperador como 

um descendente dos deuses. O poeta quer que Augusto volte das campanhas que lidera nas 

províncias. Roma perde Augusto como uma mãe perde um filho e, tal como se lê no 

poema, o retorno do Imperador garantiria a paz, a segurança de Roma e a execução de suas 

leis (COOK, 2008, p. 481). 

Para Michèle Lowrie (2010, p. 227), de um modo geral, o livro IV fornece uma 

oportunidade para pensarmos sobre o papel que a poesia pode desempenhar na sociedade, 

tendo em vista que a mesma revela valores compartilhados por seus membros. Muitos 

eventos extraordinários são elogiados neste livro, como as vitórias militares e a conquista 

da paz. Um tema recorrente, especialmente na parte final do livro, são os valores romanos. 

Virtus, uma palavra comum em Horácio, tem um papel especial a desempenhar aqui, 

assegurando aos líderes os padrões do mos maiorum. 

O viés pelo qual analisaremos este livro de poemas é o elogio a Augusto, mas 

sem se esquecer do valor retórico da obra. “É nesta base que é construída uma mística 

triunfalista de vitórias imperiais, culminando com a promessa de paz, segurança e 

prosperidade” (FEDELI, 2009, p. 107). Assim sendo, a análise da construção dos poemas 

de Horácio torna-se imprescindível para nossa interpretação, já que não há como separar a 

forma do texto com a mensagem que o autor deseja emitir aos seus ouvintes. 

Compreendemos, nesse sentido, que as imagens construídas fazem parte de um 

processo de legitimação, de criação de um consenso mínimo em torno da pessoa do 

Imperador, fazendo com que os grupos sociais (senadores, plebe, exército) o tenham como 

o único capaz de manter a ordem e a paz alcançada depois dos anos de guerras civis, 

embora conflitos em torno do poder sempre existissem, até mesmo após Augusto ter 

eliminado parte de seus inimigos políticos durante os eventos do Ácio. Assim, temos como 

preceito fundamental que o contexto político-social interfere na construção dessas imagens 

e, ao mesmo tempo, estas são usadas para legitimarem a posição de Augusto na sociedade 

romana enquanto primeiro homem da Res Publica. 

Uma das questões que este trabalho procura responder é: quais são as imagens 

de Augusto presentes na obra lírica de Horácio e por que são construídas dessa forma? 

Com isso, objetivamos analisar as representações que Horácio constrói do Imperador nos 

poemas do livro IV das Odes e suas principais características. Consideramos, desta feita, 

que Horácio produz representações de Augusto nas quais o Imperador aparece como 
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guerreiro excepcional, defensor do povo romano, restaurador da paz em Roma e nas 

fronteiras do Império, além de mostrá-lo como aquele que reivindica os costumes antigos, 

sendo colocado como enviado divino (Carmina. IV.5.2). Nos poemas, Augusto aparece 

como “guardião do povo romano” (optime Romulae custos gentis) (IV.5.2), “maior dentre 

os maiores” (maxime principum) (IV.14.6), em um claro tom de elogio, no qual Horácio 

mostra o Imperador como sendo o único capaz de manter a paz (IV.5.30-33) e a 

prosperidade dos campos (IV.15.6), após os anos de guerra civil, colocando-o como aquele 

a quem “as antigas virtudes revocou” (veteres revocavit artes) (IV.15.13). Além disso, ao 

elogiar seus enteados Tibério e Druso por suas vitórias militares, é a própria domus 

Augusta que está sendo louvada, corroborando nossa hipótese segundo a qual há no livro 

IV das Odes um tom laudatório, cujo beneficiário seria Augusto. 

Além desse pressuposto, responderemos outro questionamento, qual seja: como 

a relação entre Horácio e Augusto interfere na construção das imagens que o poeta faz do 

Imperador? Nossa hipótese é a de que as relações de patronato e amicitia estabelecidas 

entre Horácio e Mecenas e, em um momento posterior, entre o poeta e Augusto são 

responsáveis pela presença do Princeps na obra lírica de Horácio, pois, como veremos, as 

relações entre patronos e clientes eram um jogo de poder e de troca mútua, de modo que o 

primeiro dava proteção política e auxílio financeiro, enquanto o cliente, em nosso caso, o 

poeta, deveria escrever versos que enaltecessem seu benfeitor. Nesse sentido, tal relação 

interfere na construção dos poemas do livro IV das Odes, visto que Horácio é cliente de 

Augusto, devendo-lhe dedicar seus poemas; além disso, é o próprio Augusto que pede a 

Horácio para escrever dois dos poemas que compõem o livro, sendo essa uma questão que 

deve ser levada em consideração na análise do documento. 

Essa postura está de acordo com a proposta de Sara K. Myers (2006, p. 439), 

na qual a autora afirma que os imperadores não encarregavam esses escritores, nem 

necessariamente ditavam o que deviam escrever, mas eram capazes de exercer pressões 

únicas sobre sua escrita. Nossa prerrogativa é a mediação entre perspectivas opostas na 

análise desse período da história romana: não considerar que os poetas escreviam 

unicamente sob coação do Imperador, nem afirmar o contrário, que tinham total liberdade 

em sua escrita. São várias nuances a serem consideradas: as relações de patronato de 

Horácio com Mecenas e Augusto, sua inserção enquanto poeta nos círculos literários e o 

estilo das Odes, escritas retoricamente para convencer o público leitor-ouvinte. 
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Visto desse modo, nosso trabalho será guiado pelo conceito de memória, 

compreendido como uma construção social, a qual atribui sentido às ações realizadas e 

sofridas no tempo, produzida pelos processos de socialização e comunicação em 

determinada comunidade (ASSMANN, 2005). Assim, os atos de preservar e comunicar a 

memória é que lhe dão permanência social. Produzir memórias é uma ação que, em nosso 

entender, envolve questões sociais e políticas (GOWING, 2005, p. 2). Como nos lembra 

Assmann, a respeito da relação entre memória e poder, os chefes não só usurpam o 

passado, mas também o futuro, haja vista que "querem ser recordados, se constituem em 

símbolos por seus atos e procuram que seus fatos se divulguem, se cantem, se perpetuem 

em monumentos ou ao menos se registrem em documentos" (ASSMANN, 2005, p. 68). 

Abordaremos a produção de memória na lírica horaciana sob tal perspectiva, 

isto é, como construção de representações do Princeps para perpetuação de sua imagem. O 

discurso político, tendo como base os dispositivos de poder, se materializa em práticas e se 

insere na memória coletiva, considerando-se que a ordem do discurso própria a um período 

particular possui uma função normativa e reguladora, e coloca em funcionamento 

mecanismos de organização do real por meio da produção de saberes, de estratégias e de 

práticas (Cf. FOUCAULT, 1996). Nessa perspectiva, a formação do Principado, para além 

das forças militares, baseou-se na disputa entre distintas memórias, sobretudo entre Otávio 

e Marco Antônio. No entanto, mesmo depois de se estabelecer, após a batalha do Ácio, 

Augusto prosseguiu investindo na constituição e circulação de sua imagem, seja por meio 

de construções, festividades religiosas ou pela aproximação com poetas mediante relações 

de patronato. Dessa forma, Horácio insere-se em um ambiente político de disputas em 

torno do poder, no qual participa ativamente da promoção da imagem do Princeps e da 

perpetuação de sua memória. 

A elite romana queria ser lembrada, já que suas imagens eram importantes 

meios de articulação de poder. De acordo com Valerie Hope (2003, p. 113-120), havia 

estratégias de construção e manutenção da memória, dentre as quais a autora destaca a 

lembrança ritual, a textual e, por fim, a visual. Para a autora, a lembrança ritual é 

caracterizada por atos repetidos, que promoviam a memória de um indivíduo ou um grupo, 

tal como ocorre nos Ludi Saeculares, em que Augusto promove uma cerimônia religiosa 

que representa o fim de uma época e o reinício de uma nova era, marcada pela paz e pelas 

virtudes; a lembrança textual, por sua vez, está presente nos vários gêneros textuais, os 
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quais permitem imortalizar as ações de um personagem importante; por fim, a memória 

visual, presente em todos os edifícios, estátuas, lápides etc, era a mais comum no contexto 

romano, pois as ruas estavam repletas de construções, induzindo, dessa forma, os passantes 

a pararem e observarem, levando-os a conectar passado e presente. 

As memórias construídas pelos diversos meios transformavam-se em discursos 

de poder, na medida em que não podemos separar a promoção de imagens da elite romana 

das práticas em torno do político. De acordo com Foucault o discurso é, ao mesmo tempo, 

lugar e objeto das lutas sociais (FOUCAULT, 1996, p. 10). O discurso constitui não apenas 

o campo das ideias, mas também o campo das práticas, das lutas políticas, das ações dos 

sujeitos históricos. Há uma relação íntima entre o discurso e as relações de poder, haja 

vista que toda relação de poder está permeada de representações coletivas, tornando a 

esfera do simbólico um importante lugar estratégico nas lutas políticas. Há, dessa forma, 

uma intervenção efetiva e eficaz do simbólico nas ações sociais. A relação entre poder e 

discurso não é uma condição que pode ser ou não escolhida, à medida que é insuperável, 

pois os discursos constituem e são constituídos pelas relações sociais. 

Estaremos, dessa forma, enfocando o poder do Imperador na sociedade 

romana, tendo em vista que sua relevância, assim como a dos outros agentes sociais, ocorre 

por ser pessoa através da qual o poder transita, quer dizer, como figura importante no 

campo das relações de poder; este cenário político só é mantido pelo consentimento e 

reconhecimento dos governados (OMENA; SILVA, 2008, p. 5). O poder caracteriza-se por 

ser um dispositivo produtor de efeitos, dentre os quais os que se comparam às ilusões do 

teatro (BALANDIER, 1982). Ora, compreendemos o poder como uma forma de 

comunicação que possibilita o intercâmbio de mensagens; consolida, nesse sentido, 

algumas funções, tal como constituir um consenso de opinião, persuadir ou convencer, 

prevenir acontecimentos, aconselhar quanto a atitudes e ações (GONÇALVES, 2002, p. 

56). De acordo com essa dimensão do poder, inferimos que sua prática é inerente ao 

reconhecimento dos dispositivos simbólicos que o configuram. Logo, o acesso ao poder 

político é tanto o acesso à força das instituições quanto à força dos símbolos e das imagens. 

“Todas as práticas e todos os rituais centrados sobre o portador da função suprema, desde o 

seu aparecimento até sua morte, requerem o uso de um vasto conjunto de símbolos, 

códigos e manifestações de aparências” (BALANDIER, 1982, p. 92). Deste modo, quando 

um indivíduo desempenha um papel, requer de seus observadores que acreditem que o 
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personagem visto no momento possui os atributos os quais aparenta conter, pois o papel 

terá as consequências implicitamente pretendidas por ele e, dessa forma, as coisas são 

como parecem ser (GOFFMAN, 2009, p. 25). 

A esta questão, Balandier acrescenta que as imagens têm poder e, portanto, o 

governante tem o cuidado de utilizá-las como fundamentos e mecanismos de seu poder 

político (BALANDIER, 1982). De acordo com essas perspectivas, Bourdieu (1989, p. 10) 

pontua que o poder simbólico é um poder de construção da realidade, pela promoção e 

veiculação dos símbolos do poder, tal como as imagens veiculadas que se tornam, por 

assim dizer, instrumentos de integração e legitimação da identidade de uma determinada 

comunidade cívica. Como nos lembra Bourdieu (1989, p. 10), os símbolos são os 

"instrumentos por excelência da 'integração social': enquanto instrumentos de 

conhecimento e de comunicação, eles tornam possível o consensus acerca do sentido do 

mundo social que contribui fundamentalmente para a reprodução da ordem social". 

Em razão disso, compreendemos que o discurso de consensus só se torna 

necessário se há conflitos a serem gerenciados, quer dizer, o poder amparado pelos seus 

dispositivos e mecanismos que o tornam mais eficaz só se mantém em exercício 

exatamente porque existem tensões entre os vários grupos sociais dispersos nas 

comunidades políticas (Cf. GONÇALVES, 2002; RAAFLAUB & SAMONS, 1990). A 

partir de tais perspectivas, consideramos que o poder augustiniano se manteve em meio a 

várias tensões e conflitos sociais;1 buscava, pois, sua legitimação em várias instâncias, 

inclusive nas imagens e representações simbólicas, tais como a própria escrita poética de 

Horácio, que transmitia, dessa forma, os elementos que constituem a memória da Roma 

augustiana. É nesse sentido que consideramos que o poder foi construído e consolidado por 

Augusto e seu grupo, através da utilização dos símbolos e das imagens para se impor, pois 

a arena política é, por excelência, o lugar da eficácia simbólica (BOURDIEU, 1989, p. 

159). 

Além dos conceitos de memória, poder e discurso, as obras horacianas serão 

lidas, em nossa pesquisa, também pela ótica da representação. Esta concepção é, por sua 

própria natureza, ambígua. Por um lado, representação manifesta uma ausência, o que 

supõe uma clara distinção do que representa e do que é representado; por outro lado, torna 

                                                           
1 Conflitos expressos na arena política de Roma, por meio dos magistrados, senadores, das casas 
aristocráticas e dos membros ligados à domus do Princeps (e.g. Mecenas, Horácio, Vírgilio, Tito Lívio, 
Propércio, Ovídio) (Cf. WALLACE-HADRIL, 1996; RAAFLAUB & SAMONS, 1990). 
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visível a realidade representada e, portanto, sugere a presença (GINZBURG, 2001, p. 85; 

CHARTIER, 2002, p. 74). A representação é “entendida, deste modo, como 

relacionamento de uma imagem presente e de um objeto ausente, valendo aquela por este, 

por lhe estar conforme” (CHARTIER, 1988, p. 21). Assim sendo, as imagens de Augusto 

nos poemas de Horácio são representações idealizadas do Princeps, construídas 

retoricamente com o objetivo de comunicar e, desse modo, persuadir o público leitor-

ouvinte. 

As representações não são espelhos fiéis da realidade, pois nelas os agentes 

sociais investem seus interesses e sua bagagem cultural, são sempre alteradas, 

transformadas e, por outro lado, têm relações com os acontecimentos vivenciados pelos 

indivíduos. Ademais, as representações permitem aos indivíduos a possibilidade de darem 

sentido ao seu mundo, já que são construções, embasadas na realidade vivida, as quais 

traduzem as posições e interesses dos atores sociais e que, ao mesmo tempo, descrevem a 

sociedade tal como pensam que a mesma seja, ou como gostariam que fosse (CHARTIER, 

1988, p. 19). Dessa maneira, as representações são mecanismos criados pelos grupos com 

o objetivo de transmitir sua concepção de mundo e seus valores, da mesma maneira como 

ocorre no contexto do Principado augustiano, no qual a imagem de restauração da paz é 

difundida através de variados meios, entre os quais a poesia horaciana. 

Em nossa perspectiva, consideramos que a legitimidade de Augusto baseia-se 

não apenas no uso da força, mas em mecanismos de construção e transmissão de imagens, 

cujo objetivo é criar um consensus em torno de determinados símbolos, em especial os 

ligados às virtudes romanas, de modo a legitimar as ações políticas do governante. 

Nosso trabalho se dividirá em três capítulos: no primeiro, serão analisadas a 

vida e a obra do poeta Horácio, desde sua ascensão social até a aproximação com Mecenas 

e Augusto, inserindo-o no centro das relações políticas na cidade de Roma. Além disso, 

traçaremos um breve esboço da fortuna crítica dos textos de Horácio, apresentando, à 

medida que os vestígios permitirem, o caminho de seus versos, da Antiguidade às suas 

edições modernas. Nosso objetivo principal, neste momento, será destacar a dimensão 

político-social da obra horaciana, sobretudo em seus poemas líricos, mostrando que o poeta 

não estava à parte da vida política e dos conflitos em torno do poder, embora os conflitos 

raramente apareçam em seus versos. Assim, serão destacadas algumas características do 
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gênero de sua lírica, principalmente a relação intrínseca entre a memória e a retórica como 

elementos que compõem a criação das Odes. 

No segundo capítulo, serão abordados três pontos: em primeiro lugar, 

apresentaremos uma perspectiva geral do contexto político-social do início do Principado, 

sobretudo a trajetória de Augusto, desde os Idos de Março, destacando-se os conflitos 

políticos e militares, com o objetivo de mostrar as dificuldades enfrentadas pelo primeiro 

Imperador para se estabelecer, em termos políticos, no poder de Roma. Em um segundo 

momento, faremos um debate historiográfico a respeito das relações de patronato e 

amicitia estabelecidas com Horácio e seus patronos, Mecenas e Augusto, além de 

analisarmos, na obra horaciana, a forma como o autor define essas relações, em que 

destacaremos as similaridades e diferenças entre tais relações. Na terceira parte, 

mostraremos o modo como os poemas de Horácio eram apresentados e circulavam nas 

mãos do público leitor-ouvinte, destacando, deste modo, a recitatio e a materialidade do 

livro. 

Por fim, no terceiro capítulo, iremos ao encontro dos versos horacianos, de 

modo a destacar e analisar as imagens que giram em torno de Augusto. Nossa 

documentação para análise serão os poemas do livro IV de suas Odes. Além desses, iremos 

compreender o poema Carmem Saeculare, o ponto alto da obra horaciana e de sua relação 

com Augusto, bem como a mensagem a ser transmitida através de seu canto, isto é, a de 

retomada das virtudes ancestrais e a promessa de um futuro grandioso para Roma. Por fim, 

os poemas das vitórias dos enteados do Imperador, Tibério e Druso, serão igualmente 

documentos de nossa leitura, pelo fato de esses poemas terem sido encomendados pelo 

próprio Princeps a Horácio. 

Desse modo, acreditamos que nossa pesquisa contribui para a compreensão 

desse período tão importante da história romana, a passagem da República para o Império, 

a criação de um sistema político inaugurado por Augusto que perdurou por cerca de dois 

séculos, sua formação e seus principais desafios para a criação de um consensus em torno 

da figura de um governante. Horácio, como outros escritores da época (e.g. Virgílio, Tito 

Lívio, Propércio, Ovídio), viveu a insegurança das guerras civis, bem como a relativa 

estabilidade proporcionada por Augusto e seu grupo em torno do político e, dessa forma, 

foi sensível às transformações de seu tempo, nos legando poemas que criaram e 

transmitiram imagens que foram desde as incertezas das guerras até a certeza de um futuro 
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grandioso de Roma, tendo a sua frente o Princeps, o principal cidadão, representado em 

seus versos como aquele que reivindica as virtudes antigas e promove a manutenção da pax 

romana. 
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CAPÍTULO 1 

HORÁCIO E A POESIA LÍRICA 
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1.1 - VIDA DE HORÁCIO 

 

Na cidade de Venúsia, localizada ao sul da península itálica, nascera Horário, 

no ano de 65 a.C. (Horácio. Sermones. II.1.34-5). Sabemos, pois, que o poeta 

contemporizou a mudança política da República para o Império, sendo, de fato, perceptível 

em sua poesia a imagem dominante de Otávio Augusto. Filho de liberto, Horácio estudou 

em Roma e Atenas, envolveu-se na guerra civil lutando ao lado de Bruto e, após voltar à 

Roma, tornou-se um dos principais poetas da cidade, graças ao patrocínio literário de 

Mecenas, o qual aproximou-o de Augusto. Maiores informações sobre a sua vida são 

encontradas em seus poemas, em especial nas Sátiras ou Sermones, bem como na Vita 

Horati, escrita por Suetônio (69 – 141 d.C.), à medida que o biografo afirma ter utilizado 

correspondências pessoais trocadas entre Augusto e Horácio. Como afirmam Nisbet (2007, 

p. 07), Harrison (2007, p. 56) e Gowers (2003, p. 56), as Sátiras horacianas revelam 

informações autobiográficas, assim como também há nelas a presença de dispositivos 

retóricos que se transformam, de fato, em representações da prática de potestas na domus 

imperial. 

Desse modo, a persona construída nos poemas apresenta a sua posição na 

domus como sendo ex-mitilar, cavaleiro romano e escriba do tesouro (ARMSTRONG, 

2010, p. 10). Assim, sem guiar-se por um discurso cronológico, Horácio informa aos 

leitores ouvintes, sobretudo, o nascimento e educação no sul da Itália, Roma e Atenas, a 

experiência militar como tribuno de Bruto e a proscrição de sua propriedade, quando 

retorna a Roma para escrever os primeiros versos. Neste momento (38 a.C.), insere-se no 

círculo de Mecenas, em função de sua relação com Virgílio (70 a.C. – 19 d.C.) e Varo (46 

a.C. – 9 d.C.), que permitiu, desta feita, a aproximação com Otávio, consolidada em suas 

Odes, em particular no livro IV (13 a.C.) e no Carmen Saeculare (17 a.C.). Em nosso 

entender, o discurso de sua uita nas Sátiras (35 a.C.) vem alicerçado por elementos de 

caráter político (Cf. NISBET, 2007, p. 10; GOWERS, 2003, p. 59), embora não explicite a 

aproximação com Mecenas, pois nos poemas o seu sucesso representaria uma circunstância 

inesperada, sendo, dessa forma, inocente a sua presença nos círculos aristocráticos.2 Como 

                                                           
2 Tal como observamos no excerto da sexta Sátira do primeiro livro, Horácio atribui sua aproximação a 
Mecenas aos amigos Virgílio e Vario, e não a si mesmo: "Não poderia dizer-me feliz porque a fortuna me fez 
seu amigo; e é que não foi nenhum golpe de sorte o que te pôs ao meu alcance: um dia o excelente Virgílio, e 
Vario depois dele, te disseram quem era." (Horácio. Sermones. I.6.52-55) - ("felicem dicere non hoc me 
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propõe Gowers (2003, p. 60), o poeta constrói discursos em que assume papéis passivos e 

subordinados, representando-se aos leitores ouvintes como uma testemunha, uma vítima e, 

por consequência, como um mero espectador em seu ambiente social. No entanto, 

consideramos que essa forma de se apresentar ao público se faz por meio de um jogo 

retórico no qual o poeta, ao exagerar sua passividade, tenta silenciar o ambiente de disputas 

sociais em que se encontrava, tendo em vista que, conforme veremos, apesar de possuir 

bens, teve que se aproximar estrategicamente de patronos influentes, como Mecenas e 

Augusto, para angariar vantagens sociais. 

Horácio era filho de liberto, embora tenha nascido livre (Horácio. Sermones. 

I.6.8). A acusação de origem servil o irritou (Horácio. Sermones. I.6.45-8)3, ainda que, em 

tempos posteriores, o próprio poeta referiu-se à origem humilde de seus ancestrais 

(Horácio. Epistolas. I.20.20). Não temos informações sobre sua mãe; no entanto, partimos 

do pressuposto de que a mesma seria uma liberta, assim como seu pai, haja vista que os 

libertos tendiam a se unir com indivíduos do mesmo grupo.4 Não havia restrições legais à 

realização de matrimônios entre distintos grupos sociais; no entanto, o casamento entre 

cidadãos e libertos não era socialmente bem visto (MOURITSEN, 2011, p. 283). 

Apesar das limitações, tendo em vista que o lugar social do liberto era 

determinado pelo seu passado servil, havia aqueles que buscavam acumular riquezas e até 

mesmo status social, dependendo da casa a qual pertenciam (GUARINELLO, 2006, p. 

238). Suas realizações foram amplamente divulgadas, tais como notamos através dos 

ostentosos monumentos funerários (CARROL, 2011). Isso se reflete, sobretudo, nas 

representações epigráficas, nas quais os libertos representavam a si e as suas famílias em 

ambientes e com vestimentas tipicamente aristocráticas (MOURITSEN, 2011, p. 179-181). 

                                                                                                                                                                                

possim, casu quod te sortitus amicum; nulla enenim mihi te fors obtulit: optimus olim Vergilius, post hunc 
Varius dixere, quid essem" (Horácio. Sermones. I.6.52-55)). 
 
3 "Agora volto a mim mesmo, filho de um pai liberto, a quem todos lhe rangem o dente como o filho de um 
pai liberto, agora, Mecenas, porque sou dos teus íntimos, e antes porque, em minha condição de tribuno, uma 
legião romana obedecia meu mando" (Horácio. Sermones. I.6.45-8) - ("nunc ad me redeo libertino patre 
natum, quem rodunt omnes libertino patre natum, nunc, quia sim tibi, Maecenas, convictor, at olim, quod 
mihi pareret legio Romana tribuno". (Horácio. Sermones. I.6.45-8)). 
 
4 Seu pai provavelmente foi escravizado como resultado da captura na guerra social. Venúsia era uma colônia 
romana que tinha uma forma limitada de cidadania, o ius Latii, desde 291 a.C. Na guerra social de 91-88 
a.C., foi a única cidade com direitos latinos a participar da revolta pan-italiana contra os romanos. No final da 
guerra, a cidade foi tomada e muitos de seus habitantes foram escravizados. O pai de Horácio era um liberto, 
e talvez tenha sido um desses escravos, embora seja possível que tenha nascido livre (ARMSTRONG, 2010, 
p. 11). 
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De acordo com Henrik Mouritsen (2011, p. 283), os libertos inseriam-se em um ambiente 

social de hierarquias e disputas e, de fato, tinham especial apreço pelos símbolos de status 

e sucesso material. Os libertos, do mesmo modo como os romanos nascidos livres, tiveram de 

negociar suas hierarquias sociais complexas, suas posições e status. "Como ponto final da 

trajetória, podiam obter sua alforria, tornando-se libertos e, até mesmo, cidadãos romanos, 

ainda que carregando a mancha da escravidão, da qual só seus filhos se libertariam 

plenamente" (GUARINELLO, 2006, p. 232). 

Como sabemos, os libertos possuíam todos os níveis de riqueza, sendo, pois, 

proeminentes no Império Romano. Quando Horácio nasceu, seu pai tinha condições 

financeiras para enviá-lo a Roma, já que era auctionum coactor, corretor de leilão, uma 

lucrativa profissão em que se cobravam impostos nos leilões públicos.5 Horácio mudou-se, 

então, para a cidade de Roma com a finalidade de fazer o cursus honorum e, assim, tornar-

se um cavaleiro ou senador romano (Horário. Sermones. I.6.71-78). O pai do poeta, da 

mesma maneira que muitos libertos bem sucedidos nos negócios, não possuía cidadania 

plena, limitando seu progresso social, embora seus descendentes tivessem a tão sonhada 

cidadania; por isso, incentivou e investiu na educação de Horácio, que, por sua vez, traça 

um retrato afetuoso de seu pai, destacando sua instrução moral, ao invés das aptidões 

comerciais (Horácio. Sermones. I.4.105-129; I.6.81-99), como percebemos no seguinte 

texto: 

Ele mesmo, o mais incorrutível dos guardiães, me acompanhava quando 
procurava um professor após outro. Para que prolongar-me? Ele 
preservou meu pudor, ornato primeiro da virtude, não só de toda ação, 
mas inclusive de toda acusação vergonhosa; e não tive medo de que 
alguém lhe fizera repreensões se, passando o tempo, fizera-me pregoeiro 
ou, como ele mesmo foi, corretor de leilão, seguia uma carreira de 
escassas ganâncias; nem tampouco eu me havia queixado. Mas 
precisamente por isso lhe devo maiores elogios e reconhecimento 
(Horácio. Sermones. I.6.81-89).6 

                                                           
5 Há divergências a respeito da profissão do pai de Horácio, em especial, quando lemos na Vita: "Quinto 
Horácio Flaco, de Venosa, filho de pai liberto, como ele próprio relata, e cobrador de impostos; como na 
verdade se acredita, vendedor de peixe salgado [...]" (Suetônio. Vita Horati). No entanto, temos motivos para 
acreditar que seu pai seria cobrador de impostos, tendo em vista sua riqueza em propriedades e, além disso, 
por financiar os estudos de Horácio em Roma e em Atenas. 
 
6 “ipse mihi custos incorruptissimus omnis 
circum doctores aderat. quid multa? pudicum, 
qui primus virtutis honos, servavit ab omni 
non solum facto, verum opprobrio quoque turpi; 
nee timuit, sibi ne vitio quis verteret, olim  
si praeco parvas aut, ut fuit ipse, coactor 
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Ora, ao valorizar a instrução moral recebida de seu pai, Horácio enaltece seus 

familiares e, especialmente, a si mesmo, haja vista que tal instrução era valorizada na 

sociedade. Além disso, ao destacar os valores aprendidos na própria família, o poeta 

colocava-se no mesmo patamar de aristocratas que, tradicionalmente, recebiam este tipo de 

educação. Nesta Sátira, dedicada a Mecenas, Horácio constrói, retoricamente, uma 

imagem de si na qual se apresenta como alguém moralmente apropriado de estar entre seus 

amigos. É neste poema que encontramos a descrição do esforço de seu pai em lhe 

proporcionar uma educação que se assemelhava à recebida por qualquer filho de aristocrata 

romano. Depois de Roma, o poeta deslocou-se para estudar filosofia em Atenas, indicando, 

mais uma vez, a prosperidade de seu pai (Horácio. Epistolas. II.2.45). 

Em 44 a.C., Bruto chegou a Atenas para recrutar homens ao seu exército, entre 

os quais estava Horácio, fato que permitiu seu acesso à magistratura militar, quando, 

momentos depois, é promovido ao alto escalão de militum tribunus (Horácio. Sermones. 

I.6.48), contribuindo, desta feita, à elevação ao posto equestre (NISBET, 2007, p. 8). Como 

membro do conselho de seis oficiais que faziam parte de uma legião, a patente confere o 

anel de ouro equestre para toda a vida. Neste ambiente militar, em 42 a.C, Horácio lutou 

em Filipos contra Otávio, acontecimento o qual o poeta não esconde (Cf. Horácio. 

Sermones. I.6.48; I.7, Carmina. II.7; III.14.37-38, Epistolas. II.2.46-48), embora apresente 

em sua poesia pelas vias dos dispositivos retóricos, uma imagem em que denigre seu 

comandante, tal como acentua na seguinte passagem: "tantas vezes sob o comando de 

Brutus por extremos perigos passei" (Horácio. Carmina. II.7.1-2)7; ou mesmo em discursos 

que enalteciam o comando de Augusto, em especial quando afirma que "a tempestade civil 

me levou a tomar as armas que não iam estar à altura do braço de César Augusto" 

(Horácio. Epistolas. II.2.47-48)8. Como Harrison (2010, p. 25) observa, Horácio utiliza 

descrições mitológicas, tal como Arquíloco (680-645 a.C.) e Alceu (630-580 a.C.), 

importantes modelos de seus poemas, para descrever sua participação na batalha, sendo 

que o ponto alto não está no seu comando da legião (Cf. Sermones. I.6.48), mas na perda 

de seu escudo, enquanto seu protetor, o deus Mercúrio, o remove da batalha em uma névoa 
                                                                                                                                                                                

mercedes sequerer: neque ego essem questus: at 
hoc nunc laus illi debetur et a me gratia maior” (Horácio. Sermones. I.6.81-89). 
 
7 "O saepe mecum tempus in ultimum  
deducte Bruto militiae duce" (Horácio. Carmina. II.7.1-2). 
 
8 "civilisque rudem belli tulit aestus in arma 
Caesaris Augusti non responsura lacertis" (Horácio. Epistolas. II.2.47-48). 
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mágica como um herói homérico (Horácio. Carmina. II.7.10-17). Deste modo, a sua 

participação em um evento militar é representada por um verniz simbólico e poético, pois, 

assim como supomos, o poeta pede, a partir de sua narrativa mítica, perdão aos vencedores, 

ainda que tenha perdido suas terras em Venúsia: 

Mas os tempos difíceis me tiraram de tão agradável lugar e, embora não 
sabia o que era a guerra, a tempestade civil me levou a tomar as armas 
que não iam estar à altura do braço de César Augusto. Tão logo como 
Filipos me graduou, humilhado e com as asas cortadas, privado da casa e 
dos fundos paternos, me obrigou a fazer versos a repentina pobreza 
(Horácio. Epistolas. II.2.46-53).9 

 

Tais acontecimentos, segundo seu testemunho, levam Horácio a escrever 

(Horácio. Epistolas. II.2.51-52), embora não devamos levar tal informação em sentido 

literal, pois, como veremos, ele não era realmente pobre. O seu depoimento induz à 

diminuição de sua fortuna, bem como a perda de propriedade, em função das mudanças 

políticas, levando-o a se dedicar à poesia como um profissional (ANCORA, 2008, p. XIX). 

Sabemos, pois, como dito acima, que não era desprovido de recursos financeiros, já que 

comprou o cargo de quaestorius scriba, secretário de questor, oficial responsável pelo 

tesouro público, envolvendo-o em atividades públicas de finanças e registros. Tais funções 

garantiram, com isso, uma renda contínua e tempo livre, permitindo a Horácio dedicar-se à 

poesia, haja vista que, segundo a hipótese de Nisbet (2007), suas primeiras Sátiras deviam 

pertencer a este período. Depois de publicar suas Sátiras, Horácio dedicou-se à escrita de 

um livro de Iambus ou Epodos; entretanto, por sua origem social, até mesmo por cautela, 

não atacou pessoas importantes. Escreveu dois poemas políticos, os Epodos 7 e 16, 

expressando aversão à renovação da guerra civil, que, segundo nossos pressupostos, devia 

referir-se à Guerra da Sicília contra Sexto Pompeu (38-36 a.C.) (Cf. NISBET, 2007, p. 9). 

Nessa arena política, Horácio, no censo de 28 a.C., realizado por Augusto e 

Agripa, foi incluído na lista oficial dos equites, cavaleiros romanos, reafirmando, de fato, o 

cargo obtido como oficial do exército de Bruto. A lei exigia que, para ser eques, um 

cidadão deveria ter propriedades avaliadas em 400 mil sestércios, ou um milhão de 

sestércios para senator. Em uma de suas Sátiras (Horácio. Sermones. I.6), Horácio 

menciona que os senadores deveriam gastar muito mais do que os equestres para manterem 

                                                           
9 “Dura sed emoure loco me tempora grato ciuilisque rudem belli tulit aestus in arma Caesaris Augusti non 
responsura lacertis. Vnde simul primum me dimisere Philippi, decisis humilem pinnis inopemque paterni et 
laris et fundi paupertas impulit audax ut uersus facerem” (Horácio. Epistolas. II.2.46-53). 
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seus postos. Dessa forma, em um livro publicado nos anos 30 a.C., o poeta afirma que 

poderia ser um senador se quisesse, mas lhe custaria um alto valor, sendo o rendimento 

irrisório (Horácio. Sermones. I.6.111-131). 

A partir das informações apresentadas acima, podemos nos perguntar: como 

Horácio, sendo filho de liberto, alcançou a posição social de cavaleiro, antes mesmo de se 

tornar amigo de Mecenas? Segundo Armstrong (2010, p. 16), graças ao esforço de seu pai, 

o poeta alcançou o posto de eques, pois, mesmo com a derrota em Filipos, custando-lhe o 

confisco de suas terras, retornou a Roma em 40 a.C., tendo o suficiente para comprar o 

cargo de quaestorius scriba. 

Na cidade de Roma, Horácio teve acesso às Geórgicas de Virgílio (Horácio. 

Sermones. I.10.44), e este foi, sem dúvida, um dos amigos para quem recitava sua poesia 

(Horácio. Sermones. I.4.73; I.10.81). Virgílio tinha sido, na mesma época, incluído no 

círculo de Mecenas, e com Varo apresentou Horácio ao seu futuro patrono e amigo 

(Horácio. Sermones. I.6.54-61). No poema em que relata tal acontecimento, o poeta 

exagera sua timidez, uma qualidade improvável para um soldado ambicioso que havia 

conquistado, como explicamos, o posto equestre; dessa forma, nove meses depois, no 

início de 37 a.C. (NISBET, 2007, p. 10), Mecenas admitiu-o em seu círculo de amigos 

(Horácio. Sermones I.6.61-62). 

O poeta inicia seu livro de Sátiras com uma pergunta dirigida a Mecenas. 

Segundo suas palavras: "Como é, Mecenas, que ninguém vive feliz com a sorte que lhe 

trouxe sua própria escolha ou que a Fortuna lhe apresentou, e todos louvam a quem 

seguem outros caminhos? (Horácio. Sermones. I.1.1-4).10 Ao citar o nome de seu patrono 

no início do livro, já é apresentado ao leitor ouvinte o resultado final de sua trajetória até 

30 a.C, data da publicação das Sátiras: Horácio, filho de um liberto, ascendeu socialmente 

até alcançar a amizade de um dos mais ricos aristocratas de Roma (GOWERS, 2003, p. 

65). Não é apenas um nome para prender a atenção do público, mas um detalhe que nos 

mostra toda uma perspectiva pessoal do poeta em relação à sua ascensão social, à 

conclusão de uma história que é contada em todos os poemas deste livro. Apesar da 

importância deste evento na vida do poeta, o conteúdo da conversa é desconhecido. 

Segundo Armstrong (2010, p. 19), Mecenas talvez tivesse questionado Horácio ao vê-lo 

                                                           
10 “Qui fit, Maecenas, ut nemo, quam sibi sortem seu ratio dederit seu fors obiecerit, illa contentus vivat, 
laudet divrsa sequentis?” (Horácio. Sermones. I.1.1-4). 
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usando anel de ouro equestre, enquanto o poeta responde que tinha conquistado o posto, 

embora não fosse nascido rico, mas filho de um liberto com grandes propriedades 

(Horácio. Sermones. I.6.54-61). 

Nisbet (2007, p. 10) apresenta a hipótese segundo a qual o primeiro livro das 

Sátiras de Horácio deriva de seu interesse político, embora o poeta não deixe isso claro. 

Em uma Sátira (Horácio. Sermones. I.5), descreve a viagem para Tarento com Mecenas e 

Augusto, que, sob uma intervenção política, pretendiam negociar um tratado com Marco 

Antônio (37 a.C.). Embora esta viagem tenha resultado em um importante encontro 

político entre os triúnviros, um evento que asseguraria uma trégua entre ambos, Horácio, 

em termos retóricos, esconde qualquer envolvimento político. Em outro momento, na 

Sátira I.9, o poeta narra um episódio no qual, enquanto andava pela Via Sacra, se vê 

acompanhado por um oportunista que tenta valer-se de sua figura para chegar a Mecenas, 

já que Horácio estabelece contatos com seu patrono.11 Por fim, na sexta Sátira do livro, o 

seu poema mais autobiográfico, apresenta uma imagem atraente e sem dúvida exagerada 

de sua vida simples, sobretudo ao evitar, retoricamente, a audácia necessária para sua 

ascensão social, negando, dessa forma, ambições maiores (NISBET, 2007, p. 10), 

vinculando-se ao mos maiorum e, do mesmo modo, associando sua imagem com a 

preocupação moral. O livro, ao que tudo indica, parece ter sido publicado por volta de 35 

ou 34 a.C., antes da aquisição de sua propriedade em Sabina. 

Em algum momento entre 30 e 35 a.C., Mecenas presenteia Horácio com uma 

propriedade nas colinas de Sabina (Horácio. Sermones. II.6.1-5); o poeta, estando 

associado aos laços de gratidão e lealdade para com o seu patrono, passa a ter não apenas 

tempo em relação às obrigações em Roma (Horácio. Sermones. II.6.23-39), mas uma renda 

contínua por meio de seus cinco escravos (Horácio. Epistolas. I.14.2-3). Ademais desses 

benefícios, vale mencionar que Horácio tinha uma casa em Roma, possivelmente herdada 

de seu pai, além de uma propriedade, adquirida ou ganha de Augusto, em Tibur, sendo a 

mesma mencionada em suas Odes, publicadas em 23 a.C. (Cf. ARMSTRONG, 2010). 

Como afirma Armstrong (2010, p. 20), o poeta teria interesses comerciais em Tarento, um 

                                                           
11 "Em seguida, começa de novo: "Como vai Mecenas?" - "É homem de pouca gente e muito são". - 
"Ninguém tem aproveitado a sorte mais habilmente que tu. Terias um bom ajudante, que poderia fazer-te o 
papel de segundo, se quiser apresentá-lo a esse homem. Que eu morra se não os quitar a todos de algum 
modo" (Horácio. Sermones, I.9.43-48) – ("ego, ut contendere durum com victore, sequor. 'Maecenas 
quomodo tecum?' hinc repit. 'paucorum hominum et mentis bene sanae.' nemo dexterius fortuna est usus. 
Haberes magnum adiutorem, posset qui ferre secunds, hunc hominem velles si tradere: dispeream, ni 
summosses omnis.' 'non isto vivimus illic, quo tu rere, modo;" (Horácio. Sermones, I.9.43-48)). 
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porto comercial ao sul da península itálica, uma vez que narra suas viagens para essa 

cidade em suas Odes. Sabe-se que em uma dessas viagens chega a convidar um amigo, 

Septímio, para que os dois investissem juntos em imóveis nessa região (Horácio. Carmina. 

II.6.9-24). 

Após 30 a.C., Horácio inicia a escrita dos três primeiros livros das Odes, ainda 

que alguns poemas pareçam ter sido escritos antes da batalha do Ácio, de 31 a.C. (e.g. 

Carmina I.14).12 De 30 a 27 a.C., o poeta concentrou-se em poemas políticos que, em sua 

sensibilidade ao governo vigente, mostram sua proximidade cada vez maior ao regime 

(NISBET, 2007, p. 13). Vejamos alguns exemplos: em I.37, celebra a morte de Cleópatra 

(30 a.C.) de uma forma que, em sua virulência, deve refletir o veredito oficial. Na Ode I.2, 

elogia Otávio vitorioso pela vingança da morte de César e, no poema III.6, aguarda a 

reparação dos templos em 28 a.C., como registrado nas Res Gestae de Augusto (Augusto. 

Res Gestae. 20.4). Além dessas referências à política de Otávio, menciona questões acerca 

do adultério, que, segundo nossos pressupostos, devem associar-se à posterior legislação 

moral (Horácio. Carmina. III.24.33-6).13 

De 27 a 24 a.C., quando Augusto estava na Gália e na Hispânia (Horácio. 

Carmina. III.8.21-2), encontramos alusões políticas de Horácio sobre guerras estrangeiras. 

                                                           
12 Temos, por exemplo, a Ode 14 do primeiro livro: 
Navio, novas ondas para o mar te levarão! 
Oh, que fazes? Ocupa resoluto o teu porto! 
Não vês com teu flanco 
de remos está despido, 
não vês o teu mastro ferido pelo célebre Áfrido, 
e como as antenas gemem, e, sem amarras, 
as quilhas mal podem suportar o mar despótico demasiado? [...] 
Tu, se não te queres tornar  
um joguete dos ventos, tem cuidado! 
Eras para mim inquieta aflição, 
agora desejo e não leve cuidado: 
evites tu as águas que fluem 
entre as Cíclades luzentes. (Horácio. Carmina. I.14). 
 
No trecho supracitado, fica evidente a forma como o poeta, alegoricamente, expõe os receios para com a 
batalha que se aproxima entre Otávio e Antônio, associando, retoricamente, a cidade de Roma a uma 
embarcação em meio a uma tempestade. Nesse poema, o navio representa a Res Publica, as ondas e as 
tempestades, a guerra civil e o porto seria a concórdia ou a paz. 
 
13 A respeito da legislação moral empreendida por Augusto no ano de 18 a.C., temos a implementação da Lex 
Iulia. Esta teve por objetivo criar uma nova unidade familiar com os valores tradicionais, apresentando a 
divisão dos papéis entre o pater familias e a matrona; apresentou dois singulares propósitos: estimular a taxa 
de natalidade e reforçar, sobretudo, a pudicitia nos comportamentos femininos, pois, de fato, a lei 
matrimonial constituía parte integrante da legislação moral em que a responsabilidade pela ordem social 
identificava-se com a responsabilidade familiar (GALINSKY, 1996, p. 130). 
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Na Ode I.35, em um hino à Fortuna, destaca a invasão na Bretanha e alude a uma 

expedição contra os árabes, também mencionada na Ode I.29. Na Ode III.8, que pertence à 

primavera do ano 25, comemora a campanha na Hispânia de Augusto no ano anterior; 

Horácio, no mesmo poema, igualmente se refere à rebelião na Partia em 26-5 a.C. Em seu 

poema sobre o retorno de Augusto em 24 a.C. (Carmina. III.14), Horácio o cumprimenta 

não como um conquistador imperioso, mas como um governante amado cuja ausência 

havia ameaçado a felicidade do poeta: 

Até há pouco se disse, ó povo romano, 
que César o louro procurou ao preço da morte, 
mas ei-lo que vitorioso regressa, qual Hércules, 
da costa hispânica aos seus Penates. 
[...] 
Este dia para mim verdadeiramente festivo 
dos negros cuidados me há-de eximir: 
não temerei nem a guerra civil nem a morte violenta 
sendo César senhor da Terra (Horácio. Carmina. III.14.1-4, 13-16).14 

 

Nos versos aludidos, tal como Hércules voltou da Hispânia (onde combateu o 

centauro Gérion) para sua terra, a Grécia, da mesma forma voltou Augusto da província 

para Roma (FALCÃO, 2008, p. 219). O retorno do governante à cidade colocaria fim ao 

perigo das guerras civis. Isso nos leva a crer que Horácio valorizava a pax romana, em 

especial, por acreditar que, enquanto Augusto governasse toda a terra, as guerras civis não 

mais assolariam Roma. Como podemos notar, Horácio produz uma imagem benevolente e 

pacífica de Augusto, mesmo se tratando de um contexto de guerras, utilizando-se da 

retórica para construir um discurso sobre Otávio, no qual o governante aparece como 

essencial para Roma, conforme veremos com mais detalhes no capítulo III dessa 

dissertação. De acordo com nossa hipótese, isso ocorre devido às relações entre patrono e 

cliente estabelecidas entre ambos, de modo que uma troca de interesses é determinada, à 

medida que o poeta recebe benesses de Augusto e, em troca, canta os feitos de seu 

benfeitor nos campos de batalha. 

                                                           
14 “Herculis ritu modo dictus, o plebs, 
morte uenalem petiisse laurum, 
Caesar Hispania repetit penatis 
victor ab ora. 
Hic dies uere mihi festus atras 
eximet curas; ego nec tumultum 
nec mori per uim metuam tenente 
Caesare terras.” (Horácio. Carmina. III.14.1-4, 13-16) 
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Esse poema fazia parte de um conjunto de três livros de Odes, os quais 

Horácio, ao publicar, enviou cópias a Augusto (Horácio, em Epistolas. I.13.2, se refere à 

volumina), levando-nos a considerar, com isso, a relação do poeta com o Princeps, 

estruturada nos laços políticos. Tais poemas mostraram-se menos bem sucedidos do que 

Horácio esperava: para além da proteção política, as Odes revelavam seu isolamento nos 

círculos literários, que, segundo sua percepção, ocorria em função da inveja de seu sucesso 

na domus imperial: 

Quer saber porque essas obrinhas minhas o ingrato leitor as louva e 
estima em sua casa, mas de portas afora, injusto, as faz de menos. É que 
eu não ando à caça dos votos da plebe volúvel, convidando a jantar e 
oferecendo roupas usadas. Eu, que escuto e defendo aos escritores mais 
nobres, não me rebaixo a adular as tribos e cátedras dos escritores 
gramáticos; e, portanto, esses prantos. "Vergonha me dá recitar escritos 
indignos de teatros repletos, e dar importância ao que não a tem" - se isso 
digo, o outro responde: "Tu tiras sarros, e guardas tuas coisas para os 
ouvidos de Júpiter; pois estás convencido de que os méis da poesia só 
emanam de ti, que tanto você gosta". Ante isto, não me atrevo a mover o 
nariz; e para que não me desgarre a unha afiada daquele lutador, lhe grito: 
"Não gosto desse lugar"; e peço um adiamento. Pois esses jogos 
engendram temíveis rivalidades e ressentimento; e o ressentimento 
sangrentas inimizades e fúnebres guerras (Horácio. Epistolas. I.19.35-
49).15 

 

Dessa forma, para o poeta, não eram poucos os que liam e comentavam seus 

poemas nas casas, embora o criticassem em público. Tais críticos o acusavam de soberbia, 

pois, nas palavras de Horácio, era visto como superior, já que preservava suas obras a 

Augusto, que, em seu poema, incorporava a representação de Júpiter. Mas por que isso 

acontece? Horácio responde: ele não ficava adulando ou mendigando o favor dos críticos 

oficiais, tendo em vista o fato de que era comum o poeta recitar suas novas obras diante de 

                                                           
15 "Scire uelis, mea cur ingratus opuscula lector 
laudet ametque domi, premat extra limen iniquus; 
non ego uentosae plebis suffragia uenor 
inpensis cenatum et tritae munere uestis; 
non ego nobilium scriptorum auditor er ultor 
grammaticas ambire tribus et pulpita dignor. 
Hinc illae lacrimae... 'Spissis indigna theatris 
scripta pudet recitare et nugis addere pondus', 
si dixi: 'Rides' ait, 'et Iouis auribus ista  
seruas; fidis enim manare poetica mella 
te solum, tibi pulcher.' Ad haec ego naribus uti 
formido er, luctantis acuto ne secer ungui, 
'Displicet iste locus' clamo et diludia posco. 
Ludus enum genuit trepidum certamen et iram, 
ira truces inimicitas et funebre bellum." (Horácio. Epistolas. I.19.35-49). 
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grandes auditórios conhecedores de poesia (MORALEJO, 2007, p. 300). Tal como 

entendemos, a prática da leitura submetia a escrita ao espaço público (DUPONT, 1998, p. 

237) e, dessa forma, o autor poderia ser legitimado e reconhecido em um ambiente 

competitivo, no qual os cidadãos mais próximos da domus imperial disputavam melhores 

posições. 

Ora, a passagem acima é bastante reveladora, à medida que é um dos poucos 

momentos em que Horácio revela seu envolvimento em conflitos de poder, acontecimento 

este propositalmente esquecido em grande parte dos poemas. Seu isolamento se dá, a partir 

da leitura deste excerto, devido às disputas por uma maior visibilidade nos círculos 

aristocráticos. Segundo nossa interpretação, Horácio constrói, em termos retóricos, um 

discurso segundo o qual sua aproximação com Augusto promove sua exclusão dos grupos 

dos gramáticos. Notamos a presença de discordâncias entre o poeta e os críticos, embora 

suas obras circulassem pelas casas da cidade. Em outro momento, neste mesmo poema, 

Horácio afirma: "A mim, que trago coisas inéditas, me lisonjeia que sejam os olhos de 

pessoas livres os que me leiam, e que mãos livres me tenham" (Horácio. Epistolas. I.19.32-

34)16, criticando, de fato, aqueles a que chama de "rebanho servil" (seruum pecus) 

(Horácio. Epistolas. I.19.19), acusando-os de meros imitadores da poesia grega. Além das 

disputas e jogos de poder, podemos observar que, já em 23 a.C., o poeta era muito próximo 

de Augusto, uma vez que foi acusado de reservar suas obras apenas aos ouvidos de Júpiter, 

apesar de deixar transparecer que um certo público leitor conhecia seus versos. Embora 

notemos, nas entrelinhas de seus poemas, a presença de disputas em torno da domus 

imperial, a documentação não nos permite identificar quais eram esses indivíduos e, dessa 

forma, o excerto analisado acima é o que nos permite uma maior compreensão desses 

jogos de poder. 

Havia na aristocracia a necessidade de promover os valores do mos maiorum 

romano, pois a partir daí legitimariam suas casas (WALLACE-HADRIL, 1997, p. 20-21). 

Para tanto, inferimos que os grupos sociais compostos pela aristocracia senatorial e 

equestre, e até mesmo aquelas casas aristocráticas que não detinham nenhum cargo 

institucional, mas que por meio de seus recursos financeiros compunham os espaços de 

poder de Roma por meio das relações de patronato e clientelismo, articularam suas 

                                                           
16 "Huc ego, non alio dictum prius ore, Latinus 
uolgaui fidicen; iuuat inmemorata ferentem 
ingenuis oculisque legi manibusque teneri". (Horácio. Epistolas. I.19.32-34). 
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posições sociais na teia dos micropoderes que embasavam tais relações. Compreendemos 

que a obra horaciana se inseriu em ambientes de conflitos, pois sua elaboração esteve 

relacionada a três eixos: o primeiro referia-se ao momento das guerras-civis com os 

conflitos sociais e políticos no seio da aristocracia;17 o segundo, atribuía-se ao esforço da 

escrita as preocupações de seu contexto, tendo em vista que a mesma era direcionada aos 

cidadãos da urbs e relacionava-se ao processo de legitimação de Augusto; e o terceiro eixo 

tratava da própria competição de Horácio com os outros escritores (Virgílio (70 a.C. – 19 

d.C.); Tito Lívio (59 a.C. e 17 d.C.); Propércio (43 a.C. – 17 d.C.); Ovídio (43 a.C. – 17 ou 

18 d.C.) da domus de Augusto. Assim sendo, a produção do texto horaciano, além de 

ressaltar a uirtus romana, também denotava os conflitos intrínsecos à sua construção, pois 

os cidadãos da urbs, em especial as aristocracias, os magistrados civis e militares e a 

ordem senatorial dialogavam e disputavam espaços de poder. Nesse sentido, Horácio 

encontrava-se inserido em ambientes de disputas na urbs romana, expressava em suas 

obras as negociações em torno das práticas de poder, à medida que o campo da política 

caracterizava-se por ser o espaço de diálogos e de conflitos desenvolvidos no cenário 

social (Cf. TALBERT, 1984; HALES, 2009). 

Aos 37 anos, Horácio dedicou-se aos versículos epistolares afirmando: "deixo 

agora os versos e demais diversões"18 (Horácio. Epistolas. I.1.10), sugerindo, de maneira 

exagerada, que teria abandonado a poesia em prol da filosofia moral (Cf. NISBET, 2007, 

p. 15). As Epístolas eram dirigidas aos amigos e homens ricos, ou aos personagens 

históricos. Horácio escreveu para cada um, apresentando em sua narrativa as hierarquias 

sociais presentes em seu círculo literário. Mecenas, por exemplo, desempenhou papel 

dominante, sendo-lhe dedicada a Epístola de abertura do livro. 

Nesse cenário, Augusto retornou do Oriente em 19 a.C., momento a partir do 

qual passa a ter maior interesse pelo poeta. Tal proximidade relevou-se quando o Horácio 
                                                           
17 Em nossa leitura, compreendemos que a aristocracia romana era composta pelos cidadãos das casas 
proeminentes, seja pela riqueza ou pelo prestígio alcançado pela aproximação com as famílias mais 
influentes, especialmente aquelas em torno da domus Augusta. Os indivíduos que constituíam essa 
aristocracia imperial foram os equestres, os senadores, os literatos e os cidadãos de proeminência social. 
Dentre estes, destaca-se Mecenas, aristocrata e amigo de Augusto, patrono de muitos literatos e responsável 
por aproximá-los da domus augustiana. Esta aristocracia que se estabeleceu à época de Augusto sofreu 
algumas mudanças, pois havia aqueles cidadãos que provinham do âmbito político republicano, mas houve 
uma redefinição desta elite, que passou a ser composta também pela aristocracia provincial da Península 
Itálica. Isto se deve às negociações em torno da “figura de Otávio, durante o contexto da guerra civil, e das 

proscrições que eliminaram parte da aristocracia republicana” (SILVA, 2014, p. 27), sendo, então, necessário 
recrutar novos membros para compor os quadros da aristocracia na cidade de Roma. 
 
18 "Nunc itaque et versus et cetera ludicra pono" (Horácio. Epistolas. I.1.10) 
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foi convidado para ser seu secretário particular (Cf. Suetônio. Vita Horati); com isso, 

evidenciou-se, mais uma vez, as habilidades do poeta; no entanto, a oferta foi recusada. 

Augusto também o solicitou para compor o Carmen Saeculare, tendo por objetivo 

comemorar sua nova era em 17 a.C., além de dois poemas que cantassem as vitórias de 

seus enteados, Tibério e Druso. 

Sabemos, pois, que Horácio voltaria a escrever poemas líricos a pedido do 

Princeps. De acordo com a Vita Horati, Augusto teria encomendado poemas sobre as 

vitórias de seus enteados, Tibério e Druso (Horácio. Carmina. IV.4; IV.14), e, 

posteriormente, Horácio seria induzido a produzir um quarto livro das Odes. Nas palavras 

de Suetônio: 

Realmente, a tal ponto sempre louvou os escritos dele e acreditou que 
eternamente assim haveriam de permanecer, que impôs que ele 
compusesse não só o Hino Secular, mas também sobre a vitória Vindélica 
de Tibério e Drúsio, seus enteados; e incitou-o, por causa disso a 
acrescentar aos três livros de Odes um quarto, depois de longo intervalo 
(Suetônio. Vita Horati).19 

 

O discurso suetoniano nos permite identificar alguns pontos: em primeiro 

lugar, Augusto "sempre louvou" (do latim probauit − aprovou) seus escritos, tendo em 

vista que o Imperador seria um leitor ouvinte do poeta; segundo, o mesmo "impôs" 

(iniunxerit) que Horácio compusesse os versos; por fim, por causa dos poemas, Augusto 

"incitou-o" (coegerit - coagiu) a acrescentar um quarto livro das Odes. Tais pontos 

levantam algumas questões: poderia Augusto coagir Horácio a compor um livro de 

poemas? O poeta seria, dessa forma, um mero propagandista do novo regime político? 

Poderia Horácio se negar a seguir as imposições do Imperador? 

Segundo nossa interpretação, há um exagero de Suetônio, já que no contexto 

político presenciado pelo autor, o Principado estava estabelecido e o poder nas mãos dos 

imperadores era mais centralizado do que nos tempos augustianos. Além disso, se 

observarmos atentamente o relato do autor, notamos que Augusto pediu três poemas, dos 

quais apenas dois compunham o quarto livro das Odes. Então, de onde vieram os outros 

treze poemas que copõem o corpo do livro? Todos estão ligados ao Imperador e o 

                                                           
19 "Scripta quidem eius usque adeo probavit mansuraque perpetuo opinatus est, ut non modo Saeculare 
carmen componendum iniunxerit sed et Vindelicam victoriam Tiberii Drusique, privignorum suorum, 
eumque coegerit propter hoc tribus Carminum libris ex longo intervallo quartum addere;" (Suetônio, Vita 
Horati) 
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elogiam? Ou a variedade temática ainda se faz presente como nas outras obras do poeta? 

Veremos, em momento oportuno, que o livro IV, assim como os outros, possui a mesma 

variedade temática e, seguramente, não é apenas um livro propagandístico, embora esta 

característica seja inegável. As questões acima levantadas nos permitem refletir sobre a 

relação entre Horácio e Augusto no contexto de composição do novo livro. De acordo com 

nossa percepção, Augusto pode incitar Horácio a escrever poemas por ser seu patrono. Nas 

relações de patronato e clientelismo, o patrono oferecia apoio financeiro, político e, para 

poetas, até um público para seus poemas serem recitados, como notamos na cerimônia dos 

Jogos Seculares e, em troca, o cliente, nesse caso Horácio, deveria representar seu 

benfeitor em um tom laudatório. Tais relações eram um verdadeiro jogo de poder e 

interesses, representados nas constantes trocas de benefícios. Logo, a hipótese que guia 

esse trabalho é a de que as relações de patronato e clientelismo foram indispensáveis para 

se compreender a promoção de imagens do Princeps por meio dos discursos de Horácio, 

sobretudo, nos seus últimos poemas líricos. 

Como sugerimos, pode haver algum exagero na narrativa suetoniana, mas não 

podemos negar que o novo livro dos Carmina mostra a influência da domus imperial em 

seu discurso, já que os poemas celebram não só Augusto e seus enteados (Horácio. 

Carmina. IV.2; 4; 5; 14; 15), bem como jovens aristocratas, tais como Paulo Fábio 

Máximo (?-14 d.C.), que se casou com a prima do Imperador, Márcia (Horácio. Carmina. 

IV.1); além de Júlio Antônio, que se uniu em matrimônio com Marcela, a sobrinha do 

Princeps (Horácio. Carmina. IV.2). A mudança de ênfase no livro IV pode ser associada 

ao declínio da importância de Mecenas na vida do poeta, haja vista que seu patrono é 

referido apenas uma vez (Horácio. Carmina. IV.11.18-20). Em termos significativos, 

Horácio já não menciona sua propriedade Sabina, que havia recebido de Mecenas, mas 

colocava em cena a sua casa em Tivole, que, segundo Suetônio, seria mais elegante 

(Suetônio. Vita Hotari), um lugar comemorado em algumas Odes (Horácio. Carmina. 

IV.2.30-2 e IV.3.10). 

O futuro de sua fama, enquanto poeta, é um tema comum na 

autorrepresentação horaciana, em especial, nas Odes e nas Epístolas. No livro IV das Odes 

esse assunto parece especialmente importante, talvez, como afirma Harrison (2007), pela 

consciência do encerramento de sua carreira poética e, também, pela maior preocupação 
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com sua memória. Os primeiros versos do nono poema do livro IV refletem esse cuidado 

com a sobrevivência de seus escritos entre as gerações posteriores: 

Não penses por acaso que hão-de morrer as palavras 
que eu, nascido junto do Áufido ao longe ressoante, 
por artes nunca dantes conhecidas 
com minha lira canto (Horácio. Carmina. IV.9.1-4).20 

 

Pela passagem acima, compreendemos a relevância do canto do poeta, haja 

vista o desejo de que sua escrita permanecesse nas memórias dos romanos, mesmo após 

sua morte. Dessa forma, o poeta pretendia persuadir o público leitor, através da retórica, 

com o objetivo de produzir um feito na memória social. O autor primava pela qualidade e 

conteúdo de seus escritos, pois, mais que um indivíduo social, se estruturava, em especial, 

em sua auctoritas; fato este que lhe garantiria reconhecimento público, portanto, sua 

existência social na comunidade literária (DUPONT, 2004, p. 171-3). 

Dessa forma, como temos observado até o momento, Horácio não começou a 

vida como parte da aristocracia romana e nem havia se aliado com o grupo vencedor das 

guerras civis,21 mas conseguiu tornar-se tão importante como poeta a ponto de ser 

convidado pelo Imperador a compor um poema para uma ocasião oficial do novo governo. 

Certamente, as relações com Mecenas, as quais se iniciaram graças a Virgílio e Varo, 

foram um impulso preliminar para sua promoção social e a aproximação, cada vez maior, 

com Augusto, o qual teria sido imprescindível para seu sucesso como poeta. Apesar de 

silenciar as disputas, em especial as travadas com outros poetas e escritores, nas 

entrelinhas de seus poemas, podemos perceber que conflitos sociais e práticas de poder 

estavam presentes e, nesse cenário, Horácio soube articulá-los de modo a ascender na 

hierarquia social. Seus poemas estão em estreita relação com o contexto social e político 

vividos pelo autor, por meio dos quais notamos as mudanças de perspectiva sobre o futuro 

de Roma, desde as inseguranças das guerras civis, que aparecem nas primeiras Sátiras e 

                                                           
20 "Ne forte credas interitura quae 
longe sonantem natus ad Aufidum 
non ante uolgatas per artis 
uerba loquor socianda chordis" (Horácio. Carmina. IV.9.1-4). 
 
21A aristocracia senatorial, os amigos do Princeps (e.g. Mecenas, patrono dos literatos, Agripa, genro e 
estrategista militar), os membros da família imperial e seus libertos imperiais (WALLACE-HADRILL, 1996, 
p. 283) constituíam, então, os grupos que auxiliavam na legitimação, manutenção e consolidação do poder 
imperial. 



 

34 

Epodos, até a certeza do futuro grandioso da cidade representada nas últimas Odes e no 

Carmem Saeculare. 

 

1.2 - OBRAS DE HORÁCIO: TRANSMISSÃO E TEMAS POLÍTICOS 

 

A obra poética horaciana nos chegou completa e em bom estado de 

conservação. Existem aproximadamente 850 manuscritos de seus poemas, incluindo os da 

época Renascentista do século XIV. Os mais antigos manuscritos que se conservam foram 

copiados, provavelmente dos originais, durante o chamado Renascimento Carolíngio, no 

século IX (MORALEJO, 2007, p. 92).22 Como afirma Tarrant (1983, p. 185 apud 

MORALEJO, 2007, p. 97), 

o texto de Horácio tem sido conservado relativamente bem: as variantes 
antigas não são excessivamente numerosas, os versos interpolados são 
escassos - Horácio não pode ter sido fácil de imitar - e a tradição indireta 
não oferece nenhuma leitura indubitavelmente correta que não se 
encontre nos manuscritos medievais. 

 

Sabemos, pois, que os escritos de Horácio foram conservados, ainda no século 

I d.C., nas bibliotecas imperiais, tal como nos deixa transparecer Suetônio, ao afirmar que 

teve acesso às cartas trocadas entre Horácio e Augusto, além de referir-se e citar seus livros 

na Vita Horati. Sêneca (4 a.C.-65 d.C.) também nos possibilita fazer tal afirmação, tendo 

em vista que o filósofo cita a Sátira I.3.11-17, em sua 120ª Epístola, o que nos permite 

supor que o mesmo tinha acesso aos livros de Horácio. Neste mesmo sentido, Quintiliano 

(35-95 d.C.), Juvenal (60?-127? d.C.), Aulo Gelio (125-180 d.C.) e Cornélio Frontão (100-

176 d.C.) igualmente leram e foram influenciados ou citaram Horácio durante os dois 

primeiros séculos de nossa Era. Temos informações de que Terêncio Escauro, da época do 

Imperador Adriano, escreveu comentários da obra horaciana em 13 livros, infelizmente 

nenhum deles foi preservado (MORALEJO, 2007, p. 64). Apenas duas obras de 

comentaristas antigos de Horácio chegaram às nossas mãos, sendo a mais antiga de 

Porfirião, que viveu entre os séculos II e III d.C., e a outra a de Pseudo-Acrão (século V 

d.C.), cujos comentários nos foram transmitidos por meio de anotações nos códices 

horacianos. Da passagem do II para o III século, ainda temos as referências de Terenciano 
                                                           
22 Para uma compilação completa de todos os manuscritos horacianos, ver em: VILLA, 1992; 1993; 1994. 
Para um destaque dos mais importantes, ver: MORALEJO, 2007, p. 93-95. 
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Mauro, que escreveu um tratado de prosódia e métrica, o qual, apesar de fragmentado, 

possui a sessão dedicada a Horácio. Por fim, autores como Lactâncio (240-320 d.C.) e 

Ausônio (310-395 d.C.) também fazem menção às obras horacianas. 

Dos autores cristãos que viveram no Império Romano e tiveram contato com os 

livros de Horácio, podemos mencionar Jerônimo (347-419 d.C.) e Agostinho (354-430 

d.C.), sendo que este último revela grande conhecimento da obra horaciana no seu tratado 

"Da música" (MORALEJO, 2007, p. 67). Temos, além desses, Sidônio Apolinário (430-

487 d.C.), que cita Horácio e o considera como lírico superior a Alceu e comparável a 

Píndaro (MORALEJO, 2007, p. 68). Em um momento posterior, no século VI, Vétio 

Agório Basílio Mavórcio é reconhecido como o único editor crítico de Horácio antes do 

período moderno (MORALEJO, 2007, p. 68). Em Isidoro de Sevilha também abundam 

considerações aos versos horacianos; circunstância que consideramos significativa a 

respeito da circulação da obra de Horácio nos diversos reinos formados após o fim político 

do Império Romano. 

A partir de então, temos notícias das obras de Horácio apenas no chamado 

Renascimento Carolíngio, do qual nos chegaram seus manuscritos mais antigos. Nesse 

sentido, devemos nos questionar: de que forma a tradição manuscrita de sua obra 

sobreviveu até que surgissem suas cópias no século IX? Moralejo (2007, p.72-91), ao 

traçar um panorama da tradição manuscrita, nos informa a importância que 

desempenharam os monastérios e centros culturais de diversas regiões em que 

sobreviveram os codicis horacianos, sobretudo no norte da atual França, na Itália e na 

Germânia, além dos eruditos irlandeses e britânicos que vieram ao Império Carolíngio 

nesse período. Tal como afirma o autor, análises nos escritos de Alcuíno de York (730-804 

d.C.), o principal representante do Renascimento Carolíngio, bem como nos de Paulo, o 

Diácono (720/30-797 d.C.), nos revelam a influência da obra horaciana, em especial em 

seus textos gramaticais, embora Horácio não seja citado diretamente em nenhum deles 

(MORALEJO, 2007, p. 74). A respeito do manejo direto com os manuscritos da obra de 

Horácio, nosso vestígio mais antigo é o do poeta Valafrido Estrabão (808-849 d.C.), cujos 

versos nos permitem observar, além da influência de Horácio, seu contato direto com os 

códices horacianos, tendo em vista que sua letra foi identificada nas anotações do mais 

antigo códice de Horácio: o Vaticanus Reg. lat. 1703. O manuscrito procede do fundo de 

códices legados à Biblioteca do Vaticano ao final do século XVII pela rainha Cristina, da 
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Suécia. Ao que tudo indica, o códice provém do monastério de São Pedro e São Paulo de 

Wissenbourg, da Alsácia. 

Gerberto de Aurillac (940/50-1003 d.C.) foi outro personagem importante para 

a preservação dos escritos horacianos, uma vez que foi responsável pela introdução do 

poeta como leitura na escola de Reims e em Chartres (STELLA, 1998, p. 244 apud 

MORALEJO, 2007, p. 78). Os séculos XI e XII marcam uma grande presença de Horácio 

nos escritores medievais, tornando-se objeto de diversos comentaristas (Cf. MORALEJO, 

2007, p. 79-90). Esses dados mostram que os textos do poeta estavam, nesse contexto, 

plenamente integrados às escolas por diversas regiões europeias, em especial pela 

quantidade de exegeses sobre sua obra que se encontram preservadas. Nos séculos 

seguintes, Horácio continuou a influenciar os escritores, como podemos observar em Dante 

Alighieri (1265-1321) e em Francesco Petrarca (1304-1374). 

A partir do período renascentista, a presença de Horácio na tradição literária 

europeia torna-se mais constante e abrangente; isto, contudo, vai além de nossas intenções, 

e, nesse sentido, não faremos apresentações nem teceremos comentários a este respeito. A 

partir deste momento, apresentaremos brevemente as principais edições da obra de Horácio 

no contexto posterior. Comecemos pela edição publicada em Veneza, de 1501, por Aldo 

Manuzio (1449, 1515), a qual foi reeditada diversas vezes nos anos subsequentes. Temos, 

além dessa, a edição comentada por D. Lambin, publicada em Lyon, em 1578. Do século 

seguinte, encontramos a tradução francesa de E. Dacier, com amplos comentários, 

publicada em 1681 (MORALEJO, 2007, p. 100). 

Em 1711, há a edição comentada de Richard Bentley, professor de Cambridge, 

o qual propôs cerca de 700 emendas nas passagens dos poemas, por considerá-los 

corrompidos. Nesse mesmo sentido foram as publicações do holandês P. H. Peerlkamp, de 

1834 e 1864, nas quais cortou centenas de versos dos poemas horacianos, por entender que 

eram falsos. Como afirma Moralejo (2007, p. 100), as edições propriamente modernas de 

Horácio se iniciaram com as publicações editadas por O. Keller e A. Holder (Leipzig, 

Teubner, 1864-70), os quais usaram cerca de 60 manuscritos para a confecção dos livros. 

Das edições mais importantes do século XIX destacam-se as de A. Kiessling e R. Heinze, 

publicadas em Leipzig entre os anos de 1884 e 1889, pelo fato de conterem um rico 

comentário exegético, um dos mais completos acerca da poesia horaciana. Tais edições 

foram reeditadas e atualizadas, sendo publicadas novamente em 1914 (Epístolas), 1921 
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(Sátiras) e em 1930 (Odes e Epodos). Do início do século passado ainda temos, em língua 

francesa, a famosa edição de F. Villeneuve, da editora Les Belles Lettres, publicada entre 

1927 e 1934, utilizada para fazer a leitura e análise de Horácio nesta Dissertação. 

A despeito do caráter breve e sintético dessa fortuna crítica horaciana, tal 

exposição torna-se relevante para entender o caminho percorrido pelos textos do poeta 

desde a Antiguidade até nossos dias. Embora não seja objeto de nossa pesquisa, uma 

apresentação dessa natureza possibilita compreender a importância dos poemas de Horácio 

na tradição escrita europeia, a qual se observa desde os escritores e comentaristas antigos. 

Estudar Horácio, dessa forma, é relevante na medida em que, a partir da análise de sua 

obra, notamos uma diversidade de temas que permitem compreender seu contexto político 

e social, em especial seu envolvimento com os personagens com quem manteve relações 

de amicitia e patronato. Dessa forma, iremos apresentar sua obra pelo viés político, 

elegendo temas relacionados aos mecanismos de poder e de relações sociais, os quais são 

fundamentais para a análise do objeto desta pesquisa, isto é, as imagens de Augusto em sua 

obra lírica. 

Horácio foi um poeta versátil, escrevendo em distintos gêneros poéticos e 

variados temas. Desde suas primeiras Sátiras até seu último livro de Odes, podemos 

vislumbrar sua maleabilidade para lidar com os versos. Mas por que nos interessaria 

produzir um itinerário em suas obras? Qual a relevância de identificar e refletir sobre os 

diferentes gêneros escritos? Nesse momento, nosso objetivo é compreender, a partir de 

suas obras, as mudanças políticas e sociais em Roma, pois, para nós, seus poemas refletem 

sua percepção sobre a realidade vivida. À parte das questões de gênero e de estilo literário, 

as quais inegavelmente influenciaram sua escrita, podemos afirmar, como veremos, que o 

poeta foi sensível aos eventos que marcaram a conturbada história romana nos anos finais 

da Res Publica. Dessa forma, focaremos cronologicamente o percurso acerca de seus 

poemas, para enfatizar, de fato, os assuntos político-sociais; não esquecendo, todavia, da 

riqueza temática do conjunto de sua obra. Comecemos, assim, por seus primeiros versos. 

A Sátira romana possui uma função nitidamente moralizante, uma vez que se 

destina a criticar determinados padrões de comportamento, que contrariavam os valores 

aceitos pela sociedade em geral, ou por segmento em particular. Sendo assim, o riso 

satírico “se volta para aquilo que aparece aos olhos do espectador, algo marginal, 

desviante, com o objetivo de punir, em termos morais, o infrator e, em contrapartida, 
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normalizá-lo, isto é, reintegrá-lo ao grupo de acordo com os valores tradicionais vigentes” 

(SILVA, 1995, p. 73). No entanto, a sátira horaciana apresenta ao lado do tom irônico um 

sentido exortativo, tornando-se uma verdadeira apologia dos costumes ancestrais (SILVA, 

1995, p. 74). Seguindo esta linha, Muecke (2007, p. 106) destaca que a presença de 

Horácio se dá nas Sátiras de várias formas: como orador em primeira pessoa, como 

narrador de suas próprias experiências, como defensor de sua ascensão social e posição 

literária, entre outras. Há um consenso entre os autores de que as Sátiras possuem 

elementos autobiográficos, sendo uma das principais fontes para compreendermos a vida 

do poeta. 

Horácio publicou suas Sátiras nos anos 35/34 a.C. (livro I, com 10 poemas) e 

30 a.C. (livro II, com 8 poemas). Certamente suas primeiras Sátiras haviam sido escritas 

bem antes, sendo, então, responsáveis pela estima e proteção política recebidas de 

Mecenas, embora tenham aparecido na forma de livros apenas quando Horácio integrava o 

seleto círculo literário. Moralejo (2008, p. 22-25), em sua introdução à tradução das 

Sátiras, nos apresenta a proposta de Heinze para a organização dos dois livros. Para o 

autor, os poemas possuem uma estrutura tripartida, a qual abarca os conteúdos da seguinte 

forma: no livro I, a primeira tríade das Sátiras trata de questões morais; a segunda, do 

próprio poeta; e a terceira tríade narra "histórias divertidas", enquanto a Sátira 10 é um 

autorretrato do poeta, um epílogo para o livro. No livro II, os poemas se estruturam em 

séries simétricas: a Sátira 1 se corresponderia com a 5 (ambas tratando de conselhos), a 2 

com a 6 (cujo tema é o campo), a 3 com a 7 (tratam de paradoxos estoicos), e finalmente a 

4 com a 8 (referentes aos prazeres da mesa). 

De acordo com Muecke (2007), as Sátiras possuem poucas referências aos 

eventos dramáticos da história recente de Roma, como as guerras civis, ou as disputas 

políticas, sendo o poema 1.5 um bom exemplo, haja vista que nele não se destaca a 

relevância do efeito político na viagem realizada por Mecenas, com o objetivo de encontrar 

Marco Antônio e, assim, negociar a paz. No entanto, não significa que as Sátiras 

horacianas fossem desprovidas dos processos de negociações e de conflitos políticos, pelo 

contrário, uma vez que produziam imagens de enaltecimento de Mecenas e Otávio; 

exploravam, em razão disso, imagens de unidade, como também os costumes dos 

ancestrais. Tais imagens são, em nossa percepção, tentativas elaboradas para projetar o 

novo governante em um ambiente social conflitivo, pois, como veremos, os temas políticos 
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se remetem a Augusto nos diversos gêneros produzidos por Horácio (MUECKE, 2007, p. 

116). 

No ano de 30 a.C., Horácio publicou o livro dos Epodos, cujos poemas eram 

chamados pelo próprio autor de Iambus.23 Estes poemas foram compostos com as Sátiras, 

ainda que tenham sido publicados em diferentes períodos. No próprio ano de 42 a.C., após 

o Ácio, poderiam datar os primeiros poemas de Horácio, os quais permitiriam a Virgílio e 

a Varo apresentá-lo a Mecenas. Como toda sua obra, o livro dos Epodos marca uma 

variedade temática, com poemas curtos e longos, tendo por modelo o poeta grego 

Arquíloco. De acordo com Watson (2007, p. 96), desde o contexto de Arquíloco, o gênero 

iâmbico era um instrumento de controle social, articulando e promovendo ideais comuns 

ao poeta e ao seu círculo social; ao mesmo tempo promovia a zombaria daqueles que se 

desviavam dos padrões de comportamento. Fraenkel (1957, p. 37), portanto, afirmou que 

os Iambus eram mais que um gênero literário, à medida que eram ferramentas práticas em 

tempos de crise social. O poeta iâmbico transmitia aos leitores ouvintes comportamentos 

idealizados a serem aplicados ao campo político. Ora, não é surpreendente Horácio, na 

crise dos anos 30 a.C., usar o gênero iâmbico para se comunicar com a aristocracia romana 

sobre os perigos das guerras civis, em especial, nos poemas 7 e 16.24 

Os destinatários e pessoas mencionadas, ou referidas nos poemas, incluem 

Mecenas (Horácio. Epistolas. 1, 3, 9, 14), seu amigo ainda mais eminente, César Otávio 

(Horácio. Epistolas. 1, 9) e os seus inimigos Sexto Pompeu (Horácio. Epistolas. 9), Marco 

Antônio e Cleópatra (Horácio. Epistolas. 1, 4, 9), mas também o povo romano, como um 

grupo (Horácio. Epistolas. 4, 7, 16) e um número de figuras desconhecidas: amigos 

(Horácio. Epistolas. 11, 13), amantes (Horácio. Epistolas. 8, 11, 12, 14, 15) e, em especial, 

inimigos (Horácio. Epistolas. 2, 4, 5, 6, 10, 17) (Cf. MANKIN, 2010, p. 94). Podemos 

destacar ainda a abundância de pronomes pessoais no livro, o que nos mostra que se 

estabelece uma relação direta do poeta com seus destinatários e interlocutores 

(MORALEJO, 2007, p. 511). 

                                                           
23 Horácio se refere aos poemas que compõem o livro dos Epodos como Iambus, em: Epodo 14.7, Epistola 
II.2.59 e Ode I.16.3. O primeiro a se referir a esse livro de poemas como Epodos foi o comentarista antigo 
Porfirão, que escreveu em princípios do século III d.C. (ver nota 1577, em: MORALEJO, 2007, p. 495). 
 
24 No início do Epodo 16, por exemplo, Horácio recrimina as guerras civis e o que elas podem causar à 
cidade: "Já outra geração em guerras civis se destroça e Roma se desmorona por suas próprias forças" 
(Horácio. Iambus. I.16.1-2) - "Altera iam teritur bellis eivilibus aetas, suis et ipsa Roma viribus ruit" 
(Horácio. Iambus. I.16.1-2). 



 

40 

Além da variedade de destinatários, o livro dos Epodos se destaca pela 

variedade de temas. De acordo com a classificação de Moralejo (2007, p. 502-505), os 

poemas dividem-se da seguinte maneira: os poemas 8 e 12 escarnecem uma mulher que 

não soube envelhecer com o passar dos anos e, com isso, solicita serviços sexuais do poeta; 

no poema 15, destaca-se o tema amoroso (assim como também Epodo 11); no 5 e 17, 

Horácio dirige-se à maga Canídia, sendo o tema primordial a magia; os Epodos 4, 6 e 10, 

dirigidos aos homens, se destacam pela crítica aos vícios; em 7 e 16, encontram-se temas 

políticos, nos quais o poeta se dirige ao povo romano alertando contra os perigos das 

guerras civis; no 3, dirige-se a Mecenas em um jantar do poeta com o patrono (além do 

poema 14); no poema 2, destaca a vida rústica cara aos antigos romanos; nos Epodos 1 e 9, 

Horácio menciona a Batalha do Ácio e, por fim, no poema 13, o tema centra-se na 

natureza, antecipando, dessa forma, uma temática muito comum nas futuras Odes. 

Segundo Lindsay Watson (2007), o apogeu do partidarismo político de Horácio 

é perceptível no par temático dos Epodos 1 e 9, os quais tratam acerca da vitória de Otávio 

sobre Marco Antônio e Cleópatra, no Ácio. De acordo com a pretensão do governo 

emergente, a campanha do Ácio representava a luta contra um inimigo externo, sendo 

Cleópatra e seus asseclas eunucos símbolos da decadência do Leste, bem como da 

degradação dos soldados antonianos que se submetiam à servidão (Cf. GURVAL, 1995). 

Neste sentido, no livro dos Epodos, temas políticos relacionados a Augusto e a seu governo 

estão presentes, assim como no restante de sua obra. Mas é em sua obra lírica (os quatro 

livros das Odes e o poema Carmem Saeculare) que encontramos o maior número de 

referências a Augusto. O total de 103 poemas, pela extensão temporal, sendo os três 

primeiros livros publicados em 23 a.C., o Carmem Saeculare cantado em 17 e o quarto 

livro das Odes em 13 a.C., permite-nos compreender uma evolução da imagem de 

Augusto. Ademais, conforme ressaltamos, Suetônio, na Vita Horati, coloca em evidência 

que o quarto livro de poemas e o Carmem Saeculare foram encomendados pelo Imperador. 

Após seus três primeiros livros das Odes, Horácio, em 20 a.C., publica o 

primeiro livro de Epístolas, provavelmente composto nos quatro anos anteriores (FERRI, 

2007, p. 121). O segundo livro, o qual compreende dois longos poemas, foi publicado em 

14 a.C., tendo como destinatários Júlio Floro e Augusto. Além dessas, há ainda a famosa 

Epístola aos Pisões, conhecida como A Arte Poética, de datação incerta,25 na qual o poeta 

                                                           
25 Para um debate sobre a datação da Epístola, ver nota 3 em MORALEJO, 2008, p. 337-338. 
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escreve com o objetivo de orientar aqueles que querem dedicar-se à literatura (TRINGALI, 

1993, p. 52). 

Jhonson (2010, p. 320) nos lembra que uma questão sempre esteve presente em 

relação às Epístolas: eram cartas reais enviadas aos destinatários ou um gênero literário 

que misturava situações reais com elementos imaginários? De acordo com o autor, tais 

poemas foram confeccionados para um público leitor de poesia, haja vista que são escritas 

em verso, e não em prosa. Aliás, o próprio Horácio, no poema de fechamento do livro I, 

afirma: "E outra coisa te espera: que ensinando às crianças as primeiras letras, te chegue 

em remotos becos a balbuciante idade," (Horário, Epistolas. I.20.18-20)26, referindo-se ao 

seu livro de Epístolas. 

As Epístolas, de mais a mais, guardam grandes semelhanças com as Sátiras, 

sobretudo o metro usado nos poemas, o hexâmetro, bem como suas temáticas. Esse fato 

levou o comentarista antigo Porfirião a afirmar que ambos os livros de poemas apenas se 

diferenciam pelo título (Cf. MORALEJO, 2008, p. 199). Todavia, Ferri (2007, p. 124) nos 

lembra que as Epístolas que compõem o livro possuem características únicas, a saber: 

saudações iniciais e finais, além de um destinatário único e real em cada poema, como 

complementa Moralejo (2007, p. 39). As motivações para a escrita do primeiro livro, como 

dissemos, originaram-se na recepção pouco amistosa das Odes nos círculos literários. 

Quanto ao livro II, é em Suetônio que encontramos uma resposta. Tal como podemos ver 

no seguinte trecho: 

De fato, depois de lidas certas cartas, assim [Augusto] se queixou de não 
haver nelas qualquer menção sua: “Saibas que estou bravo contigo, 
porque não falas sobretudo comigo nos vários escritos desse gênero; ou 
por acaso temes que entre os pósteros isto te seja motivo de infâmia: que 
sejas visto como meu amigo?”. E escreveu uma composição para ele, 

cujo início é assim: Como te encarregas de tantos e tão grandes negócios, 
sozinho, defendes com armas a Itália, a ornamentes com costumes, 
corriges com leis: contra os interesses públicos eu iria, se, com longo 
discurso, eu ocupasse teu tempo, César (Suetônio. Vita Horati).27 

 

                                                           
26 "E outra coisa te espera: que ensinando as crianças as primeiras letras, te chegue em remotas ruas a 
balbuciante velhice" (Horário, Epistolas. I.20.18-20) – ("Hoc quoque te manet, ut pueros elementa docentem 
occupet extremis in uicis balba senectus" (Horácio. Epistolas. I.20.18-20)). 
 
27 "post Sermones uero quosdam lectos nullam sui mentionem habitam ita sit questus: “Irasci me tibi scito, 

quod non in plerisque eiusmodi scriptis mecum potissimum loquaris. An vereris ne apud posteros infame tibi 
sit, quod videaris familiaris nobis esse?”. Expressitque eclogam ad se, cuius initium est:  cum tot sustineas et 
tanta negotia solus, Res Italas armis tuteris, moribus ornes, Legibus emendes: in publica commoda peccem, 
Si longo sermone morer tua tempora, Caesar" (Suetônio. Vita Horati). 
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Ora, o que esse excerto nos revela? Em primeiro lugar, foi a insatisfação de 

Augusto, por não ser citado no primeiro livro das Epístolas, a provável razão pela qual 

Horácio compôs o segundo livro do gênero. Mas tal fato nos autoriza a afirmar que esse 

poema foi escrito por pura pressão do Princeps? Como nos lembra Erico Nogueira (2006, 

p. 8-9), a análise da Vita Horati de Suetônio não nos permite, em momento algum, afirmar 

que o poeta escrevia sob os comandos do Imperador. Dessa forma, consideramos que, 

assim como acontece com o livro IV das Odes, o segundo livro das Epístolas surge como 

fruto das relações de patronato estabelecidas entre ambos, embora, como veremos, o tom 

laudatório presente no livro final das Odes não se encontre nessas Epístolas, cujo tema 

principal é de ordem literária. Para Ferri (2007, p. 129), o segundo livro marca uma 

transição para outro subgênero da escrita epistolar, qual seja: o ensaio literário-crítico, 

sendo esse tema, de fato, presente nos poemas em questão. 

A partir desse debate, devemos destacar aqui outro ponto importante, isto é, as 

temáticas existentes nos livros. Segundo Moralejo (2008, p. 203), os principais temas são: 

a filosofia, as recordações autobiográficas e a crítica literária, este último vigente nos dois 

poemas do segundo livro e, em especial, na Arte Poética. Vale lembrar que os destinatários 

de todas as Epístolas são personagens históricos e contemporâneos mais ou menos 

conhecidos. Os mesmos podem ser divididos em três grupos: o primeiro, mais reduzido, 

estaria formado pelos potentiores (poderosos), Augusto e Mecenas; o segundo, o mais 

numeroso, pelo que cabia chamar de seus aequales (iguais), como, por exemplo, Albio, 

Numicio, Fusco e outros; e, por fim, teríamos os iuniores, tais como Floro e Tibério (Cf. 

MORELEJO, 2008, p. 205). 

Como ressaltamos, os quatro livros das Odes e o Canto Secular são parte da 

obra lírica de Horácio. Essa denominação se aplicava na Grécia Antiga à poesia composta 

para ser cantada ao som da lira, assim como os principais modelos gregos de Horácio. No 

entanto, não parece ter sido esse o caso das Odes, as quais foram concebidas como poesia 

destinada à leitura e à recitação (Cf. MORALEJO, 2007; FALCÃO, 2008; BARCHIESI, 

2007; PARKER, 2009). 

Os três primeiros livros das Odes foram compostos entre os anos 30 e 23 a.C., 

sendo concebidos pelo poeta como um corpus unitário. O primeiro e o último poema da 

coleção, respectivamente, Ode I.1 e III.38, foram escritos em um mesmo metro (o 

asclepiadeu, que não aparece em nenhum outro poema) e tratam acerca da glória do poeta, 



 

43 

à medida que parecem compor um prólogo e um epílogo para o conjunto das Odes 

(MORALEJO, 2007, p. 160-161). Ao serem publicados, Horácio já era um poeta com 

talento reconhecido pelos círculos literários e pelo público leitor graças à publicação de 

seus livros anteriores, Sátiras e Epodos. Entretanto, seus poemas não foram recebidos da 

forma como o poeta esperava, como dissemos anteriormente, fato esse que o levou a 

escrever outro tipo de poesia, as Epístolas. Mas isso não o impediu, anos depois, de voltar 

a dedicar-se à lírica, como atestam a publicação de um quarto livro das Odes e do Carmem 

Saeculare. 

Poucas Odes são monotemáticas, grande parte de sua obra consistiu em 

combinar temas diversos em um único poema. Como no restante de sua obra, vários temas 

aparecem nos poemas líricos de Horácio. Em primeiro lugar, merecem destaque os poemas 

sobre banquetes, tal como na lírica grega, nos quais se sobressaem o uso do vinho nas 

celebrações. Assuntos sobre o amor também são abundantes, aparecendo em 25 Odes, haja 

vista que era um tema comum à tradição literária. A tradição hínica igualmente aparece no 

poeta, pois Horácio canta deuses e heróis em diversos poemas, inclusive no Carmem 

Saeculare. Além desses, a própria poesia é um tema comum, uma vez que apresenta o 

ofício do poeta e o poder da poesia para imortalizar a memória de quem é cantado. 

Temas políticos e cívicos constituem uma série de poemas líricos. Existem 

alguns cujo enfoque é o passado recente de Roma, em especial no livro I, no qual o poeta 

condena as guerras civis. Outros tratam de Augusto e o grandioso destino de Roma; por 

fim, destacamos as Odes Romanas, um conjunto das seis primeiras Odes do livro III, que 

se dirigem aos cidadãos romanos, alertando-os para o perigo das guerras civis e o 

abandono dos costumes dos antepassados. De acordo com Moralejo (2007, p. 142), as 

Odes possuem mais de 30 destinatários, muitos entre os quais eram amigos pessoais do 

poeta, e outros destinatários imaginários. Além de seu benfeitor Mecenas, Horácio se 

dirige a vários poetas, como Virgílio (Horácio. Carmina. I.3), Vario (Horácio. Carmina. 

I.6) e Varão (Horácio. Carmina. 1.8). Como observamos, Augusto aparece nos poemas, 

mas, além dele, muitos políticos e familiares são representados (e.g. Agripa (Horácio. 

Carmina. 1.6), Polião (Horácio. Carmina. 2.1), Julo Antônio (Horácio. Carmina. 4.2), 

Druso (Horácio. Carmina. 4.14), Tibério (Horácio. Ode 4.14) e Salústio (Horácio. 

Carmina. 2.2). O que essa variedade de destinatários nas Odes pode nos indicar? Em 

primeiro lugar, que o poeta teria, com eles, uma relação próxima, pois lhes dedica poemas. 
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Segundo, Horácio associava-se às questões políticas de Roma, tendo em vista que muitos 

desses destinatários, além de serem próximos a Augusto, faziam parte da casa imperial. Por 

fim, os destinatários eram parte de seu público ouvinte, e isso evidencia que as mensagens 

políticas tinham um público direcionado, embora, como veremos, o alcance da poesia 

horaciana era muito mais abrangente do que os círculos íntimos do poeta. 

A partir dessa discussão, quanto aos destinatários, devemos destacar as 

diferenças entre os gêneros: as Epístolas eram dirigidas a um grupo de jovens romanos da 

aristocracia, excluindo protagonistas da política; enquanto nas Sátiras e Epodos os 

destinatários representavam Mecenas e algumas figuras anônimas, em especial, amigos 

indistintos (BARCHIESI, 2007, p. 157-158). 

Além dos gêneros anteriormente apresentados, o poeta dedicou-se também à 

lírica grega, a qual foi, em grande parte, composta para o symposium, local onde era 

cantada. Horácio, então, depende deste modelo de interação social, mas em suas 

adaptações romanas existem diferenças, quais sejam: ao contrário da lírica grega, seus 

textos não são dependentes de performance musical (exceto o Carmen Saesulare). Os 

jantares romanos, convivia, eram, de fato, o lugar para a troca entre indivíduos desiguais: 

as permutas incluíam presentes materiais, recompensas em termos de poder, visibilidade, 

sucesso pessoal, proteção, estabelecimentos e continuação de relações de patronato e 

amcitia. Para Barchiesi (2007, p. 159), o comportamento interativo podia se mover por 

meio de um espectro de lisonja e louvor, vitupérios e zombaria, desempenho divertido e 

autocontrole equilibrado. Tratava-se de um jogo social. 

Como percebemos, as obras de Horácio, desde as primeiras Sátiras até seus 

últimos escritos, as Odes que compõem o livro IV, possuem temas relacionados ao 

contexto político e social vivido pelo poeta na cidade de Roma. Elas retratam a mudança 

de perspectiva do autor em relação à política de Otávio, posteriormente chamado de 

Augusto, na qual uma insegurança é trocada pela certeza de um futuro grandioso para 

Roma. As rápidas observações que fizemos a respeito das várias obras fizeram-se 

necessárias para esclarecermos a dimensão política da obra, mas sem esquecer que esse era 

apenas um entre vários outros temas abordados pelos poemas. Desse modo, Horácio esteve 

em contato com as questões políticas da Res Publica desde sua convocação para a Batalha 

de Filipos, feita por Bruto, em 42 a.C., até sua aproximação com Mecenas e, a posteriori, 
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com Augusto, culminando em seu sucesso literário ao ser o compositor do poema cantado 

nos Jogos Seculares. 

 

1.3 - RETÓRICA E MEMÓRIA NOS CARMINA 

 

A partir das discussões anteriores, compreendemos como os discursos de 

Horácio constituíram-se em instrumentos de composição do poder e de transformação da 

realidade política imperial, à medida que se amparava nos recursos retóricos 

(ZIMMERMANN, 2009, p. 6). Os gêneros líricos arcaicos imitados pelo poeta são 

definidos, retoricamente, por uma relação de concordância entre forma e conteúdo. Visto 

deste modo, essa harmonia chamada de decorum é o principal aspecto na definição de um 

gênero literário para os antigos (Cf. ZIMMERMANN, 2009; PENNA, 2007), sendo, 

portanto, responsável pela atribuição de sentido ao poema. 

Dessa forma, a questão que devemos responder é: em que medida as escolhas 

estilísticas feitas na lírica horaciana integram a construção de sentido nos poemas? As 

Odes constituem um trabalho efetivado em seu tempo, participando do debate político, ao 

mesmo tempo em que estão enraizadas na tradição do lirismo grego. Há, dessa forma, uma 

relação entre os modelos gregos e o contexto social do poeta, cujo objetivo é a construção 

do sentido nos poemas e a transmissão de uma mensagem ao público leitor ouvinte. 

A retórica antiga tinha por função influenciar valores e crenças do público 

(KENNEDY, 1994, p. 4), sendo, deste modo, um importante instrumento na vida social e 

política de Roma, uma forma de comunicação que pressupunha interação entre o 

orador/leitor e o público ouvinte, pela articulação entre os seguintes dispositivos da 

produção literária: docere (ensinar), mouere (convencer), delectare (agradar) e inventio 

(invenção) (VASALY, 1993, p. 4). Para Fox (2007, p. 372), a retórica representa a 

organização dos princípios da ordem cívica, a prática e a perpetuação da política romana, 

constituindo uma forma de poder e, também, de atuação social. Ora, a poesia foi um 

veículo eficiente na produção de memória social. Nesse sentido, a construção de uma 

memória romana estava associada aos processos de comunicação – tais como as poesias de 

Horácio, que se transformavam, por excelência, em dispositivos de poder. 
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Logo, a poesia de Horácio produziu, dessa forma, uma imagem de Augusto por 

meio de recursos retóricos, tais como a eloquentia, a memoriae e a inventio, associados ao 

dispositivo da persuasão, pois, de fato, seus poemas referiam-se a um determinado público, 

a uma audiência que necessitava ser convencida pelo belo e pelo conteúdo da obra. Nesse 

sentido, consideramos que os recursos retóricos produziram uma memória social articulada 

em torno da prática da uirtus. Conforme acentua Damon (2007), a arte retórica foi 

importante por dois motivos: em primeiro lugar, porque a expressão oral e escrita 

tornaram-se, desse modo, vitais à vida social e à política de Roma; em segundo lugar, era 

fundamental a familiaridade com o contexto, pois a prática de persuasão associava-se às 

carências da contemporaneidade do poeta. 

É dessa maneira que compreendemos as produções de memória social 

articuladas à construção de imagens e à produção de um passado que orientaria o presente 

com a criação dos exempla, pois, na percepção histórica e filosófica, as ações passadas 

seriam reproduzidas na comunidade política (OMENA; SILVA, 2013, p. 11). Em sentido 

simbólico, a escrita da poesia horaciana promoveu a memória de Augusto, de sua domus e 

de seu governo, pois seus discursos elaborados e ornamentados retoricamente transmitiram 

a memória de Roma, de uma comunidade cívica e suas virtudes, a qual se configurou, ao 

mesmo tempo, como sagrada, virtuosa e inabalável (GOWING, 2005, p. 13). 

Em nosso entender, os discursos de Horácio articularam a ars rhetorica, a arte 

de fazer bem, e a ars poetica, em que a escrita é ornamentada, pois o texto se baseia em 

uma construção poética, ao ritmo de um diálogo entre o emissor da mensagem e seu 

público. Logo, a arte retórica configura-se, em nossas análises, como um mecanismo por 

meio do qual Horácio e os demais literatos construíram suas auctoritas por intermédio de 

suas obras, de seus leitores e da competição pela posição na domus augustiana. Logo, o que 

nos interessa é compreender a maneira como Horácio articulou o conteúdo das suas Odes 

em um processo que engloba, de fato, preservação, seleção e, por excelência, a relação 

intrínseca entre memória, poder e escrita. 

A partir de seus esclarecimentos, Cícero oferece um bom ponto de partida para 

compreender a prática literária e, em nosso caso, a poesia horaciana, como um produto 

social que visou a orientar e redirecionar comportamentos, vinculando-os às imagens do 

passado. Dessa forma, a memória produzida e comunicada pela obra de Horácio está 
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associada aos feitos e virtudes da Res Publica. Vejamos, aqui, a última Ode do terceiro 

livro: 

Erigi monumento mais duradouro que o bronze, 
mais alto do que a régia construção das pirâmides 
que nem a voraz chuva, nem o impetuoso Áquilo  
nem a inumerável série dos anos, 
nem a fuga do tempo poderão destruir. 
Nem tudo de mim morrerá, de mim grande parte 
escapará a Libitina: jovem para sempre crescerei 
no louvor dos vindouros, enquanto o pontífice 
com a tácita virgem subir ao Capitólio (Horácio. Carmina. III.30.1-9).28 

 

Pela passagem acima, compreendemos a relevância do discurso poético como 

meio de reivindicar uma memória política no contexto da política imperial. Assim, a 

escrita de Horácio perpetua uma determinada memória, haja vista que ela é um 

"monumento" que resiste à passagem do tempo, resiste à sua própria morte. De acordo com 

essa perspectiva, Valerie Hope (2011, p. 115) afirma que a produção de memória social 

articula uma consciência de um passado comum. Deste modo, as imagens do passado 

foram elaboradas e ordenadas na poesia de Horácio, apontando, desta feita, à intrínseca 

relação entre memória, retórica e poder. 

Portanto, consideramos que Horácio configura a memória do passado romano 

selecionando-a tal como um dispositivo que expressa experiências de seu mundo; o 

contexto social, religioso e cultural são, em nosso documento, instrumentos de promoção 

da memória social (HOPE, 2011, p. 13). Em nossa percepção, a memória era usada para 

promover o que foi considerado digno de lembrança. A vida pública 
romana estava enraizada nas memórias do passado. Decidir quem ou o 
que seria lembrado, e como, foi um aspecto de poder e autoridade, o 
presente poderia ser definido e justificado por referência e controle do 
passado (HOPE, 2003, p. 115). 

 

                                                           
28 "Exeri monumentum aere perennius  
regalique situ pyramidum altius, 
quod non imber edax, non Aquilo inpotens 
possit diruere aut innumerabilis 
annorum series et fuga temporum. 
Non omnis moriar multaque pars mei 
uitabit Libitinam; usque ego postera 
crescam laude recens, dum Capitolium 
scandet cum tacita uirgine pontifex." (Horácio. Carmina. III.30.1-9). 
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Sabemos, à vista disso, que a escrita, sendo um monumento, foi projetada para 

resistir e para perpetuar a memória social de sua comunidade cívica, por meio de um 

processo de reformulação do passado de modo a atender às necessidades da vida (HOPE, 

2003, p. 119). A este respeito, o poeta Horácio alude sobre a importância de revitalizar o 

passado pelo trabalho da escrita, pois, assim, tanto os poetas quanto os historiadores 

poderiam reconhecer sua função social e, portanto, resguardar a memória dos feitos 

passados e conduzir as novas gerações. Segundo as palavras de Horácio,  

ainda que sem vigor e sem coragem no trato com as armas, o poeta é útil 
à cidade, se tu concordas que as pequenas coisas podem ajudar as 
grandes. O poeta molda a boca tenra e gaguejante das crianças […]. Ele 

narra às belas canções, supre de exemplos ilustres as gerações que 
chegam [...] (Horácio. Epístola. II, I).29 

 

Compreendemos, dessa maneira, que a escrita moldava crenças e 

comportamentos (HABINEK, 1998, p. 62), reforçava os valores e anseios de uma 

comunidade política (SILVA, 2014, p. 50). Ora, a escrita reivindicava a rememoração das 

virtudes essenciais à formação dos pilares cívicos de uma comunidade. Consideramos, em 

função disso, que as produções textuais e, em nosso caso, a obra poética de Horácio 

refletiam as demandas de um discurso institucional; representavam, em nosso entender, um 

espaço de memória e, deste modo, um espaço de transmissão de exempla e legitimação do 

governante. 

Em função dessas perspectivas, compreendemos que “a visão romana de 

história e memória levava, inevitavelmente, a uma remodelação de sentido do passado, 

exigindo dos autores o significado do presente, e decidir não só o que se lembrar, mas 

como ele devia ser lembrado” (GOWING, 2005, p. 10). Isto é, a memória dos 

acontecimentos e feitos passados, ou até mesmo do presente do poeta, seriam relegados às 

gerações posteriores; por isso, a importância da escrita ornamentada enquanto veículo de 

celebração e reafirmação das virtudes romanas essenciais ao bom funcionamento da Res 

Publica. Nesse sentido, podemos afirmar que 

a retórica era uma arte, um conjunto de técnicas de disposição de 
conteúdo e de reformulação de memórias. O discurso construído buscava 
invadir e se estabelecer no campo do compreensível e do memorável, 

                                                           
29 "militae quamquam piger et malus, utilis urbi, si das hoc, paruis quoque rebus magna iuuari. Os tenerum 
pueri balbumque poeta figurat, torquet ab obscenis iam nunc sermonibus aurem, mox etiam pectus 
praeceptis format amicis, asperitatis et inuidiae corrector et irae, recte facta referet, orientia tempora notis 
instruit exemplis, inopem solatur et aegrum" (Horácio. Epistolas. II.1). 
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incluindo detalhes e movendo o expectador. Cabia ao escritor realizar a 
mediação entre a realidade material e fatual e a linguagem disponível. 
Mais que a beleza ornamental, dever-se-ia optar pela acuidade dos ditos, 
entre o que poderia ser retomado pelos contemporâneos e pelos pósteros. 
(GONÇALVES, 2014, p. 10). 

 

Destarte, a escrita de Horácio adquire uma função de promover a memória dos 

grandes feitos na comunidade cívica de Roma, seguindo o modelo do governo de Augusto 

(Cf. ROLLER, 2009; CONNOLY, 2009). Como argumenta Alain M. Gowing, Horácio, 

"além de demonstrar, nitidamente, a ligação quase palpável entre texto, monumento, 

memória, lança luz sobre os motivos pelos quais a Res Pública devia ser lembrada" 

(GOWING, 2005, p. 23). 

A respeito dessas questões, Funari (2010, p. 10) acrescenta que a memória, 

para os antigos, configurou-se enquanto perpetuação da lembrança no monumento, tal 

como a escrita. A preservação da memória pública pode ser obtida sobre variadas 

maneiras, tais como: arquivos, práticas comemorativas, cortejos fúnebres, festivais, 

túmulos, inscrições e monumentos. Mas, certamente, o maior repositório da memória foi a 

escrita sob o ponto de vista retórico e o trabalho dos oradores romanos feito nas audiências 

públicas (GOWING, 2005, p. 16). Como pontua Gagnebin (2006, p. 11-12), a escrita na 

Antiguidade tinha por função: 

perpetuar o vivo, mantendo sua lembrança para as gerações futuras, mas 
só pode salvá-lo quando o codifica e o fixa, transformando sua 
plasticidade em rigidez, afirmando e confirmando sua ausência [...] A 
memória dos homens se constrói entre dois pólos: o da transmissão oral 
viva, mas frágil e efêmera, e o da conservação pela escrita, inscrição que 
talvez perdure por mais tempo, mas que desenha o vulto da ausência. 

 

Veremos no próximo capítulo que tal perspectiva relaciona-se intimamente 

com os modos de apresentação e circulação da obra poética de Horácio. A memória, de 

fato, tornou-se um dos elementos da retórica em Roma, pois os diversos espaços da urbs 

souberam configurá-la de modo a transmitir alguma mensagem; logo, vemos seu sentido 

retórico-pedagógico expresso, por exemplo, na poesia augustiana. Nesse sentido, 

consideramos que ao poeta foi necessário modelar, selecionar e articular os exempla, a fim 

de torná-los memoráveis. A escrita em Roma, preservada tal como um monumentum, 

transmitiu modelos de comportamentos virtuosos, os quais faziam de Roma uma grande 

urbs; seriam essas virtudes: a bravura, a justiça, a lealdade, a moderação, a piedade, a 
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clemência, a fidelidade (GOWING, 2005, p. 107). Não apenas na materialidade do livro se 

preservava as virtudes caras aos romanos, mas também na própria estrutura física da 

cidade. Deste modo, a cidade de Roma caracterizou-se enquanto espaço privilegiado da 

memória, verdadeiro “lugar de memória”, à medida que permitia aos olhos uma paisagem 

de edifícios e monumentos que testemunhavam o que de fato constituiria a História, aquilo 

a que lembrar, bem como aquilo que se devia esquecer (GOWING, 2005, p. 132). 

 O discurso horaciano se configurava como um registro que podia ser utilizado 

enquanto base para ressignificar a memória coletiva (MILES, 1995, p. 55). Assim, a poesia 

de Horácio torna-se um discurso que explicita um mundo, verbaliza uma realidade que se 

conecta ao seu presente, a Roma augustiana. A produção de seu discurso é controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída pelos procedimentos retóricos que, de fato, 

conduzem à escrita dos poemas (FOUCAULT, 1996, p. 8-9). Deste modo, compreendemos 

o discurso como uma força criadora e produtiva, que possibilita a materialização das 

práticas de poder. Nas palavras de Foucault (1996, p. 10-11), 

o discurso não é um elemento neutro, se revela bem direcionado ao 
desejo e ao poder. Ele não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou 
os sistemas de dominação, mais aquilo, por que, pelo que se luta, o poder 
do qual nos queremos apoderar. 

 

À vista disso, o discurso poético de Horácio incorpora as dimensões do poder, em função 

do papel social de sua narrativa de construir e transmitir representações e memórias, as 

quais constituiriam espaços institucionais de Roma (GOWING, 2005, p. 23) e, em nossa 

leitura, legitimariam a posição do Príncipe. 

A partir disso, podemos afirmar que as obras de Horácio configuraram-se 

enquanto espaços de recordação, ao produzir no leitor ouvinte sensações que davam 

sentido ao conteúdo enunciado, prendendo a atenção do mesmo. Zimmermann (2009, p. 9) 

afirma que, da forma como é construída, a retórica e a memória horaciana possuem grande 

eficácia em criar sentimentos e ações de conduta no público. A partir desta perspectiva, 

consideramos que os poemas são discursos em que o orador procura influenciar o público, 

são ferramentas de persuasão. 

O conteúdo do discurso poético, retoricamente construído, advém do contexto 

sociopolítico no qual o autor se insere. Em todas as Odes estão presentes um "eu" que pode 

ser assimilado ao poeta e, em sua maioria, parece haver um ouvinte presente. Isso nos leva 
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a crer que o poeta parece entregar uma mensagem cujo objetivo é claramente persuasivo. 

Segundo Zimmermann (2009, p. 18), três perguntas devem ser feitas para se compreender, 

em termos retóricos, as Odes horacianas: 1) com quem conversa o orador?; 2) do que ele 

está falando?; 3) e por que ele está falando? Tais questões nos permitem identificar, 

respectivamente, a identidade, o tema e o objetivo de cada poema, apesar de, em alguns 

casos, não haver uma resposta definitiva. Esses questionamentos serão importantes, em 

momento oportuno, para analisarmos os poemas horacianos. 

Assim, os aspectos retóricos dos poemas se tornam harmônicos em relação à 

mensagem a ser emitida ao leitor ouvinte, promovendo no mesmo sensações que 

potencializam o efeito da persuasão. Em nossas perspectivas de abordagem 

compreendemos que Horácio, por meio de suas produções escritas, manteve, em termos 

efetivos, uma estreita ligação com os eventos públicos. Logo, tal como pontua Catherine 

Salles (2010, p. 242-251), as produções textuais orientariam as condutas de seus leitores, à 

medida que escritor, livro e público constituir-se-iam por uma intrínseca relação, visto que 

os textos incorporavam uma função social a partir da construção de uma memória romana 

conectada aos feitos do Imperador. 

Por hora, traçaremos apenas essas considerações gerais, evidenciando que as 

Odes de Horácio foram construídas através de estratégias retóricas, já que uma análise 

mais detalhada e individualizada dos poemas selecionados será realizada em nosso capítulo 

III. Nossa leitura privilegiará os poemas de Horácio enquanto discursos, isto é, textos que 

mantém uma relação íntima com seu contexto político e social. No entanto, para enriquecer 

nossa percepção das imagens augustianas na poesia de Horácio, devemos, antes, nos 

atentar a três pontos: primeiro, o contexto político no qual se desenvolveu a escrita e a 

produção dessa memória poética; em segundo as relações de patronato que inseriam o 

poeta no ambiente da domus Augusta; por fim, se fará importante compreendermos os 

modos de apresentação e circulação dos poemas horacianos. Dessa forma, podemos 

evidenciar o modo como os eventos públicos interviram nos versos horacianos, em 

especial a mudança de sua percepção em relação à cidade, a qual passou da insegurança 

gerada em função dos momentos da guerra civil à certeza de um futuro grandioso para 

Roma. 
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CAPÍTULO II 

RELAÇÕES DE PODER, AUCTORITAS E A FORMAÇÃO DO PRINCIPADO 
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Conforme temos visto, a obra de Horácio possui claramente uma dimensão 

política, em especial se observarmos três aspectos: primeiramente, devemos prestar uma 

atenção especial "àqueles indivíduos que contribuem para a formação da opinião pública 

como porta vozes de valores que possuem um tom moralizante e pedagógico" (SILVA, 

2001, p. 37), sobretudo os poetas, em contexto romano, os quais cumpriam bem esse papel. 

Os feitos de grandiosos homens serviriam de regra de conduta para as novas gerações, 

criando-se um consensus em torno de determinados valores. Em segundo lugar, a 

aproximação do poeta com Mecenas e Augusto o coloca em uma posição favorável aos 

assuntos políticos, isto é, Horácio elabora referências ao Imperador e ao governo vigente, 

especialmente em sua obra lírica, conforme veremos; embora não possamos reduzi-lo a um 

simples propagandista do Principado. Por fim, no que tange ao terceiro aspecto, Horácio 

exprime de forma clara as ideias que Augusto propagava em relação às suas ações 

políticas, de restauração da República e da grandeza de Roma, sobretudo pelo respeito ao 

mos maiorum (SILVA, 2001, p. 37).  

Os textos do poeta têm o objetivo de comunicar, isto é, propagar mensagens a 

um público e, como toda comunicação política, de ser intencionais, sistemáticos, buscando 

consenso por meio da persuasão (Cf. GONÇALVES, 2005). É assim que o Príncipe 

consegue autoridade e legitimidade para governar. Isso não significa, no entanto, a 

ausência de conflitos e discordâncias, em especial se observarmos o contexto dos anos 

anteriores à batalha do Ácio, no qual Otávio e Marco Antônio construíam imagens 

conflitantes, procurando legitimar suas respectivas ações políticas e militares. Dessa forma, 

podemos dizer que tanto o conflito quanto o consenso são componentes dos jogos de 

poder, fazem parte dos discursos políticos em torno dos governantes e dos grupos que o 

cercam; os conflitos geram a necessidade de propagar imagens de harmonia, de construir 

uma representação da realidade idealizada, fundada em virtudes e símbolos que garantem a 

legitimidade da ação do Príncipe. 

Nesse sentido, este capítulo da dissertação tem por objetivo expor e detalhar 

estes pontos: a construção da autoridade de Otávio Augusto, desde sua chegada a Roma, 

após a morte de César, até sua consolidação política, deixando em evidência os desafios 

enfrentados pelo Príncipe em sua jornada no poder, bem como os aparatos usados para 

legitimar sua posição. Outra questão abordada será a dimensão política da vida de Horácio, 

que, apesar de já a termos detalhado no primeiro capítulo, agora será analisada do ponto de 
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vista das relações de patronato e amicitia, especialmente entre o poeta e Mecenas, bem 

como entre o poeta e Augusto. Assim, serão esclarecidas duas questões: em primeiro lugar, 

a presença do Imperador nas obras horacianas, sobretudo em seus últimos escritos, nos 

quais notamos uma aproximação maior com Augusto, em detrimento à presença de 

Mecenas; em segundo lugar, justificamos o recorte da análise dos poemas do terceiro 

capítulo, os quais são frutos de um pedido direto do Imperador, isto é, os poemas que 

elogiam a pessoa e os feitos do Imperador são lidos como um bem de troca entre ambos, 

um produto da relação de patronato, em que o poeta cria um discurso sobre o Imperador, 

mostrando-o como fonte da uirtus romana e, sobretudo, como restaurador da paz e 

garantidor do futuro grandioso de Roma. Do mesmo modo, exporemos os modos como tais 

poemas eram apresentados e circulavam entre o público leitor ouvinte, seja pela recitatio, 

seja pela sua presença nos livros, haja vista que tais práticas reforçavam laços pessoais e 

propagavam as imagens do Príncipe pelas as casas romanas. 

 

2.1 - DE OTÁVIO A AUGUSTO: A CONSTRUÇÃO DA AUCTORITAS DO 

PRÍNCIPE 

 

Horácio consolidou sua carreira literária em um contexto de mudanças 

políticas, no qual Otávio estabeleceu seu governo mesmo enfrentando diversas oposições 

em torno do poder.  Augusto, como foi chamado em um momento posterior, construiu sua 

autoridade fundada em diversos mecanismos de legitimação, os quais envolviam o 

comando militar, a tradição religiosa, as relações de patronato com diversos grupos, bem 

como a concentração de diversos cargos republicanos em suas mãos. Compreenderemos, 

de fato, a trajetória política de Otávio Augusto como um processo gradual de construção, 

consolidação e legitimação de sua imagem vinculada à manutenção da ciuitas de Roma. 

Diante desta arena política, retornemos ao período dos Idos de Março de 44 

a.C., quando os assassinos de César acreditavam que o funcionamento das instituições 

republicanas haveria de voltar à normalidade, na medida em que apenas um homem havia 

sido morto e seus demais amigos estavam intocados, eliminando desta forma qualquer 

ameaça de uma nova guerra civil. Em termos constitucionais, não teria nenhum problema 

para o funcionamento contínuo do governo, tendo em vista que o outro cônsul, Marco 

Antônio, ainda estava exercendo o cargo e as demais magistraturas foram eleitas por 



 

55 

votações, ainda que sob o comando de César. No entanto, a leitura do testamento de César 

revelaria duas surpresas: em primeiro lugar, que Otávio seria seu principal herdeiro, e não 

Marco Antônio; segundo, que o ditador deixara seus jardins adiante do Tibre ao povo 

romano, além de legar 300 sestércios a cada cidadão romano (Cf. GOODMAN, 1997). 

Diante destas questões, e ao recitar a laudatio funebris,30 durante o funeral de César, 

Antônio conseguiu a fúria da multidão contra seus assassinos, obrigando Bruto e Cássio a 

fugirem de Roma pouco tempo depois. Em outras palavras, este discurso de Marco 

Antônio, diante da reversão do momento político, conseguiu convencer a população da 

importância de se perseguir os assassinos de César (Bruto e Cássio) (GONÇALVES, 2007, 

p. 28), pois, de fato, nesse discurso, a memória de César foi usada para fins políticos. 

Em razão dessas circunstâncias, Antônio permaneceu no controle, assegurando 

para Lépido o cargo de Pontifex Maximus e autorizando-o a negociar com o filho de 

Pompeu, Sexto, que tinha seis legiões na Hispânia, além de apaziguar o Senado, propondo 

a abolição permanente da Ditadura (SCULLARD, 2011, p. 132). O Senado atribuiu a 

província da Macedônia a Antônio, enquanto este levou um projeto de lei agrária para 

fornecer terras na península itálica aos veteranos de César. Posto isso, algumas semanas 

após a morte de César, Marco Antônio estava no controle e, apesar de não possuir nenhum 

cargo extraordinário, como o de ditador, habilmente conseguiu reunir em suas mãos um 

grande poder, usando, sobretudo, o nome de César a seu favor. Mas a entrada de uma nova 

figura no jogo político mudaria esta realidade, pois nem Antônio nem os republicanos 

contavam com a chegada de seu sobrinho adotivo, Otávio, o qual, com apenas 18 anos, 

requisitaria o legado político de César. 

Nascido no ano do consulado de Cícero, em 63 a.C., o futuro Imperador era 

filho de Átia, sobrinha de César, e de Otávio, que morreu quando este ainda era criança. 

Gaio Otávio, como se chamava, foi adotado por César no ano de 45 a.C., passando a se 

chamar Gaio Júlio César Otaviano, e, a partir de então, acompanhou seu pai adotivo ao 

oriente. Após receber a notícia do assassinato de César, Otávio, que estava em Apolônia, 

                                                           
30 As laudationes funebris apareciam como um momento privilegiado no qual era realizado uma oração 
laudatória em memória do morto em seu cerimonial fúnebre. Assim, as orações fúnebres expressavam a 
experiência social da morte, as quais incidiam nas práticas dos cerimoniais, em ritos, e em simbologias que se 
transformaram em espetáculos de poder (Cf. OMENA; SILVA, 2013). Partindo desse contexto, 
consideramos que as imagens produzidas nas representações fúnebres promoviam a imagem pública do 
morto, uma imagem digna de lembrança, pois o indivíduo estaria vinculado, assim, à uirtus romana (Cf. 
OMENA, 2013; HOPE, 2011; NOY, 2011; HUSKINSON, 2007). 
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em companhia de Agripa, voltou a Roma e foi recebido pelos veteranos do ex-ditador, 

momento no qual ficou sabendo que era o principal herdeiro de seu pai. 

Neste momento, Otávio buscou apoio em Antônio, mas este o ignorou, 

possivelmente pelo fato de ele ter sido privilegiado no testamento (Cf. SHOTTER, 1991), 

abrindo espaço para Cícero e outros republicanos tentarem usá-lo contra Antônio. Para 

Otávio, esta atenção recebida de Cícero e de outros políticos não poderia vir em melhor 

hora, pois apenas com 18 anos, seria difícil conquistar um posto político, mesmo 

carregando o nome de César. 

Enquanto Marco Antônio foi à Gália Cisalpina enfrentar um dos assassinos de 

César, Décimo Bruto, o qual se recusava a deixar a região com suas tropas, Otávio 

permaneceu em Roma e, sem qualquer legalidade, levantou uma considerável força militar 

dos veteranos de César, além de duas legiões de Antônio que voltavam da Macedônia, 

usando apenas a autoridade de seu nome adotivo. Durante os últimos meses do ano, Cícero 

declamou, no Senado, as Filípicas, uma série de discursos contra Antônio, gradualmente 

convencendo os senadores que este representaria o perigo da volta da ditadura, e afirmou, 

igualmente, que Otávio poderia se tornar senador ou propretor, com objetivo de usar suas 

tropas, legalmente, contra Antônio. Hirtius e Pansa, cônsules em 43, marcharam para o 

norte contra Antônio, ajudados por duas legiões de Otávio, agora propretor. Duas batalhas 

foram travadas próximo à cidade de Módena, culminando na fuga de Antônio para Gália 

Transalpina, junto de Lépido, bem como na morte dos dois cônsules. Diante de tais 

acontecimentos, Otávio tornou-se comandante dos exércitos consulares. 

Imaginando que Otávio poderia ser facilmente dispensado, o Senado declarou 

Antônio inimigo público, a Bruto e Cássio foram concedidos comandos na Macedônia e na 

Síria, recebendo o imperium maius no Oriente. Sexto Pompeu foi colocado no comando de 

uma frota e a Décimo Bruto foi dado um triunfo e o comando dos exércitos consulares 

(SCULLARD, 2011, p. 133-134). Para Cícero e os republicanos, Otávio já tinha cumprido 

sua função, agora deveria entregar as tropas a Bruto. No entanto, este reagiu fortemente, 

negando-se a cooperar com Décimo, um dos assassinos de César; em razão disso, 

controlando oito legiões, marchou sobre Roma e exigiu o consulado, juntamente com o 

desconhecido Pedius, sendo este concedido sem nenhuma resistência. Assim, mais uma 

vez, o Senado se viu obrigado a ceder o poder a um líder que se apoiava na força militar. 
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Em Roma, uma lei conferiu oficialmente o nome de César a Otávio, como 

passou a ser chamado. Pedius esforçou-se para criar uma medida que revogava a anistia 

concedida em 44 aos assassinos de César; isso significava uma nova guerra civil, uma vez 

que Bruto e Cássio possuíam forças consideráveis no oriente, além de persuadir o Senado a 

revogar os decretos de proscrição contra Antônio e Lépido, a quem Otávio iria se encontrar 

em breve. Todos os esforços de Cícero para recuperar as instituições republicanas e evitar 

guerras civis foram minados; novamente, a República estava a mercê de homens que 

comandavam legiões. 

Diante de tais acontecimentos, Otávio desagradara parte da elite romana, 

sobretudo aquela ligada a Cícero e aos republicanos, seja pela ilegalidade de suas ações, 

seja pelo perigo iminente de uma nova guerra civil. Poderíamos nos perguntar, dessa 

forma: em quais grupos sociais Otávio apoiara-se para legitimar suas ações? Sabemos, 

pois, que ações políticas precisam ser legitimadas para serem aceitas e vistas como 

necessárias pelos diversos grupos envolvidos no jogo político. Como Otávio era 

desconhecido na cena política e sua juventude o impedira de exercer qualquer cargo 

legalmente, resta-nos considerar apenas um veículo de legitimação, o nome de César que 

ele carregava. Isso nos leva a crer que a força do nome de seu pai adotivo possibilitou a 

Otávio apoiar-se sobre a plebe e os veteranos de César (SCULLARD, 2011, p. 134), 

legitimando dessa maneira suas ações, ainda que ilegais, perante a República. 

Otávio construiu sua auctoritas (Cf. ROWE, 2013; MORA, 2000), nesse 

momento, pela propaganda em torno da divinização do ditador assassinado e pela 

utilização, em seu favor, da passagem de um cometa durante a realização dos Jogos da 

Vitória de César, cujo objetivo seria agradecer às divindades, saudar o novo deus e 

acompanhar sua subida aos céus (GRIMAL, 1992, p. 163). Embora César ainda não fosse 

reconhecido oficialmente como um diuus, Otávio soube usar a imagem de seu pai adotivo 

a seu favor, e, a partir de então, sua autoridade seria consideravelmente elevada, tendo em 

vista que seria considerado como filho de um divino,31 diui filius (Cf. MEIER, 1990). 

                                                           
31 Cabe-nos, neste espaço da dissertação, destacar uma breve diferenciação sobre o processo de divinização e 
deificação. Divinização significa o ato de divinizar, tornar-se divino, exalta-se e adora-se como se fosse um 
deus, embora não seja um deus, mas um ser divino – divinizado. O soberano, pela graça dos deuses, por 
definição, não era uma divindade por si mesmo. Desta forma, não era o soberano que, por vontade própria ou 
qualquer direito da função de Imperador, passava a fazer parte do panteão enquanto diuus, mas sim os deuses 
que o recebiam entre eles, a partir de uma solicitação do Senado (GONÇALVES, 2007, p. 25; PRICE, 1992, 
p. 83). A divinização imperial era, assim, um símbolo de unidade e identidade que englobava culturalmente 
todos os habitantes do mundo romano (HOPKINS, 1978, p. 231). O poder político e a legitimidade não se 
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Tornar-se um diui filius é significativo às intenções políticas de Otávio, pois constrói na 

sua pessoa uma autoridade mística que a divinização de seu pai lhe conferia. Diante disso, 

apropria à sua imagem a virtude da pietas e a articula às pretensões do poder, uma vez que 

a virtude transforma-se em atos, gestos, palavras, ritos e cerimônias que constituem a 

prática política enquanto um modelo, um exemplum. Compreendemos, dessa maneira, que 

a pietas fora diretamente ressignificada na figura de Otávio, em seus primeiros momentos 

de atuação até a posterior legitimação, já sendo reconhecido por Augusto. A pietas esteve 

associada ao respeito para com os deuses, obediência à pátria e devoção aos pais; assim, 

consideramos que a virtude apresentou sua dimensão de obediência e de afetividade 

(SALLER, 1994, p. 107). Dito de outro modo, a pietas praticada por Otávio ao se denotar 

um diui filius indica, a nosso ver, um sentimento de devotio filial, mas também se constitui 

enquanto parte de um discurso formulado diante das intenções políticas do futuro Princeps.  

A pietas atribuída a Otavio Augusto será ressignificada na escrita poética de 

Virgílio, como podemos observar no livro II da Eneida, na cena em que Tróia está sendo 

incendiada: Vênus se dirige a Enéias e o faz lembrar-se da família, conduzindo-o até a casa 

de seu pai, e ali, o pius Enéias, assume o seu dever filial (ROSÁRIO, 2008, p. 985): 

proteger a sua família e submeter-se à vontade dos deuses, levando no ombro seu velho pai 

Anquises. Nesse momento, acompanhando seus passos, está o pequeno filho, Iulo, preso à 

sua mão direita, enquanto Enéias pronuncia: 

Como, meu pai! Supuseste que eu fosse capaz de deixar-te desamparado? 
(...) Com isso, a espada de novo seguro, o broquel na sinistra, bem 
adaptado. E já ia transpor a soleira de casa, quando se me atravessou no 
umbral minha esposa, os pés me abraçam, o filho querido ao seu pai 
apresenta: Se à morte corres, não partas sozinho; contigo nos leva. Mas se 
ainda tens esperança na força e nos braços, nas armas, cuida primeiro da 
casa, a quem deixas Iulo pequeno, teu velho pai e a que um dia chamaste 
de esposa? (...) vamos pai! Segura-te no meu pescoço e não caias. Vou 

                                                                                                                                                                                

apoiavam somente em impostos e exércitos, mas também em concepções e crenças humanas e articulações de 
poder. Deste modo, “era necessária uma mistificação que alçasse o Imperador sobre os demais seres 
humanos” (GONÇALVES, 2007, p. 33). Por outro lado, a deificação consistiu em elevar alguém ao estatuto 
de divindade, ou seja, endeusar ou deificar uma pessoa devido a alguma circunstância excepcional, portanto, 
tornando-a um deus. O momento ritualístico da união com o divino, ou mesmo, o "tornar-se deus", 
diferencia-se claramente da atribuição de divinização, a partir da cerimônia de deificação o individuo passa 
ao atributo de um deus. Para uma melhor compreensão das discussões referentes à divinização e à deificação 
consultar os trabalhos de: PRICE, 1992; BICKERMAN, 1973 e ARCE, 1990. 
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carregar-te nos ombros; (...) venha o que vier, correremos perigos iguais, 
pois para ambos a salvação será a mesma (Virgílio. Eneida. Livro II).32 

 

Dessa forma, a cena descreve o valor que o povo romano confere à pietas, ao 

se apropriar da lenda de Enéias, na qual o herói virgiliano está voltado para sua missão, 

cuja devotio filial em salvar o pai tem sido associada à piedade filial atribuída a Augusto 

para com o divino César (ROSÁRIO, 2008, p. 986). Logo, a representação da pietas, seja 

pelo comportamento de Enéias no discurso de Virgílio, seja pela ação virtuosa de Otávio 

diante de sua família ou pela relação para com os deuses, indicava, sobretudo, o 

comprometimento com o mos maiorum de Roma. 

Como nos lembra Paul Zanker (2005, p. 57-58), a maioria das imagens 

difundidas nos primeiros anos por Otavio faz, direta ou indiretamente, referência a César, 

reforçando, assim, a fidelidade aos seus antepassados, pois a lembrança e o desejo de 

revivificar ativam e produzem memória, enaltecem os feitos de toda a sua gens.  

Frente a esta realidade, Otávio, após conquistar o consulado, parte novamente 

para o norte, em uma ilha próxima a Mutina, para reunir-se com Antônio e Lépido e 

formar, a partir de então, o Segundo Triunvirato. De acordo com Everitt (2006, p. 98), a 

agenda do encontro consistia em três pontos: primeiro, como legalizar o poder de ambos; 

segundo, como adquirir fundos necessários para financiar a guerra contra Bruto e Cássio; 

por fim, como impedir a oposição, especialmente de Cícero e dos republicanos, de 

recuperar sua força. A partir desses pressupostos, ao contrário do primeiro triunvirato, que 

era apenas um acordo entre Pompeu, César e Crasso, o segundo foi uma magistratura 

formal, legalmente reconhecida pela lex titia, a qual teria duração de cinco anos. Os 

                                                           
32 “nam quod consilium aut quae iam fortuna dabatur? 
'mene efferre pedem, genitor, te posse relicto 
sperasti tantumque nefas patrio excidit ore? (...) 
Hinc ferro accingor rursus clipeoque sinistram 
insertabam aptans meque extra tecta ferebam. 
ecce autem complexa pedes in limine coniunx 
haerebat, parvumque patri tendebat Iulum: 
'si periturus abis, et nos rape in omnia tecum;  
sin aliquam expertus sumptis spem ponis in armis, 
hanc primum tutare domum. cui parvus Iulus, 
cui pater et coniunx quondam tua dicta relinquor?' (...) 
'ergo age, care pater, cervici imponere nostrae; 
ipse subibo umeris nec me labor iste gravabit; (...). 
haec fatus latos umeros subiectaque colla 
veste super fulvique insternor pelle leonis, 
succedoque oneri; dextrae se parvus Iulus 
implicuit sequiturque patrem non passibus aequis.” (VIRGÍLIO. Eneida. Livro II). 
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triúnviros teriam poder de promulgar ou revogar leis, além de nomear cargos oficiais, e 

Otávio renunciaria ao consulado em favor de um dos generais de Antônio. Antônio ficou 

com a maior parte da Gália, Lépido com parte da Gália e a Hispânia, e Otávio governaria a 

África, Sardenha e Sicília. O restante do Império ficou pendente de divisão, tendo em vista 

que estava nas mãos de Bruto e Cássio. 

Quanto ao segundo e terceiro pontos, a solução encontrada pelos triúnviros 

foram as proscrições, mecanismo oficial usado para liquidar os oponentes políticos e obter 

suas somas de dinheiro proveniente de bens confiscados. Quando os triúnviros voltaram a 

Roma, expuseram a lista com os nomes dos proscritos no Fórum, os quais perdiam 

imediatamente sua cidadania e a proteção das leis. Uma das vítimas mais famosas desse 

processo foi Cícero, cujo nome foi inserido na lista de proscrições por insistência de 

Antônio, de modo a vingar os discursos proferidos pelo orador enquanto o general se 

encontrava fora de Roma. Além dele, cerca de trezentos senadores e dois mil cavaleiros 

foram mortos, eliminando, assim, quase toda oposição republicana na península itálica 

(EVERITT, 2006, p. 101). 

Ainda em Roma, no primeiro dia de janeiro de 42, celebrou-se uma cerimônia 

religiosa de grande importância política, a divinização de Júlio César. Os triúnviros 

declararam sob juramento que o ex-ditador teria se convertido em uma divindade, e todos 

seus atos teriam sido sagrados (EVERITT, 2006, p. 105). Trata-se de uma elaboração 

política em torno da promoção da imagem de César na arena política de Roma (Cf. 

MEIER, 1990). 

Após tais eventos, os triúnviros voltariam suas energias para vingar a morte de 

César, agora divinizado, cujos assassinos controlavam grandes forças militares no Oriente, 

apoiadas pelo dinheiro extorquido das províncias (GOODMAN, 1997, p. 35). Em 42, 

Lépido tornou-se cônsul, enquanto Otávio e Antônio marcharam com suas legiões para 

enfrentar os republicanos em Filipos. Na primeira batalha, Cássio cometeu um erro e, 

julgando que tivesse perdido, cometeu suicídio. Situação idêntica ocorreu com Bruto, o 

qual tirou a própria vida após ser derrotado em outra batalha. Muitos dos soldados se 

renderam aos triúnviros, entre eles Messala e Horácio, enquanto outros fugiram para se 

juntar a Sexto Pompeu, que comandava uma crescente força marítima. César havia sido 

vingado e as últimas forças dos republicanos sucumbiram ao poderio militar dos triúnviros. 
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Antes de partirem de Filipos, Antônio e Otávio confirmaram o acordo da 

divisão das províncias, mas com algumas modificações. Lépido, que era suspeito de 

cooperar com Sexto Pompeu, foi obrigado a ceder parte da Gália a Antônio e a Hispânia a 

Otávio, restando-lhe o controle da África. Marco Antônio, que conservava maior prestígio 

da batalha, partiu para o Oriente, a fim de terminar a tarefa inacabada por César de 

conduzir uma expedição contra os Partos (Cf. CUNHA, 2014, p. 60). A Otávio, por outro 

lado, ficou a tarefa de recompensar os soldados das legiões que haviam combatido em 

Filipos e atribuir-lhes terras na península itálica, além de enfrentar os problemas 

comerciais provocados pela frota de Sexto Pompeu. 

Desse modo, Otávio selecionou dezoito cidades italianas para confiscar as 

terras e, assim, ganhou reconhecimento dos veteranos, embora fosse necessário despojar os 

antigos proprietários, gerando insatisfação dos camponeses que afluíram a Roma. Para 

complicar sua situação, Sexto Pompeu impedia o abastecimento da cidade; ademais, Polião 

mantinha sete legiões na Gália a mando de Antônio. Somado a esses eventos, Lúcio 

Antônio, irmão do triúnviro, exercia o consulado e era hostil a Otávio. Este se juntou a 

Fúlvia, esposa de Marco Antônio que ficara em Roma, e levantaram uma revolta contra o 

herdeiro de César, recrutando oito legiões e ocupando a capital. Mas logo foram expulsos 

por Otávio, auxiliado por Agripa, e se refugiaram na cidade de Perúsia, na qual as legiões 

do triúnviro fizeram um cerco e os obrigaram a se entregar, no ano de 40 a.C. A vida de 

ambos fora poupada, Fúlvia fugiu de Atenas para encontrar-se com Antônio; Otávio, por 

sua vez, entregou a Lúcio Antônio o governo da província da Hispânia, embora, em nosso 

entender, tal ocorrido tenha acirrado as tensões entre os triúnviros. 

Nesse sentido, por um lado, a guerra da Perugia reforçou muito a posição 

política de Otávio, e, por outro, demonstrou a desorganização do grupo de Marco Antônio 

(EVERITT, 2006, p. 129). Durante tais eventos, Antônio se encontrava no Oriente, para 

onde fora após a Batalha de Filipos. Este pretendia angariar riquezas nas províncias 

orientais para abastecer seu exército e preencher o tesouro público romano; tais províncias, 

no entanto, já haviam financiado as tropas de Bruto e Cássio. Apesar de cobrar novos 

impostos, o triúnviro precisaria arrecadar mais fundos, fato que o levou a voltar-se para o 

Egito, com vistas às riquezas do reino ptolomaico. Marco Antônio recebera Cleópatra em 

Tarso, representando-se como Dionísio, enquanto esta se mostrava como Afrodite. 

Solicitou seu apoio para a invasão da Partia, e, após concordar, Cleópatra o convidou a 
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passar o inverno em Alexandria, entre os anos de 41 e 40 a.C. Dessa relação, nascera um 

casal de gêmeos, Alexandre e Cleópatra, os quais só veriam seu pai anos depois. 

Por tempos foi costume da aristocracia romana remeter as origens da própria 

família a heróis e deuses gregos. A proteção divina, a proximidade aos deuses e a 

identificação com figuras mitológicas desempenharam um papel de grande importância nos 

jogos políticos ao final da República (ZANKER, 2005, p. 66). Enquanto Antônio se 

identificava com Dionísio (FAVRO, 1996, p. 98; Cf. GURVAL, 1995) no oriente, o que 

mais a frente servirá de discurso contra Antônio na urbs romana, Otávio cultivou na Itália 

uma imagem distinta. Como diui filius, havia herdado de César seu carisma; sua figura, 

contudo, também carregava a sombra da tirania e lembrava os tempos das guerras civis. 

Otávio precisava de outro marco mitológico de referência e, dessa forma, pouco a pouco 

foi assumindo o papel de um protegido de Apolo, deus cujos símbolos que apareciam em 

moedas, desde os tempos de Sula (138-78 a.C.), representavam a promessa de um futuro 

melhor (ZANKER, 2005, p. 71). 

No ano de 40 a.C.,  falece o aliado de Antônio, Quinto Fúfio Caleno (?-40 

a.C.), governador da Gália; em razão disto, Otávio se apressou a tomar o controle das onze 

legiões que controlava na região. Para Antônio, tal ação era um descumprimento ao acordo 

triúnviro, fato que o levou a planejar uma invasão à península itálica, reacendendo, assim, 

o perigo de uma nova guerra civil. Dirigiu-se ao porto de Brindisi apoiado pela frota de 

Enobarbo (98-48 a.C.), mas a população local impediu a entrada de Antônio na cidade. Da 

mesma maneira, Otávio dirigiu suas tropas à cidade, no entanto, as legiões de ambos 

triúnviros se recusaram a lutar, obrigando-os a uma reconciliação por meio de seus 

representantes, Mecenas e Asínio Polião. Este acordo, conhecido como Tratado de 

Brindisi, estabeleceu que a Otávio corresponderia o oeste do Império, incluindo a Gália, e 

a Antônio ficaria a responsabilidade pelo oriente, sendo a península itálica território 

comum, da qual ambos poderiam recrutar exércitos; a Lépido foi confirmado o comando 

da África. A partir disso, Antônio poderia finalmente lançar uma expedição militar contra 

os partos; Otávio, em contrapartida, deveria lidar com Sexto Pompeu, o qual havia 

procurado apoio de Antônio pouco antes de Brindisi e continuava a limitar o abastecimento 

da península. O acordo foi selado pelo casamento de Otávia e Marco Antônio, tendo em 

vista que sua antiga esposa, Fúlvia, falecera na Grécia recentemente. 
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Contudo, mesmo após o advento do tratado de Brindisi, ainda havia situações 

conflituosas, como, por exemplo, o bloqueio nos mares por Sexto Pompeu, impedindo o 

abastecimento da Itália, fato que elevou os preços dos alimentos e gerou insatisfação 

popular contra Otávio, que precisou ser salvo pelos soldados de Antônio da multidão no 

Fórum (Cf. EVERITT, 2006, p. 141-142). No ano de 39, os triúnviros se encontraram com 

Sexto, que pediu, em nome dos proscritos, a devolução de todas as propriedades 

confiscadas. Além disso, Sexto foi nomeado governador da Sardenha, Córsega e Sicília e 

tornou-se cônsul no ano seguinte. 

Entretanto, essa paz não duraria muito tempo; a oportunidade para uma nova 

guerra surgiu quando Otávio aceitou o governo de Sardenha, juntamente com três legiões 

de Menodoro, um almirante de Sexto Pompeu. Otávio, ainda, separou-se de Escribonia, 

uma parente de Sexto, no dia em que nasceu sua filha Julia, para casar-se com Lívia, ex-

esposa de Tibério Cláudio Nero, com o qual já tivera dois filhos, Druso e Tibério, o futuro 

Imperador. 

Otávio avançou por mar contra Sexto, porém na batalha perdeu metade de sua 

frota, obrigando-o a pedir a ajuda de Agripa, que voltara de uma campanha na Gália. 

Agripa empreendeu obras perto de Nápoles, construindo e treinando uma nova frota 

(SCULLARD, 2011, p. 139). Antônio, que estava na Grécia, também foi ao encontro de 

Otávio para a troca de armamentos e soldados, tendo em vista que precisava recrutar 

legiões na península itálica para marchar contra os partos, ao mesmo tempo em que levava 

mais navios para contribuir com Otávio. Os triúnviros firmaram outro acordo, conhecido 

como Tratado de Tarento, no qual rescindiram tudo o que haviam concedido a Sexto e 

renovaram o Triunvirato por mais cinco anos, ao passo que Antônio concedeu 120 navios a 

Otávio, e este lhe prometeu quatro legiões para combater no oriente. 

Em 36, finalmente haveria uma guerra decisiva contra Sexto Pompeu; Lépido 

marchou com legiões em terra, conquistando rapidamente a Sicília, enquanto Otávio e 

Agripa navegavam para o sul. Sexto perdeu a batalha final próximo ao estreito de 

Naulocus, todavia conseguiu fugir para o oriente, onde foi capturado e condenado à morte 

por ordens de Antônio. Na Sicília, Lépido reivindicou a ilha para si, e ordenou a saída de 

Otávio; no entanto, as tropas, novamente, se indispuseram a lutar, e Otávio reconquistou a 

ilha, permitindo a Lépido viver e manter-se no cargo de Pontifex Maximus, agora, contudo, 
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privado de seus poderes triunvirais. O herdeiro de César garantiu, assim, o domínio dos 

mares e do abastecimento de Roma, além de grande poderio militar e marítimo. 

Antes mesmo de voltar a Roma, o Senado lhe concedeu numerosas honras, 

dentre as quais um festival para comemorar a vitória contra Sexto, uma estátua recoberta 

em ouro no Fórum e, o mais importante, a tribunicia sacrosanctitas. Em razão disto, 

Otávio passou a ser sacer, sagrado, consagrado e inviolável, sob pena de proscrição, tal 

como a proteção conferida aos tribunos da plebe, contudo, sem necessariamente ocupar o 

citado cargo, embora lhe fosse permitido sentar-se nos bancos dos tribunos durante as 

reuniões (EVERITT, 2006, p. 173). Otávio, também, perdoou os impostos especiais 

cobrados durante os anos anteriores para abastecer as legiões, anunciou que os documentos 

relativos às guerras civis seriam queimados, diminuindo o perigo de novas proscrições, e 

devolveu a administração da Res Publica aos magistrados regulares, concordando em 

abdicar de todos os poderes triunvirais extraordinários quando Antônio voltasse de Pártia 

(EVERITT, 2006, p. 173). Tais medidas atraíram não apenas homens novos, mas também 

as antigas famílias aristocráticas, diferente do que ocorrera anos antes com as proscrições. 

Com a eliminação de Sexto Pompeu e a destituição de Lépido do cargo de 

triúnviro, Otávio poderia comandar toda a parte ocidental do Império, haja vista que 

comandava diversas legiões e a frota marítima no Mediterrâneo. Esse novo panorama teria 

consequências políticas, pois agora apenas Antônio e Otávio comandavam a maior parte 

das legiões, cada um na respectiva metade do Império. 

Enquanto isso, Marco Antônio renovou suas relações com Cleópatra, na 

medida em que esta lhe proveria de recursos para a campanha contra os partos e, em troca, 

receberia consideráveis territórios no oriente. Entretanto, aos olhos de Otávio, essa 

reaproximação era mal vista, pois, enquanto Otávia estava em Roma, Antônio casara-se 

com a rainha ptolomaica e tivera outro filho, chamado Ptolomeu Filadeldo; além disso, 

reconheceu os seus filhos fora do casamento, dando-lhes novos nomes, Alexandre Hélio e 

Cleópatra Selene, referências aos deuses gregos. Apesar de não ser ilegal, a união de 

Antônio e Cleópatra não poderia ser legalizada pelo direito romano e, dessa forma, Otávia 

continuava sendo sua esposa, enquanto seus filhos seriam ilegítimos, não sendo 

reconhecidos em testamentos. 

No ano de 36, Antônio finalmente lançou-se contra os partos, mas a campanha 

não foi bem sucedida, perdendo cerca de um quarto de seu exército e tendo de bater em 
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retirada. Ao tentar invadir o Império Parto pelo norte, passando por Armênia, sua 

população se revoltou e frustrou seus planos; embora tenha submetido o reino à província, 

seus planos não se concretizaram. A tão preparada campanha contra Pártia havia sido um 

desastre, obrigando o triúnviro a voltar para o Egito em 43 a.C.  Em seu retorno a 

Alexandria, Antônio celebrou um triunfo para sua vitória contra Armênia. Não foi vestido 

como um general romano, porém se apresentou novamente como Dionísio, com uma coroa 

de hera e uma toga dourada, ao passo que Cleópatra se representava como deusa Ísis.  

Desse modo, as fronteiras orientais estavam garantidas; no entanto as ações de 

Antônio tornariam fácil a criação de uma propaganda negativa de sua imagem, mostrando-

o como alguém que se abandonava aos prazeres do oriente, se comportava como um rei e 

se esquecia de que era um romano. Por outro lado, Otávio pacificou várias tribos serranas 

ao norte, garantindo a segurança dos territórios ilírios. Apesar de um menor sucesso 

militar, fora conquistado próximo a Roma, fato que o tornava mais palpável. O 

afastamento de Antônio por vários anos diminuíra sua autoridade em Roma, enquanto 

Otávio estava mais próximo da plebe urbana, da aristocracia rural e das famílias 

aristocráticas da capital do Império. 

Em seu livro sobre o período augustiano, Anthony Everitt (2006, p. 193) se 

pergunta: o que queria Antônio com as Doações de Alexandria? Para o autor, é importante 

deixar claro que Antônio não estava cedendo a metade oriental do Império à Cleópatra e 

seus filhos, nem uma abdicação do poder na região, pelo contrário, pois seu cargo de 

triúnviro e de comandante dos exércitos ainda o davam máxima autoridade na região. 

Segundo Everitt (2006, p. 193), as doações estavam de acordo com a ideia de 

reorganização do oriente, isto é, seria mais fácil permitir autoridades locais administrarem 

as províncias orientais, aplicando justiça e recolhendo impostos em nome de Roma. No 

entanto, os rumores que circulavam na capital era de que o território oriental estaria sendo 

reorganizado na forma de uma monarquia e que Antônio seria rei e Cleópatra rainha; seu 

objetivo a longo prazo seria subjugar Roma. Concordamos com o autor quando afirma que 

devemos considerar as doações como gestos simbólicos, uma forma de acalmar a opinião 

pública no oriente, nas províncias, cujas riquezas vinham sendo usadas para financiar 

guerras desde os anos anteriores, com Crasso e Bruto. Em momento oportuno, Otávio 

usaria esses rumores a seu favor, de modo a desmerecer a imagem de Marco Antônio e 

legitimar uma investida militar contra o triúnviro. 
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Por outro lado, em Roma, Otávio buscava formas de se legitimar diante dos 

cidadãos e, com o apoio de Agripa, empreendeu a reestruturação e construção de diversas 

obras públicas (e.g. Restauração da via pública, o Campo de Marte e o teatro de Pompeu). 

Isto é, na mesma medida que se criou um discurso em oposição a Antônio, criou-se 

também um discurso de poder a favor das condutas de Otávio, associando-o aos valores e 

tradições republicanas, um cidadão comprometido com a preservação e manutenção da Res 

Publica. Com estas medidas, Otávio aumentaria o esplendor da cidade, elevaria o nível de 

vida dos cidadãos, de modo que as reformas arquitetônicas seriam a primeira evidência 

tangível do compromisso do triúnviro de restabelecer os antigos valores de Roma 

(EVERITT, 2006, p. 200). Em 33, Agripa, embora já tivesse sido cônsul, aceitou o cargo 

de edil, com objetivo de cuidar de obras que garantiriam o abastecimento e saneamento da 

cidade, como aquedutos e cloacas. Enquanto Marco Antônio estava ausente por muito 

tempo no oriente, Otávio proporcionava vantagens aos cidadãos de Roma, fato que 

influenciaria na propaganda negativa levada a cabo contra seu rival. 

O Segundo Triunvirato terminaria no fim de 33 a.C., mas Antônio continuou 

agindo como se mantivesse o cargo, enquanto Otávio perdera seu título e, 

consequentemente, os poderes extraordinários. Neste ano, o herdeiro de César foi cônsul 

pela segunda vez; no início de seu mandato, havia pronunciado um enérgico discurso 

contra seu colega triúnviro, no qual criticava suas atividades no oriente. Otávio afirmou 

que não tinha o direito de matar Sexto Pompeu, a quem havia perdoado, e não deveria ter 

enganado o rei armênio com o propósito de capturá-lo, pois tal ação mancharia o nome de 

Roma (EVERITT, 2006, p. 202). Também o acusou dos tratamentos dados a Otávia, bem 

como ao seu casamento com Cleópatra e ao reconhecimento de seus filhos, além de criticar 

as Doações de Alexandria, sobretudo por ter designado Cesario como legítimo herdeiro de 

César. A este respeito, Suetônio, na obra Vita Diui Augusti, acrescenta que: 

Finalmente rompeu a aliança sempre dúbia e incerta com M. Antônio, 
mal restabelecida por várias reconciliações, e, para que pudesse melhor 
provar que ele tinha degenerado dos padrões de comportamento civil, fez 
abrir e ler em público o testamento que ele deixara em Roma e que 
também nomeava os filhos de Cleópatra como seus herdeiros (Suetônio. 
Vita Diui Augusti. XVII).33 

 

                                                           
33 “M. Antonii societatem semper dubiam et incertam reconciliationibusque uariismale focilatam abrupit 
tandem, et quo magis degenerasse eum a ciuili moreapprobaret, testamentum, quod is Romae etiam de 
Cleopatra liberis inter heredes nuncupatis reliquerat, aperiundum recitandumque pro contione curauit.” 

(Suetônio. Vita Diui Augusti. XVII). 
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Por outro lado, Antônio, ao receber as cartas com os discursos de acusação de 

Otávio, queixou-se pelo fato deste não o permitir recrutar tropas na Itália, tal como haviam 

concordado em Tarento; ademais, estava insatisfeito por Otávio ter se apossado da Sicília 

sem consultá-lo e, também, por ter deposto Lépido, arbitrariamente, do cargo de triúnviro. 

As acusações se tornaram cada vez mais pessoais, quando Otávio o acusou do vício em 

bebidas, e em troca, ouviu que era luxurioso, cruel e covarde (EVERITT, 2006, p. 203). 

Ambos os triúnviros afirmaram representar a restauração da República. A partir de então, 

Otávio concentrou-se em angariar adeptos à sua causa, mostrando-se como defensor das 

leis e costumes romanos, visto que a guerra entre os triúnviros se tornara iminente. No 

oriente, Antônio também se preparou para a guerra, uniu legiões e pediu recursos à 

Cleópatra para financiar a guerra. 

Ao fim de seu consulado, Otávio não tinha nenhum cargo formal e, nesse 

sentido, poderia contar apenas com sua auctoritas adquirida em mais de dez anos de ações 

políticas e militares em defesa de Roma. Além disso, possuía considerável clientela em 

toda a península, bem como o controle das legiões do ocidente, o que lhe garantiria poder 

em caso de guerra. 

No início de 32, dois novos cônsules, partidários de Antônio, assumiram o 

cargo; um deles, Sósio, fez discursos atacando Otávio, e propondo uma moção de censura 

contra este; contudo, foi vetado por um tribuno. Poucos dias depois, Otávio, que estava 

fora de Roma, retornou acompanhado de partidários e veteranos de César; mesmo sem 

legalidade, adentrou o Senado e proferiu um discurso, defendendo-se e atacando Antônio e 

Sósio. Após tais acontecimentos, os cônsules e cerca de trezentos senadores fugiram de 

Roma e foram ao encontro de Antônio. 

Ao chegarem até o triúnviro, os senadores e cônsules que haviam fugido não se 

contentaram com o que viram, pois Cleópatra apareceu como cogeneral do exército de 

Antônio, gerando insatisfação entre os soldados e os senadores, sobretudo pela 

propaganda34 negativa feita por Otávio a respeito da relação entre ambos. Mesmo assim, 

                                                           
34 O conceito de propaganda constitui parte das discussões conceituais modernas, mas sua significação pode 
ser aplicada ao contexto romano para, a parir de nossas leituras, compreendermos as articulações do poder, 
isto é, sua compreensão é articulada aos mecanismos do poder, tendo em vista que é por meio do suporte 
propagandístico (discursos, imagens, construções, entre outros) que se obtém uma coesão social mínima 
diante de uma comunidade cívica. Logo, a noção de propaganda aplicada aos estudos do poder no contexto 
augustiano nos permite concluir que o Princeps soube construir, divulgar e comunicar o poder de modo a 
obter a “adesão de um grupo de apoio ao seu governo para poder comandar a sociedade” (GONÇALVES, 

2002, p. 70). A propaganda que se transmitia não excluía de modo algum os conflitos e embates político-
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pôs-se a marchar até a Grécia. Antônio divorciou-se de Otávia, trazendo consequências 

negativas à sua imagem, em especial, pelo fato de divorciar-se de uma romana em favor de 

uma rainha estrangeira. 

Devemos lembrar que, também no campo mitológico, Otávio construíra uma 

propaganda a seu favor, tendo em vista que a associação com os deuses representava 

verdadeiro modelo de identificação e ação. A respeito da associação de Otávio com os 

deuses, Horácio escreve:  

A que deus o povo invocará para a sorte de seu império? [...] Quem 
encomendará a Júpiter a expiação dos crimes? A ti rogamos que, ao fim, 
venhas, como a nuvem augura de Apolo sobre teus justos ombros 
(Horácio. Carmina. I.2.25-33).35 

 

Trata-se de compreender por meio do discurso horaciano não apenas a 

associação com Apolo, mas, sobretudo a devoção ao deus, pois que Apolo, como campo 

mitológico, resultaria ser propício aos propósitos de Otávio e para a formação de sua 

concepção política (Cf. GURVAL, 1995). Segundo Zanker (2005, p. 75). A esse deus 

podiam atribuir-se os principais pontos programáticos que foram surgindo no transcurso da 

luta com Antônio e durante a construção da nova ordem política. Apolo representava a 

moral e a disciplina, além de ser considerado purificador e vingador de todo tipo de 

audácias (ZANKER, 2005, p. 76). Dessa forma, também podia se representado defendendo 

os interesses dos romanos contra o oriente e seus vícios, como fazia parecer à propaganda 

otaviana. Após a vitória no Ácio, Apolo se transformaria no deus da paz e da reconciliação, 

                                                                                                                                                                                

sociais; não enfatizamos que o conceito de propaganda utilizado em nossas análises elimina as disputas, o 
que pretendemos com tal noção é compreender como as informações/mensagens transmitidas pelos diversos 
suportes disponíveis buscavam evidenciar “aceitação do poder e com a busca de um consenso, de uma coesão 

social, que nem sempre se formava, mas que era buscada pelos Príncipes” (GONÇALVES, 2002, p. 71). 

Lembremos que, no Império Romano, para ascender ao governo ou permanecer nele, todo indivíduo 
precisava de apoio, de sustentação dos grupos políticos e da comunidade cívica; portanto, a propaganda 
construída caracterizava-se como um essencial suporte do poder. A essas argumentações, Balandier pontua 
que o poder utiliza dos instrumentos propagandísticos com o intuito de se realizar e se conservar “pela 

transposição, pela produção de imagens, pela manipulação de símbolos e sua organização em um quadro 
cerimonial. (...) Logo, o passado coletivo, elaborado em uma tradição, em costume, é a origem da 
legitimação. É uma reserva de imagens, de símbolos, de modelos de ação; permite empregar uma história 
idealizada, construída e reconstruída segundo as necessidades, a serviço do poder presente” (BALANDIER, 

1982, p. 7). 
 
35 “Quem oucet diuum populus ruentis 
Imperi rebus? [...] 
Cui dabit partis scelus expiandi 
Iuppiter? Tandem uenias precamur, 
Nube candentis umeros amictus, 
augur Apollo, siue tu maius [...]” (Horácio. Carmina. I.2.25-33) 
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sendo, como observamos, utilizado estrategicamente por Otávio para criação de sua 

imagem e a de seu inimigo, Antônio. 

A associação com o deus Apolo se tornou tão evidente na política augustiana 

que em 28 a.C., sobre o palatino, Augusto manda construir o templo de Apolo, destacando 

a importância dada pelo Princeps à observância do culto ao deus e, também, aos elementos 

essenciais às reformas religiosas empreendidas pelo Princeps (Cf. FAVRO, 1996). O 

templo de Apolo estava ligado à domus de Augusto, e tal proximidade representava uma 

atenção para com o deus, uma vez que Apolo estava ligado à imagem da guerra; então, foi 

consagrado como protetor de Otávio, após sua vitória em Ácio por um prodigium em 36 

a.C.. Segundo Scheid (2007), templo de Apolo configurou-se como um símbolo do novo 

regime imperial. Em nosso entender, a assimilação de Otávio com o deus Apolo indicava o 

comprometimento do futuro Imperator com as observâncias religiosas, pois os templos 

representavam mais que uma reestruturação religiosa, expressavam, sobretudo, os ritos e 

cultos aos deuses como práticas cívicas, direcionadas à manutenção da relação da 

comunidade com o sagrado. De acordo com Scheid (2007, p. 177), as reformas realizadas 

por Augusto foram parte de seus objetivos políticos e eram, portanto, dispositivos de poder 

direcionados à reivindicação da Res Publica por meio das instituições religiosas com seus 

ritos e cultos. 

Dando sequência à conjuntura política de Otávio, há um momento, quando, em 

Roma, Otávio descobre a existência de um testamento que Marco Antônio deixara com as 

Virgens Vestais, levando-o ao conhecimento do Senado, com o objetivo de destacar o 

desejo de Antônio de ser enterrado em Alexandria, bem como de deixar heranças para seus 

filhos com Cleópatra. Boatos de que o triúnviro queria transferir a capital do Império para 

Alexandria se espalharam por Roma. Esta seria a ocasião certa para declarar guerra; 

entretanto, seu oponente teria de ser a rainha ptolomaica, de modo a evitar ser acusado de 

promover uma guerra civil, que afirmava ter posto fim. Seria, igualmente, a oportunidade 

de evitar que os partidários de Antônio em Roma se tornassem seu inimigo; além disso, 

foram os sacerdotes do colégio de Marte que declararam guerra contra Cleópatra, 

conforme a tradição (FALCÃO, 2008, p. 123). 
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Otávio construiu um discurso em suas Res Gestae,36 em que seus atos foram 

embasados nas vontades dos cidadãos: 

A Itália inteira fez, espontaneamente, um juramento de lealdade a mim e 
exigiu-me comandante da guerra que venci em Ácio. Juraram de modo 
idêntico as províncias das Gálias, as Espanhas, a África e a Sardenha. 
Houve então mais de setecentos senadores a combaterem sob minhas 
insígnias (Augusto. Res Gestae, XXV).37 

 

No ano 31 a.C., voltou a assumir o consulado, pela terceira vez, ao lado de 

Messala Corvino, para comandar oficialmente as legiões romanas em direção ao Ácio, 

onde se encontrava acampado o exército de Antônio. Apesar dos menores números de 

navios, Agripa, que comandava a frota romana, conseguiu tomar alguns portos gregos e 

bloquear o acesso de suprimentos ao exército de Antônio. Este não conseguira vencer o 

exército otaviano, que se encontrava ao norte de Ácio. A falta de suprimentos e 

dificuldades das batalhas fizeram com que muitos soldados desertassem e passassem para o 

lado de Otávio. Acreditamos que, além disso, a propaganda negativa de Otávio a respeito 

de seu rival tenha contribuído para o alto número de abandono por parte de soldados e de 

senadores. Percebendo que não poderia vencer em terra, Antônio decidiu pela batalha 

marítima, mas, novamente, parte de sua frota se recusou a lutar, restando ao triúnviro a 

fuga para o Egito com apenas quarenta embarcações. O restante das tropas e de navios 

antoninos ou foram vencidos, ou se entregaram às legiões de Otávio. 

Otávio possuía muito mais soldados do que precisava ou poderia pagar, então 

enviou os veteranos à península itálica, não lhes concedeu, no entanto, terras ou dinheiro, 

causando insatisfações, sendo necessário enviar Agripa para resolver o problema. Além 

disso, Mecenas, que ficara em Roma, descobriu uma conspiração para assassinar Otávio, 

organizada por Marco Emílio Lépido, filho do Pontifex Maximus, executado por traição. 

No início do ano 30, Agripa escreveu a Otávio, requisitando sua presença, devido à 

inquietação dos veteranos. Ao chegar à cidade, foi recebido por senadores, equestres e 

                                                           
36 A Res gestae é um documento escrito por Augusto e publicado após sua morte. Nela estão expressos os 
acontecimentos anteriores a 44 a.C. e vai até 13 d.C., quando Augusto havia desempenhado pela décima 
terceira vez o consulado. O discurso da Res gestae registra seus feitos e honras concedidas pelo senado e pelo 
povo romano, em reconhecimento a seu governo e postura cívica. 
 
37 “Iurauit in meã uerba tota Italia sponte sua et me belli, quo uici ad Actium, ducem depoposcit. Iurauerunt 
in eadem uerba prouinciae Galliae, Hispaniae, Africa, Sicília, Sardinia. Qui sub signis meis tum militauerint 
fuerunt senatores plures quam DCC.” (Augusto. Res gestae. XXV). 
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cidadãos, sendo reconhecida sua vitória em Ácio. Quanto aos veteranos, Otávio lhes 

prometeu recompensas que seriam advindas da conquista do Egito. 

Em Alexandria, Cleópatra e Antônio ainda conseguiram, graças à riqueza da 

rainha, construir uma pequena frota; como nada podiam fazer para impedir a invasão de 

Otávio, enviaram mensageiros com propostas de acordo. No entanto, Otávio não aceitou 

nenhuma, seu objetivo era claro, conquistar o Egito e as riquezas ptolomaicas. No final de 

30 a.C., alcançou o Egito e ocupou Alexandria sem muita resistência. Antônio não poderia 

defender-se, visto que suas tropas restantes o abandonaram e, ao ouvir um boato de que 

Cleópatra havia morrido, Antônio esfaqueou-se. Quanto à Cleópatra, foi presa e, ao 

perceber que perderia seu reino, também cometeu suicídio. Seus filhos gêmeos foram 

poupados, sendo criados por Otávia. 

Finalmente conquistou o que queria, o tesouro dos Ptolomeus. O Egito foi 

anexado ao Império, não como uma província comum, mas como uma posse privada de 

Otávio. O Egito era o maior produtor de trigo do Mediterrâneo, e se tornaria um verdadeiro 

celeiro de Roma, seria demasiado perigoso a Otávio permitir a um senador governar tal 

província, então passou a nomear homens de confiança para cargos como o de prefeito e de 

setores da administração. Em 11 de Janeiro de 29, as portas do templo de Jano (Cf. Tito 

Lívio. Ab Vrbe Condita. I. XIX) foram fechadas por um decreto do Senado, um símbolo da 

paz restaurada. 

A importância da campanha do Ácio teria que ser dramatizada e mostrada 

como um momento decisivo da história romana, de uma batalha vencida pela desordem das 

tropas antoninas, transformou-se em uma grande vitória, duelo entre a força de Roma 

contra o oriente. Horácio escrevera uma Ode na qual canta a vitória augustiana: 

uma rainha preparava 
a louca ruína do Capitólio 
 
e as exéquias do nosso poder, 
com a ajuda de uma contaminada súcia de homens 
depravados até à doença; descontrolada tudo esperava, 
ébria de uma fortuna amiga. 
 
Porém, um só navio 
do fogo a custo fugiu, sua demente fúria acalmando: 
o seu plano, louco e imenso em vinhos mareóticos, 
César reduziu a reis temores, 
 
quando ela, como se voasse, 
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de Itália fugiu, e ele, tal como o falcão de caça [...] 
à força dos remos de perto a perseguiu. (Horácio. Carmina. 1.37.6-21).38 

 

No trecho supracitado, há uma clara propaganda em favor de Otávio. Como 

vimos, Cleópatra não planejava por fim ao Império Romano, sua frota não foi toda 

incendiada, pois sobraram mais de quarenta barcos, e Otávio, em pessoa, não a perseguiu 

desde a Itália, apenas enviou um contingente em perseguição, mas acabaram por desistir. 

No entanto, tal poema servia aos propósitos do objetivo de Otávio: apresentar os 

acontecimentos de Ácio como uma grande vitória sua, em detrimento dos vícios do oriente 

que queria o fim de Roma. Como temos dito, Horácio devia cantar a glória de seu patrono, 

era uma obrigação social do poeta referir-se ao seu benfeitor como salvador da República. 

Partindo desse contexto, compreendemos que a produção da imagem de 

Otávio, pelas vias de um discurso político, serviu para associá-lo à figura de guardião do 

mos maiorum romano, o que contribuiu, de fato, para o seu reconhecimento social, pois a 

vitória em 31 a.C. foi parte do processo de consolidação e legitimação da imagem pública 

de Roma e daquele que viria a ser o seu Princeps (GURVAL, 1995, p. 84). Como forma de 

consagração da vitória, celebrou-se em Roma (29 a.C.) três triunfos: sobre Dalmácia, sobre 

Cleópatra, no Ácio, e sobre Alexandria. O botim do Egito foi mostrado em grandes carros, 

seguidos de Alexandre Hélio e Cleópatra Selene. Diante desses veículos seguia o de 

Otávio, vestido com uma toga bordada com ouro e uma túnica com flores, bem como uma 

coroa de louros, símbolo da vitória. Normalmente, um general vitorioso posicionava-se 

detrás dos carros do Senado, nesta ocasião, todavia, Otávio foi primeiro, em uma clara 

demonstração de seu predomínio político (EVERITT, 2006, p. 243). Além disso, a câmara 

                                                           
38 "Antehac nefas depromere Carcubum 
cellis auitis, dum Capitolio 
regina dementis ruinas 
funus et imperio parabat 
contaminatio cum grege turpium 
morbo uirorum, quidlibet impotens 
sperare fortunaque dulci 
ebria. Sed minuit furorem 
uix una sospes nauis ab ignibus, 
mentemque lymphantam Mareotico 
redegit in ueros timores 
Carsar, ab Italia uolantem 
remis adurgens, accipiter uelut 
mollis columbas aut leporem citus 
uenator in campis niualis 
Haemoniae, daret ut catenis 
fatale mostrum.” (Horácio. Carmina. I.37.6-21). 
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do Senado, ou Cúria Hostília, reconstruída depois de uma multidão a ter incendiado no 

funeral de César, abriu suas portas com o nome de Cúria Júlia, referindo-se à família de 

Otávio. De acordo com Everitt (2006, p. 241), era importante Otávio se apresentar como 

soberano natural de Roma, para fomentar o culto ao seu genius e a seu poder. Ele o fez, em 

primeiro lugar, construindo um pequeno complexo de casas no Palatino, em especial o 

Templo de Apolo, concluído em 28, o qual havia sido jurado de ser construído ainda na 

vitória contra Sexto Pompeu. Os Livros Sibilinos foram retirados do Templo de Júpiter e 

transferidos para o Capitólio, no Templo de Apolo. Os livros pertenciam a uma coleção de 

fórmulas adivinhatórias, as quais se consultavam em tempos ruins, não para saber o futuro, 

mas para evitar a ira dos deuses (EVERITT, 2006, p. 241). Como o autor afirma, a 

presença dos Livros na casa de Otávio era um emblema de seu papel único dentro da Res 

Publica. 

Em segundo lugar, Otávio após a batalha no Ácio preocupou-se em evidenciar 

sua política a partir de signos e práticas que denotassem a sua mudança de postura em 

curso desde 27 a.C., ou seja, suas perspectivas indicavam a “sublimação de sua pessoa, 

através das representações de sua imagem” (SILVA, 2012, p. 35). Diante desta 

configuração de atenção e disseminação de sua figura é que se fudamentará o culto ao seu 

genius – um dos elementos do culto imperial. O culto ao genius tinha como objetivo não 

somente a celebração de sua essência divina, como também a criação de uma aura de 

divinização em torno da domus Augusta. Como percebemos, o culto ao genius era 

extremamente destacado na religio domestica, era expresso em homenagens voltadas à 

essência divina do pater familias, sendo realizado nos dias de comemoração de seu 

nascimento, seu dies natalis (SILVA, 2012, p. 35). Assim sendo, o culto do genius39 e dos 

Lares Augusti representam a potência de criação do pater familias como uma força divina 

a qual os romanos deveriam manter por meio de rituais específicos. 

Nesse contexto, começaram a circular histórias de sua infância e das profecias 

que pressagiavam sua atual grandeza (EVERITT, 2006, p. 242). Em uma delas, Cícero, em 

uma noite, dizia ter sonhado que Júpiter designaria o filho de um senador como soberano 

                                                           
39 Compreendemos que genius é um poder de ação individual, ligado a lugares e coisas. “Como genius 
familiaris compreende ao poder de criação e estaria vinculado ao leito conjugal, onde o pater famílias 
mantém a continuidade de sua família através da fertilização. É visto também como uma potência divina 
inerente a cada ser fosse ele homem ou deus, neste caso divindades e personificações divinas também 
detinham essa essência. O culto associado a essa potência compreendia em um ritual voltado a manutenção 
da essência divina daquele ser” (SILVA, 2012, p. 30). Para maiores detalhes, ver em: SCHEID, 2003, p. 157-
167. 
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de Roma, ou outra história parecida, envolvendo o deus Júpiter e o senador republicano 

Catulo. Concordamos com Everitt (2006, p. 243) quando este afirma que tais histórias 

comportam uma estratégia na qual os homens citados já estavam mortos, portanto, não 

poderiam ser consultados quanto à veracidade, e ambos haviam se oposto a Júlio César. 

Nesse sentido, tais histórias tinham por objetivo dotar Otávio de uma linhagem divina e 

respeitável, cuja carreira política e militar, até o momento, se baseavam, em parte, na 

ilegalidade. 

Diante desta conjuntura, podemos afirmar que Otávio, pouco a pouco, 

construiu uma imagem de si como benevolente e reestruturador da ordem e da República. 

Foi a formação de um discurso político no qual Otávio se representaria como essencial à 

ordem pública, isto é, sua associação com divindades era fundamental, desde a autoridade 

adquirida como diui filius até a construção do Templo de Apolo e as histórias que surgiram 

sobre sua predestinação ao poder. Os símbolos do poder de sua família, como a 

renomeação da cúria do Senado, e seu triunfo militar diante dos senadores são, pois, 

variadas formas de mostrar sua intenção política à frente dos assuntos políticos e militares, 

garantindo legitimidade às suas ações. Concordamos que "nenhum regime político se 

mantém pelo emprego indiscriminado e contínuo da repressão militar, pelo simples fato de 

que o poder não reside na fruição de determinados recursos materiais, sejam eles 

financeiros, militares, tecnológicos" (SILVA, 2001, p. 33); dessa forma, a criação de um 

discurso político seria essencial para a permanência de Otávio no poder de Roma. 

Compreendemos, assim, que quaisquer que sejam a sua natureza, os discursos 

construídos no contexto imperial estiveram permeados pelos interesses dos grupos sociais 

dos quais eram produtos. São apreensões e interpretações da realidade que imporão sua 

forma de compreender o mundo e, consequentemente, incorrerão em práticas sociais 

(CHARTIER, 1988, p. 17). Tal como entendemos, os discursos são como uma força 

criadora e produtiva, que possibilitava a materialização do poder (Cf. FOUCAULT, 1996). 

O discurso significa, em outras palavras, exercício da potestas, da auctoritas e a construção 

do consensus (Cf. WALLACE-HADRIL, 2008). Logo, os discursos retoricamente 

elaborados expressam a dimensão do poder político.  

Desse modo, consideramos que os discursos construídos em torno da política 

de Otávio transformaram-se, por assim dizer, em dispositivos, em mecanismos de poder 

que promoveriam a ideia de um consensus (Cf. BALANDIER, 1982), visto que,  
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nenhum regime político é capaz de sustentar-se por um longo período de 
tempo, a exemplo do que ocorreu com o Principado, se não existir um 
consenso mínimo entre os segmentos que compõem a sociedade acerca 
de como conduzir os assuntos públicos e/ou privados, ou seja, se não 
forem criados valores que possam tornar a ação dos agentes do poder 
constituído algo perfeitamente admissível, legítimo e até mesmo 
desejável (SILVA, 2001, p. 33). 

 

Ora, foi a partir de um discurso de unidade que Otávio transmitiu a ideia de um 

consensus, pois, segundo Alexander Lobur (2008), a política do futuro Imperator do 

principado singularizou a manifestação do consensus social por intermédio da vinculação 

da expressão política às tradicionais normas e valores republicanos. De acordo com Lobur 

(2008), o consenso social pode ser compreendido como mecanismo de integração, 

unanimidade e conformidade na ação, ingrediente essencial à viabilização da prática da 

auctoritas e da potestas. É nesse sentido que consideramos a auctoritas, o consensus e a 

potestas como manifestações do poder, instrumentos que passavam a integrar a memória 

romana (GONÇALVES, 2010, p. 109). Portanto, podemos dizer que o poder construído 

por Otávio, até o período acima mencionado, reafirmou-se constante e periodicamente pela 

produção e promoção de discursos e imagens, pois, na verdade, o acesso ao poder político 

é tanto o acesso à força das instituições, quanto à força dos símbolos e das imagens 

(GONÇALVES, 2002, p. 57). A memória estava a serviço das instâncias políticas em 

Roma, coadjuvavam na construção de espaços do lembrar, os quais permitiriam que 

passado e presente se iluminassem mutuamente a partir da divulgação e produção de 

discursos que criaram uma impressão de unidade fundamental à prática da potestas (Cf. 

OMENA, 2011). Neste sentido, diante das relações de poder, o uso da memória 

promoveria 

o que fosse considerado digno de lembrança. A vida pública romana 
estava enraizada nas memórias do passado. Decidir quem ou o que seria 
lembrado e como, foi um aspecto de poder e autoridade, o presente 
poderia ser definido e justificado por referência e controle do passado 
(HOPE, 2003, p.120). 

 

Em razão das discussões acima, e tendo por compreensão os discursos de poder 

e a promoção de uma memória social em torno da política de Otávio, discutiremos a 

constituição do poder à política imperial a partir de 13 de janeiro de 27 a.C., quando 

Otávio, possuía, pela sétima vez, o cargo de cônsul. Ao pronunciar um discurso no Senado, 

afirmou que devolvia todos os poderes acumulados ao Senado e ao povo romano (Augusto. 
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Res Gestae. XXXIV), evento esse chamado por Everitt (2006, p. 249) de "anteprojeto 

constitucional", isto é, uma forma de evitar os destinos de Sula e Júlio César, os quais, 

antes de Otávio, concentraram grande poder, mas acabaram abrindo mão deste ou sendo 

assassinados, devido às disputas políticas senatoriais, respectivamente. Para Eder (2005, p. 

24), essa foi uma forma de restabelecer a legalidade da política romana, de retornar ao 

funcionamento tradicional da República. A Res Publica restituta era, no entanto, apenas 

aparente, haja vista que, na prática, era Otávio quem ainda se destacava nas decisões do 

Senado e nas assembleias. Recordemos, além disso, que boa parte dos senadores, da sessão 

do dia 13, era partidária de Otávio, tendo em vista que no ano anterior, foram reduzidos de 

mil para oitocentos o número de membros, sendo retirados do cargo, conforme supomos, 

os menos favoráveis a Otávio. Além disso, devemos lembrar as proscrições dos anos 

anteriores, as quais eliminaram muitos inimigos políticos do ex-triúnviro. Foi nesse censo, 

realizado em 28, que Otávio receberia o título de Princeps senatus, isto é, a prerrogativa de 

ser o primeiro a emitir sua opinião em uma assembleia, devido à autoridade moral que o 

título comportava. 

O princeps senatus, isto é, a personagem de categoria mais elevada do 
Senado (em princípio, o de idade mais avançada entre os antigos 
cônsules), não é o presidente da sessão (é o cônsul em funções quem 
toma a iniciativa de convocar a assembleia e que a ela preside), mas é o 
primeiro a proferir o seu parecer. E este primeiro parecer reveste-se de 
uma excepcional importância, pelo próprio fato de constituir-se uma 
espécie de presságio. É assim que, nas assembleias populares, o voto da 
primeira centúria era geralmente seguido pelo das restantes. Ao tornar-se 
princeps senatus, Augusto ficava investido da autoridade moral, de 
natureza quase religiosa [...] (GRIMAL, 1992, p. 44-45). 

 

Nessa mesma sessão, Otávio aceitou do Senado três províncias que não 

estavam pacificadas, Hispânia, Gália e Síria, mantendo-as pelo imperium proconculare, e, 

por consequência, um comando militar da maioria das legiões do Império. Como nos 

lembra Goodman (1997, p. 39), a posse de legiões nessas regiões do Império permitiram a 

Otávio conquistar prestígio político e militar pelas vitórias sobre os povos estrangeiros, tal 

como acontecera no ano de 25 a.C., no qual, após vitórias militares na província hispânica, 

fechou pela segunda vez o Templo de Jano, símbolo da conquista da paz. Otávio recebera 

também novas honras como uma coroa de louros colocada à sua porta, além de ser exposto 

um escudo dourado no Senado. Três dias depois, o senador Lúcio Munacio Planco (87-15 

a.C.) propôs atribuir o título de Augustus a Otávio, como passaria a ser conhecido, a partir 
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de então. Augustus vem de augur, cuja conotação religiosa mantinha uma associação com 

a esfera do sagrado, uma das bases de sua legitimação política, como podemos visualizar 

no excerto do poema fastos de Ovídio  

Este [Augusto] tem um nome que iguala o do supremo Júpiter. Aos locais 
santos os nossos antepassados chamam augustos, augustos são chamados 
os templos, consagrados ritualmente pela mão dos sacerdotes. Da raiz 
desta palavra vem augúrio, e tudo aquilo que Júpiter faz crescer pelo seu 
poder (Ovídio, Fastos I.608-612).40 
 

A respeito destas discussões, consideramos que Otávio Augusto, por meio de 

suas condutas, obteve reconhecimento social e legitimidade na esfera do poder, o que lhe 

possibilitou a atribuição do título de Augustus, indicando, deste modo, não apenas sua 

associação política, mas, sobretudo, a relevância religiosa relacionada a seu próprio nome.  

Como parte deste diálogo a historiografia contemporânea (Cf. EDER, 2005; 

EVERITT, 2006; GALL, GLAY, 1989; GOODMAN, 1997; GRIMAL, 1992; ROWE, 

2006; SCULLARD, 2011; SHOTTER, 1991; entre outros) considera o ano 27 a.C. como o 

marco para o início do Principado de Augusto, em especial pela mudança significativa de 

sua imagem, qual seja, de Otávio, vingador que agiu ilegalmente, para Augusto, o Princeps 

restaurador da Res Publica, dos costumes, da legalidade e da paz. Sabemos que, na prática, 

o ano de 27 marcou uma atitude na qual Augusto procurou evitar o destino de César, morto 

em razão de disputas com os senadores que viam com maus olhos a concentração de poder 

em um só homem. Criou-se todo um discurso em torno da figura do Imperador, reiterando 

a imagem que vinha sendo construída desde o retorno do Ácio, em uma tentativa de 

promover o esquecimento de sua imagem negativa dos primeiros anos após os Idos de 

Março. Sua posição era aceitável, tendo em vista que não ostentava nenhum cargo 

inconstitucional, como ele mesmo afirmou, que "nenhum cargo concedido contrariamente 

ao costume dos antepassados eu aceitei” (Augusto. Res Gestae. VI).41 

Em razão das discussões acima, consideramos que o processo de legitimação 

de Augusto, bem como a conquista de seu espaço na Res Publica se deram por meio da 

elaboração e difusão de discursos que, de fato, expressavam a auctoritas do Princeps. A 

                                                           
40 “hie socium summo cum love nomen habet. 
sancta vocant augusta patres, augusta vocantur 
 templa sacerdotum rite dicata manu 
huius et augurium dependet origine verbi, 
et quodcumque sua luppiter auget ope.” (Ovídio. Fastos. I.608-612). 
 
41 “nullum magistratum contra morem maiorum delatum recepi” (Augusto. Res gestae. VI). 
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auctoritas não é um cargo institucionalizado. O conceito de auctoritas estava identificado 

com prestígio, reputação, superioridade moral/cívica e dignidade, já que tal concepção não 

pode ser compreendida apenas como uma qualidade, mas sim como reconhecimento 

público, relacionado às dinâmicas sociais de poder. Assim, parece-nos possível deduzir 

que, diante da política augustiana, houve uma relação entre a prática da auctoritas e da 

potestas, pois o Princeps obteve aceitação social e, a partir deste reconhecimento, instituiu 

medidas civis e legais, destacando nestes momentos seu poder. 

A partir destas discussões, lançamos a seguinte indagação: de onde vem a 

auctoritas augustiana? Vejamos o que o próprio Augusto afirma em sua Res Gestae: 

Em meu sexto e sétimo consulados, 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; os umbrais de minha casa 

foram publicamente cobertos com louros, uma coroa cívica foi afixada 
acima de minha porta e um escudo de ouro posto na cúria Júlia. Atestava 
a inscrição do escudo que o senado e o povo romano o davam a mim pelo 
valor, pela clemência, pela justiça e pelo senso do dever. Depois disso, 
vi-me à frente de todos pela autoridade [...] (Augusto. Res Gestae. 
XXXIV).42 

 

Pela passagem acima, compreendemos que a auctoritas de Augusto não advém 

apenas de seu novo nome, mas de uma série de títulos e honras recebidas do Senado, além 

do prestígio acumulado desde a morte de César, ocasião na qual recebera uma imensa 

clientela e bens materiais como herança. Tal como entendemos, a conquista e a prática da 

auctoritas tornou-se parte das articulações de posições e autoridade social que, na verdade, 

consolidou as ações sociais de Augusto, as quais se direcionavam à comunidade cívica de 

Roma. Nesse sentido, compartilhamos das proposições de David Shotter (1991, p. 40) ao 

afirmar que a auctoritas foi um mecanismos de poder, que apresentou como locus de 

atuação a comunidade cívica da urbs romana. A estas discussões Galinsky (2005, 1996) 

acrescenta que o conceito de auctoritas está relacionado aos aspectos morais, expressa 

superioridade material, intelectual e moral, e é o poder supremo do Imperator diante dos 

                                                           
42 “In consulatu sexto et septimo, postquam bella civilia exstinxeram, per consensum universorum potitus 
rerum omnium, rem publicam ex mea potestate in senatus populique Romani arbitrium transtuli. Quo pro 
merito meo senatus consulto Augustus appellatus sum et laureis postes aedium mearum vestiti publice 
coronaque civica super ianuam meam fixa est et clupeus aureus in curia Iulia positus, quem mihi senatum 
populumque Romanum dare virtutis clementiaeque et iustitiae et pietatis caussa testatum est per eius clupei 
inscriptionem. Post id tempus auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui quam 
ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt.” (Augusto. Res Gestae. XXXIV). 
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níveis morais. Logo, a auctoritas é ou denota uma qualidade que é inerente ou emana de 

um indivíduo (Cf. GALINSKY, 2005; 1996). 

Assim, parece-nos possível deduzir que a auctoritas de Augusto esteve 

diretamente relacionada ao seu prestígio e influência social, adquiridos em meio aos 

conflitos e tensões existentes na urbs. Desse modo, devemos pensá-la como um discurso 

construído em contextos específicos, a fim de legitimar as ações de Augusto em torno da 

comunidade política de Roma. O fato de Augusto (Res Gestae. XXXIV) escrever que foi 

superior a todos por autoridade, que não teve poder maior do que tiveram aqueles que 

foram seus colegas em magistratura, demonstra o aspecto legalista de suas ações, ou seja, a 

prática da sua potestas estava em consonância com a aceitação dos grupos sociais. Além 

disso, essa passagem é importante porque Augusto distingue sua auctoritas da potestas. 

Sobre esta discussão, Maria Helena Rocha Pereira (2002, p. 362-3) afirma: auctoritas é um 

conceito tipicamente romano de um poder que não se exerce pela força, é intrínseco ao 

indivíduo que demonstra superioridade e virtude em ações, exercendo também sua 

potestas, tendo em vista o funcionamento das leis e normas na cidade; portanto, o exercício 

destes poderes e seu reconhecimento social garantem ao Princeps a legitimidade.  

Cabe-nos neste momento diferir em termos conceituais legitimidade e 

autoridade, pois que a autoridade é frequentemente confundida com a legitimidade. Desta 

feita, 

na sua relação com o poder, a autoridade e a legitimidade estão 
entrelaçadas complexamente. A aceitação do poder passa a ser, por vezes, 
o critério central da autoridade, enquanto o sucesso serviria muitas vezes 
como uma das fontes da legitimidade. A relação da legitimidade com a 
autoridade é indissociável, já que só quando os governantes possuem 
autoridade, no sentido de deterem capacidade de elaboração de 
resoluções para os problemas surgidos, é que podem alcançar 
legitimidade, no sentido do governo ser visto e aceito como justo e 
legítimo pelos governados. A autoridade conseguida pelo governante 
ajuda a legitimar o poder e o governo (GONÇALVES, 2002, p. 68-69). 

 

A partir destas discussões, compreendemos que a autoridade conseguida pelo 

governante auxilia a legitimar o poder e o seu governo, “pelo próprio fato de que a 

capacidade para emitir comunicações, que podem ser elaboradas por razões convincentes, 

ajuda aqueles que emitem as comunicações a serem olhados como tendo o direito à posição 

governante que ocupam” (GONÇALVES, 2002, p. 68-69). Para conseguir apoio, 

legitimidade e autoridade para governar, o Princeps precisava construir e disseminar suas 
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imagens (GONÇALVES, 2002, p. 69). Em razão desses aspectos, inferimos que a prática 

da auctoritas foi concebida como elemento necessário para a própria estabilidade da Res 

Publica, um fundamento da constituição cívica romana, que permitiu o equilíbrio do 

exercício da potestas, autorizando, com isso, a manutenção do status civitatis romano 

(MORA, 2000, p. 36). 

A partir de uma compreensão da construção da auctoritas de Augusto, 

inferimos que a consolidação de sua política imperial deu-se pelas seguintes bases 

constitucionais: os cargos republicanos acumulados em suas mãos, quais sejam, o 

imperium proconsulare, conforme dissemos, e o poder do consulado, exercido por Augusto 

de 31 até 23 a.C., ininterruptamente, garantindo-lhe funções legislativas e executivas; e o 

segundo cargo, a partir de 23, a tribunicia potestas, a partir da qual possuía inviolabilidade 

pessoal e, sobretudo, o poder de veto sobre os atos de todos os magistrados. A inovação de 

Augusto não foi o acúmulo de cargos nas mãos de um só homem, tendo em vista que isso 

já ocorrera entre os romanos, mas a duração dessa acumulação de poderes legais. 

Após os eventos deste ano, Augusto teve o cuidado de não superestimar sua 

posição e se ausentou de Roma durante quase três anos, para dar tempo à adaptação à nova 

configuração do poder (EVERITT, 2006, p. 253). Manteve-se sendo eleito cônsul 

anualmente, porém deixou a administração da capital ao seu colega de cargo, em especial, 

Agripa. Enquanto estava nas campanhas da Gália e Hispânia, nesse período, Augusto caiu 

enfermo, fato que o vez pensar, pela primeira vez, em uma sucessão dinástica, fazendo 

casar sua única filha Júlia com seu sobrinho Marcelo em 25 a.C., cuja cerimônia foi 

realizada por Agripa. O Senado outorgou a Marcelo honras especiais, como a permissão 

para se tornar cônsul dez anos antes da idade mínima, além de receber o cargo de questor 

e, no ano seguinte, de edil, permitindo-o aproximar-se dos cidadãos romanos pela 

promoção de espetáculos e construção de obras públicas. No entanto, Marcelo morreria no 

fim de 23 a.C., eliminando qualquer possibilidade de sucessão. 

Finalmente, em 24, Augusto retorna a Roma, e, ao final do ano, Marco Primo, 

o governador da Macedônia, foi levado ao Senado, acusado de levantar legiões para guerra 

contra a Trácia sem permissão. Este, defendido por Aulo Murena, cônsul em 23 e cunhado 

de Mecenas, acusou Augusto de ter enviado instruções para a campanha militar, fato que o 

Imperador negou ter participação. O caso de Primo desencadeou uma conspiração para 

assassinar o Princeps (GALL e GLAY, 1989, p. 53). O líder era um jovem republicano 
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chamado Fanio Cepião, mas Aulo Murena também participara da conspiração, que foi 

descoberta e os acusados condenados à morte. Vale lembrar que, quando ficou sabendo da 

conspiração, Mecenas confiou o segredo à sua mulher, Terência, que avisou seu irmão, 

Murena, do perigo que corria. Após esse acontecimento, Mecenas e Augusto se afastaram; 

desde então, o amigo de Horácio não desempenhou nenhum papel importante na política 

romana. 

Este episódio lembra-nos que, apesar da concentração de cargos, riqueza, 

honras e auctoritas, Augusto enfrentava oposições políticas e, em nenhum momento, o 

Principado foi isento de disputas em torno do poder. Isto é, diante desta arena política, 

houve também manifestações de oposição à política imperial, expressas, por exemplo, pela 

figura de Asínio Polião, um estadista e historiador romano que se opôs às novas 

configurações da política augustiana (RAAFLAUB & SAMONS, 1990, p. 436). Outros 

membros do senado também demarcaram suas oposições por meio de três circunstâncias: 

contra as expulsões perpretadas pelo Imperator; contra a adoção de cargos extraordinários 

e contra a legislação que afetou alguns membros na manutenção de seus privilégios e 

posições (RAAFLAUB & SAMONS, 1990, p. 433). Em razão destes aspectos, 

consideramos que as relações políticas na urbs se expressaram pela confluência de 

interesses, oposições, negociações e articulações em torno da figura do Princeps. Ora, as 

oposições, bem como os apoios à política augustiana tornavam-se, por assim dizer, parte 

do discurso institucional romano, o qual tinha por intenção transmitir imagens de 

consentimento e apoio, para, com isso, criar uma impressão de unidade fundamental à 

prática da auctoritas e da potestas (Cf. WALLACE-HADRILL, 2008). 

Ao fim do ano 23 a.C., Augusto caiu enfermo novamente e, temendo por sua 

vida, entregou ao cônsul Cneu Calpúrnio Pisão os documentos oficiais da administração do 

Império e a Agripa o anel com o selo da efígie de Alexandre Magno, com o qual 

autentificava seus escritos, sinalizando a transferência de suas prerrogativas ao colega. O 

Princeps, no entanto, sobreviveu e, pelo que se passara nesse ano, percebeu que as 

mudanças políticas de 27 a.C. precisavam de uma revisão. Assumir o consulado 

anualmente dava uma aparência de cargo vitalício, lembrando a ditadura de César. 

Ademais, o consulado exigia a administração de numerosos assuntos práticos, requisitando 

muito tempo, além de bloquear o acesso de outros magistrados a um dos melhores cargos 

de Roma. 
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Nosso debate aponta que, diante deste cenário de conflito e também de 

negociações, Augusto soube adquirir uma nova fonte para seu imperium, lembrou-se que 

anos antes recebera a tribunicia sacrosanctitas e, a partir de então, assumiu a tribunicia 

potestas, isto é, o poder de um tribuno, mas sem ocupar o cargo. Com tais poderes civis, 

assistia às sessões do Senado e teria direito de propor leis para que o povo desse aprovação 

(EVERITT, 2006, p. 259), além de vetar qualquer decisão dos magistrados, o que, na 

prática, já o fazia como cônsul. Em relação aos poderes militares, também recebera o 

imperium maius proconsulare, ou seja, um imperium proconsular superior ao dos 

procônsules das províncias senatoriais, dando-lhe o poder de intervir em qualquer 

província do Império Romano, embora, como nos lembra Scullard (2011, p. 118), Augusto 

o tenha feito poucas vezes, preferindo atuar em suas próprias províncias. Seria essa 

combinação de cargos que permaneceria até o fim da vida do Princeps; dessa forma, a 

autoridade de Augusto foi restabelecida em dois fundamentos: a tribunicia potestas deu-

lhe autoridade civil na própria Roma e o imperium maius proconsulare lhe permitiu o 

controle dos exércitos e das províncias. 

A partir do ano 23 a.C., Augusto e Agripa, detentores do comando das legiões, 

passaram viajando de província em província, para governar e administrar o vasto Império, 

além de empreenderem campanhas em algumas fronteiras, adquirindo mais prestígio diante 

das tropas. No entanto, em 19 a.C., chegaram notícias de Roma sobre o fato de que, pela 

ausência de Agripa e Augusto, nas eleições desse ano quiseram que Augusto assumisse o 

consulado. O único cônsul de 19, Sentio Saturnino, teve de enfrentar uma situação difícil 

quando um determinado Egnatio Rufo apresentou-se como candidato consular, incentivado 

pela popularidade que tinha ganhado alguns anos antes quando edil. Saturnino se recusou a 

aceitar a candidatura de Rufo; tumultos seguidos fizeram-no enviar o pedido de retorno de 

Augusto, todavia antes de este chegar a Roma fora acusado de traição e executado. 

Como já dissemos, Augusto havia percebido a importância da religião em sua 

legitimidade política; em função disso, em 17 a.C., celebra os Ludi Saeculares, os Jogos 

Seculares, uma cerimônia religiosa que representa o fim de uma época e o reinício de uma 

nova era, marcada pela paz e pelas virtudes, conforme veremos, no capítulo III dessa 

dissertação, quando analisarmos o poema cantado na cerimônia, o Carmen Saeculare, 

composto por Horácio. Em 12 a.C., o Pontifex Maximus, Lépido, morrera, o que permitiu 

ao Princeps tornar-se o principal sacerdote da religião oficial romana, fato que expressou a 
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relação da religião como aspecto cívico inseparável da vida pública de Roma (Cf. 

BOWERSOCK, 1990, p. 380-394). 

A religio romana teve um papel decisivo na política de Roma, por meio dos 

ordenamentos jurídicos, familiar e político. A religiosidade dá sentido e cria um mundo 

ordenado para os seres humanos, ensinando-lhes seus lugares, delineando suas imagens e 

seus corpos, formando sua compreensão de mundo, de poder, de autoridade, veiculando 

normas e valores compartilhados socialmente (BELTRÃO, 2013, p. 122-123). Diante deste 

aspecto, a manutenção da pax deorum tornou-se, de fato, um dos principais elementos de 

manutenção da prática da religião romana, pois os indivíduos buscavam desempenhar suas 

funções religiosas, de modo a manter sua ligação com os deuses. Segundo Claudia Beltrão 

(2008, p. 16), a religião romana era essencialmente uma religião pública e estava 

profundamente arraigada à vida política romana em todos os períodos. Deuses, deusas e 

rituais estavam intimamente ligados a todas as atividades de guerra e paz e os interesses 

divinos se voltavam à promoção da estabilidade da urbs romana, tendo um papel ativo 

nesta, em cooperação com os homens (Cf. SCHEID, 2008). 

A preocupação de Augusto, a partir de então, seria com a sucessão, fazendo-o 

adotar Caio e Lúcio, filhos de Agripa e sua filha Júlia, embora seus enteados, Tibério e 

Druso, já estivessem inseridos na vida política, como mostram sua campanha militar nos 

Alpes. No entanto, seus planos para sucessão não saíram como esperado, pois em 2 a.C., 

Augusto foi forçado a banir sua filha Júlia, porque sua conduta contrastava com a 

legislação moral que o Imperador vinha promovendo, haja vista que "quando um indivíduo 

se apresenta diante dos outros, seu desempenho tenderá a incorporar e exemplificar os 

valores oficialmente reconhecidos pela sociedade" (GOFFMAN, 2009, p. 41), em especial 

tratando-se do Imperador, que ocupa o centro da vida política em Roma, embora, como 

temos ressaltado, isso não signifique ausência de conflitos em torno do poder. No entanto, 

em 2 d.C., outro filho de Júlia, Lúcio César, morre, o que também seria o destino de Caio, 

em 5 d.C. 

Augusto viu-se obrigado a voltar-se para Tibério, tendo em vista que seu 

irmão, Druso, morrera anos antes, dando-lhe honras e cargos políticos, como a tribunicia 

potestas e o imperium proconsulare, ocasião em que foi enviando à frente de legiões na 

fronteira do Reno. Já no fim de sua vida, em 13 d.C., Augusto eleva o poder de Tibério, 

renovando sua tribunicia potestas e, por um decreto, concedendo-lhe os direitos na 
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administração provincial, bem como o comando dos exércitos, além da autoridade para 

realizar censos (SCULLARD, 2011, p. 185-186). Com a morte de Augusto, Tibério se 

tornaria o primeiro sucessor da dinastia Júlio-Cláudia, a qual governaria o Principado pelas 

próximas décadas. 

O Princeps havia conseguido uma posição única. Recebeu do Senado e do 

povo romano uma grande variedade de poderes, muitos dos quais tinham precedentes 

republicanos, mas a acumulação e a duração desses cargos, juntamente com sua auctoritas 

pessoal, elevaram-no a primeiro cidadão de Roma, Princeps. O Imperador comandou os 

exércitos quase ininterruptamente desde os Idos de Março, estando à frente da política 

externa de Roma. Seu governo não foi marcado pela ausência de conflitos, muito pelo 

contrário, mesmo após a batalha do Ácio, disputas políticas e até conspirações para matá-lo 

aconteceram. No entanto, Augusto soube construir em torno de si uma imagem que 

legitimava suas ações políticas, mostrando-se essencial para a cidade e para o Império, 

como restaurador da República e garantidor da paz conquistada depois de quase um século 

de guerras civis que assolaram a península itálica. Discursos, tanto imagéticos como 

textuais, foram essenciais para criar e difundir símbolos que conferiam ao Princeps as 

características acima mencionadas (Cf. GUARINELLO, 2001; OMENA; SILVA 2013).   

Horácio fazia parte de um grupo de poetas que viveu essa transformação, de 

uma política marcada pelas guerras civis, da qual ele mesmo participou, para um período 

relativamente estabilizado. Isso não significa, no entanto, ausência de conflitos e disputas 

políticas; até mesmo Horácio, embora tente minimizar o papel dos conflitos em sua 

carreira literária, deixa transparecer, nas entrelinhas, nuances das rivalidades entre grupos 

literários, em especial quando se trata de sua aproximação com Augusto. Isso nos leva a 

pensar a dimensão política da poesia horaciana, haja vista que o poeta não estava alheio 

aos eventos políticos, pelo contrário, sua aproximação com Mecenas e Augusto o colocava 

em um ambiente marcado pelas disputas em torno do poder, em especial aquele baseado 

nas microrrelações, isto é, na relação de força direta entre indivíduos, sobretudo, se 

pensarmos nas relações de patronato. Nesse sentido, analisaremos as relações de patronato 

e amicitia, de modo a compreender a inserção e a atuação de Horácio na domus augustiana, 

para, assim, realizar a leitura de seus poemas líricos à luz destas relações de poder. 
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2.1 PATRONATO E AMICITIA EM HORÁCIO: UMA DISTINÇÃO 

CONCEITUAL 

 

Richard Saller (1982, p. 8), em seu livro Personal Patronage under the Early 

Empire, define o patronato como uma relação de troca entre dois indivíduos, a qual, por 

sua vez, apresenta três características: primeiramente, trata-se de uma troca recíproca de 

bens e serviços; em segundo lugar, deve possibilitar relações pessoais de alguma duração, 

distinguindo-se, assim, de meras trocas comerciais; por fim, o autor destaca que tem de ser 

assimétrica, isto é, a desigualdade entre as partes é pressuposto para uma relação ser 

caracterizada como patronato. Portanto, qualquer relação que apresente essas três 

características pode ser definida como patronato. No entanto, apesar de um membro de 

uma relação de patronato ser geralmente inferior ao outro (de alguma forma, seja pela 

posição social, status, dinheiro, poder), havia relações entre dois homens quase iguais em 

todos os aspectos (Cf. GOLD, 2012; KONSTAN, 2005). 

O patronato poderia, de acordo com essa definição, aplicar-se às relações de 

naturezas diferentes, tais como: 1) entre dois desiguais, na qual homens humildes, ou 

clientes pobres, iriam às casas de aristocratas pela manhã para obter uma pequena quantia 

de dinheiro ou comida; 2) entre aristocratas e escritores, como Horácio e Propércio, os 

quais já tinham o status de eques; 3) ou entre dois senadores em diferentes fases de suas 

carreiras, normalmente sendo um mais jovem relacionando-se com outro senador mais 

experiente (GOLD, 2012, p. 306). 

Peter White, em seu artigo intitulado Amicitia and the Profession of Poetry in 

Early Imperial Rome, questiona se o "patronato literário" teria uma natureza diferente das 

relações estabelecidas entre patronos e clientes que não seriam escritores. Nas palavras do 

autor, "não existia um código romano de patronato literário" (WHITE, 1978, p. 84). White 

justifica sua interpretação afirmando que, se pensarmos que havia um tipo especial de 

patronato com os escritores, isso poderia sugerir uma política deliberada de controle sobre 

o que os poetas escreviam em troca de bens materiais. 

Apesar de concordarmos que não havia um tipo de controle especial sobre o 

que era produzido pelos poetas, consideramos que havia algumas especificidades nas 

relações de troca quando se tratava de escritores, especialmente entre os bens trocados. 

Diversos autores argumentam que o "patronato literário" era único e operado com suas 
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próprias regras, para além da prática mais ampla, que era tão difundida na sociedade 

romana (SALLER, 1982; ZETZEL, 1982; GOLD, 1987; BOWDITCH 2001); pode-se 

considerá-lo, desse modo, como um dos vários métodos de geração e distribuição do poder, 

um sistema que tinha por função primordial a ligação entre o centro do poder a as 

periferias; ligação esta que se buscava controlar (Cf. WALLACE-HADRILL, 1996). 

Além disso, o próprio White destaca, em seu trabalho, que foi por intermédio 

de suas conexões com patronos que os poetas encontrariam leitores ouvintes (WHITE, 

1978, p. 85). Poetas dependiam de amigos ricos para patrocinar suas recitações, para 

louvar e fazer circular os seus livros, bem como familiarizá-los com outros aristocratas. O 

patrono poderia, assim, se tornar o baluarte do prestígio do poeta. 

Na sociedade romana, os homens ricos, com um grande número de seguidores, 

eram os responsáveis pela divulgação do trabalho de seus amigos poetas. Como White 

salienta, a publicidade pode ter sido o mais sólido dos seus serviços aos escritores 

(WHITE, 1978, p. 86). Em todo o caso, havia uma preocupação do escritor antigo em 

explorar as amizades de seus amigos para encontrar leitores ouvintes. Como veremos no 

próximo tópico deste capítulo, a circulação e recitação das obras dos poetas tinham um 

papel fundamental na divulgação dos poemas ao público. 

Nesse sentido, não devemos pensar que no patronato literário os benefícios 

materiais eram a necessidade mais importante para os poetas no contexto do principado. 

Nenhum poeta poderia esperar manter-se ano após ano com ganhos deste tipo, pois as 

doações em dinheiro não eram estáveis e previsíveis, pelo contrário, eram esporádicas e, 

dessa forma, não poderiam se tornar a fonte principal de renda do escritor. Em segundo 

lugar, boa parte dos poetas conhecidos no contexto augustiano era classificada no censo 

como eques. Logo, podemos concluir que estes indivíduos não tinham necessidades de 

doações para viver com o mínimo de conforto sobre os rendimentos de sua riqueza, tal 

como salientamos no tópico destinado à vida de Horácio, embora um poeta esquestre 

pudesse aumentar consideravelmente sua fortuna com presentes valiosos de amigos ricos. 

Cumpre estabelecer, portanto, o lugar de destaque dos escritores em relação 

aos outros tipos de clientes, ou seja, o motivo pelo qual eram escolhidos: sua habilidade em 

escrever bem (GOLD, 2012, p. 309). Muitos aristocratas ricos foram interessados em 

literatura, como Mecenas e Messala; consequentemente, cooptavam homens com talento 

em seus círculos mais fechados. Deste modo, era dessa habilidade em escrever bem que 
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podemos perceber a principal singularidade dos poetas: o texto dedicado ao patrono atuava 

como símbolo socioeconômico (Cf. BOWDITCH, 2001), haja vista que, além do 

entretenimento em convivia e outras obrigações comuns a todos os outros clientes, o livro 

era o maior símbolo do talento dos poetas, sendo um objeto que constitui a base de troca de 

presentes com amigos e patronos. 

Como nos lembra Randall McNeill, em termos gerais, as relações de patronato 

romanas eram bem definidas. O patrono estendia favores e proteção aos seus clientes, 

desde o desembolso de dinheiro ou de pequenas doações de alimentos, de apoio jurídico, 

financeiro ou social em larga escala. Em troca, o cliente realizava, por seu patrono, 

quaisquer serviços que poderia oferecer, como assisti-lo em sua atividade diária, apoiando-

o na política ou, em outros termos, preenchendo sua lista de convidados em uma festa 

(McNEILL, 2001). Clientes poetas possuíam habilidades únicas, pois, em nossa 

compreensão, cumpriam as suas obrigações a partir da produção de poemas que visavam 

garantir a fama imortal de seus patronos. 

Ser apoiado, então, por um poderoso patrono poderia, na melhor das hipóteses, 

ser positivo para um escritor. O favor de um aristocrata permitiria oferecer um caminho 

seguro para o sucesso e para a fama: a sua riqueza proporcionava segurança financeira, 

enquanto o seu destaque social e influência elevavam o poeta aos círculos mais amplos.  

No entanto, ao aceitar o apoio do patrono, também incorria no risco de exposição a uma 

série de dificuldades imprevistas e potenciais fontes de constrangimento. Se o seu patrono 

fosse ruim, enfrentava a possibilidade de maus-tratos. De acordo com McNeill (2001, p. 

10-11), o patronato é, desse modo, um jogo de poder. Existiam muitas armadilhas 

potenciais a ser contornadas, mas os benefícios eram igualmente grandes. Não havia um 

padrão fixo de interação em que as relações patrono-cliente eram obrigadas a seguir. As 

relações podiam transcender limitações inerentes ao relacionamento formal e tornar-se, por 

meio do contato regular e estreito, uma amizade entre o cliente e seu benfeitor, como 

consideramos ser a relação entre Horácio e Mecenas. 

Essas obrigações não significam, no entanto, a perda da independência do 

poeta, embora o risco sempre existisse (Cf. GOLD, 2012, p. 307; McNEILL, 2001), tendo 

em vista que a maioria dos poetas usufruía de um estado financeiro independente; poucos 

agiam a mando de um patrono para criar qualquer coisa que não quisessem produzir, como 

vimos ser o caso de Horácio. Neste ponto, podemos destacar a recusatio, um recurso 
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retórico no qual o poeta se recusa a tratar temas épicos, argumentando que sua musa o leva 

aos temas líricos (CAÑO, 1996, p. 1285). A recusatio implica, geralmente, uma declaração 

de incapacidade e uma rejeição suave quanto à escrita de um gênero solicitado, estranho ao 

poeta, ou de um tema que não se enquadra ao gênero. 

Podemos vislumbrar, em Horácio, dois tipos de recusatio, a primeira referente 

a poemas amorosos, em que o poeta delimita sua poesia amorosa em relação à elegia 

clássica de Tibulo e Propércio; a segunda recusatio diz respeito à épica, na qual o poeta 

distingue sua lírica civil dos conteúdos políticos escritos no épico (SEQUEIROS, 2009, p. 

47). O segundo tipo de recusatio, no qual nos desdobraremos,43 normalmente nasce da 

recusa em cantar um tema pedido pelo patrono, tal como podemos observar na Ode II.12: 

As longas guerras da feroz Numância, o cruel Aníbal, 
o mar da Sicília, púrpuro da cor do sangue púnico: 
decerto não queres tu que tais temas adaptados sejam 
aos delicados ritmos da cítara, 
 
nem os cruéis Lápitas, nem os bêbados excessos de Hileu, 
nem os jovens filhos da Terra pela mão de Hércules vencidos, 
perante cujo perigo tremeu a fulgente casa do velho Saturno. 
 
E tu, Mecenas, em prosa melhor celebrarás  
a história dos combates de César, 
e de reis ameaçadores, que pelos pescoços 
arrastados foram pelas ruas. (Horácio. Carmina. II.12.1-12).44 

 

Percebe-se, no excerto supracitado, uma clara recusa em cantar os temas das 

guerras de Otávio, como foi pedido por Mecenas, como podemos inferir. No entanto, esta é 

uma estratégia retórica na qual, apesar de se negar a escrever sobre tais conteúdos, estes 

aparecem em diversos poemas, vistos anteriormente, ao falar sobre os temas políticos na 

obra horaciana. Segundo Kirk Freudenburg (2014, p. 9), a recusatio era um recurso teatral 

                                                           
43 Para uma análise detalhada da recusatio da elegia amorosa, ver: SEQUEIROS, 2009. 
 
44 “Nous longa ferae bella Numantiae 
nee durum Hannibalem nee Siculum mare 
Poeno purpureum sanguine mollibus 
aptari citharae modis, 
nee saevos Lapithas et nimium mero 
Hylaeum domitosque Herculea manu 
telluris iuvenes, unde periculum 
fulgens contremuit domus 
Satumi veteris : tuque pedestribus 
dices historiis proelia Caesaris, 
l\'faecenas, melius ductaque per vias 
regum colla minacium.” (Horácio. Carmina. II.12.1-12). 
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largamente utilizado na política romana, que passava a ideia de moderação e hesitação ao 

poder, embora na prática os governantes aceitassem os cargos a eles oferecidos. Como 

afirma Wallace-Hadrill (1982, p. 36), o Principado foi criado por um ato de recusatio 

ritualmente teatralizado, sendo a postura de negação um elemento dominante no cerimonial 

imperial.45 Nesse sentido, a recusatio assume, na Roma augustiana, uma função política e, 

ao mesmo tempo, estética. Os poetas estavam, dessa forma, se valendo de uma linguagem 

reconhecida pelos aristocratas para criarem, retoricamente, a ideia de recusa em cantar 

temas sérios (Horácio. Carmina. I.6, I.19, II.1.17-40, II.12, III.3.69-74, IV.15), apesar de 

temas políticos serem uma constante nos textos horacianos, em especial se considerarmos 

as Odes escritas aos enteados, a Augusto e a Carmen Saeculare, redigidos por um pedido 

direto do Princeps, como uma obrigação da relação de patronato estabelecida entre o poeta 

e o Imperador. 

Como nos lembra Gold, apesar de os poetas compartilharem certos deveres em 

comum a qualquer cliente, a participação em jantares e recitações, por exemplo, era outra 

característica de suas relações, uma vez que, deste modo, podiam divulgar os poemas, 

sentirem-se estimulados a prosseguirem com os escritos, bem como era um caminho de 

entrada em círculos restritos a poetas e patronos (GOLD, 2012, p. 307). Horácio faz 

alusões a essas especificidades de sua relação com Mecenas, embora também possamos 

perceber a realização de outros tipos de obrigações comuns a todos os clientes de um 

homem rico. Podemos citar, por exemplo, a Sátira I.5, na qual o poeta descreve a viagem 

de Otávio e Mecenas a Brindisi, na qual Horácio acompanha seu patrono; ou a Sátira 

II.6.41-46, em que o poeta se caracteriza como um amigo que Mecenas gostava de ter 

como companhia em viagens longas.  Em Sátiras 2.6.28-39, vemos Horácio apressado para 

ir ao encontro de Mecenas, assim como nas Epístolas 1.17.1-12, em que temos uma 

menção à salutatio, na medida em que o poeta fala da importância de se levantar antes do 

nascer do sol para ir ao encontro dos ricos. Nas Sátiras 2.6.48-49, Horácio menciona que 

acompanhou seu patrono para assistir aos jogos e, ao fim do dia, foram juntos ao Campo de 

                                                           
45 Augusto se valeu desta prática para expressar os valores tradicionais romanos, como a moderatio e a 
temperantia (FREUDENBURG, 2014, p. 9). O principal exemplo desta prática foi a recusa teatral dos 
poderes a ele concedidos em 27 a.C. Além disso, podemos mencionar os parágrafos IV, V e VI das Res 
Gestae, nos quais o Imperador apresenta alguns exemplos de recusas a cargos e honrarias, afirmando que 
"nenhum cargo concedido contrariamente ao costume dos antepassados eu aceitei" (Augusto. Res Gestae. 
VI). Para mais exemplos de recusas de Augusto, consultar o apêndice do artigo de Freudengurg (2014, p. 24-
25), em que o autor lista as principais recusationes de Otávio/Augusto. 
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Marte. Nas Sátiras II.7.32-7, o poeta menciona ser comum a convocação de seu patrono a 

um jantar na última hora do dia. 

Como White (1993, p. 78) afirma, Horácio é um exemplo de poeta que, apesar 

das obrigações para com seu patrono, salvaguardou sua liberdade e não passou por 

constrangimentos como cliente de Mecenas, especialmente se considerarmos a 

proximidade e a relação de amizade estabelecida entre ambos. 

A partir destas reflexões acerca das especificidades das relações de patronato 

estabelecidas com escritores, é possível propor os seguintes questionamentos: haveria 

diferenciação entre o patronato e a amicitia no contexto do início do principado ou 

podemos considerá-los uma mesma prática social? Se houve diferenças, quais seriam? E, 

nesse sentido, qual seria o tipo de relação estabelecida entre Horácio e Mecenas, e entre o 

poeta e Augusto? 

A primeira dificuldade que encontramos ao comparar esses tipos de relações 

sociais diz respeito aos termos utilizados em nossas fontes para se referir ao patronato. Os 

termos patrono e cliente raramente foram utilizados por escritores para ser referirem aos 

seus patronos. Como pontua Richard Saller, as palavras patronus ou cliens, quando usadas 

nas fontes escritas, eram para identificar relações de patronato, em especial, com objetivo 

de exaltar o benfeitor, ou até mesmo para degradar um inferior (Cf. SALLER, 1982).46 

Entretanto, a ausência de tais termos em um documento não significava que as hierarquias 

não existiam entre ambos. Assim sendo, o uso do termo amicus era mais comum, em uma 

tentativa de neutralizar as diferenças de status (WHITE, 1978, p. 74), embora, na prática, 

isso não significasse um nivelamento social entre as partes, pelo contrário, pois haveria os 

amigos superiores, pares e inferiores, e as semelhanças entre o comportamento dos 

aristocratas amici inferiores e dos clientes sugerem que ambos podem ser analisados como 

uma relação de patronato (SALLER, 1982, p. 11; GOLD, 2012, p. 308). Se um homem é 

superior, igual ou inferior em relação a outro, ambos são chamados de amicus (WHITE, 

1978, p 81). No entanto, o uso desses termos não inviabiliza a diferença entre amigos, 

patronos ou clientes, sendo apenas uma diferença de termos, salvo casos em que 

aristocratas com o mesmo status social mantinham relações de benefícios. 

                                                           
46 Como nos mostra White (1978, p. 79-80), patrono era o termo comumente utilizado para designar um 
homem que tem um liberto, um promotor designado formalmente por uma cidade, ou um advogado que 
realiza uma defesa de outrem. Segundo o autor, essa palavra raramente denota um homem que mantém um 
círculo de amigos e dependentes. 
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Deste modo, compreendemos que as relações de patronato se executavam por 

meio de trocas recíprocas entre desiguais, como as estabelecidas entre o Imperador e os 

integrantes das legiões e entre o governante e a plebe; contudo, o que o caracterizava nas 

relações de amicitia era o fato de seus membros se virem como pertencentes ao mesmo 

grupo de interesses, que os permitia possuirem honra e status iguais (SALLER, 1982, p. 

12). Dessa forma, embora não necessariamente pertencessem ao mesmo grupo social, dois 

homens, que se vissem como iguais, poderiam manter uma relação de amizade. Cícero, 

dessa maneira, em seu livro De Amicitia, de 45 a.C., distingue dois tipos de amizade: 

aquela verdadeira, baseada na virtude, e as falsas, comuns, baseadas nos benefícios e 

prazeres, as quais são findáveis, na medida em que duram enquanto estes bens existirem 

(CÍCERO, De Amicitia, 14.51). Nesse mesmo sentido, Sêneca, em Epístola a Lucílio 

(IX.8; XLVIII.2-4), afirma que a amizade seria uma relação baseada nas virtudes, 

especialmente a fides, e não na utilitas, sendo sua relação baseada em interesses e 

características em comum. No entanto, a troca de bens e serviços seria ainda uma 

característica da amicitia em comum ao patronato, mas essa troca, embora necessária, não 

seria o fim da relação em si. Para a aristocracia imperial, portanto, o que determina se a 

pessoa é dependente de outro homem ou seu amigo não depende unicamente de seu status 

social, mas sobretudo de sua dignitas, idade, ancestrais, riqueza e honra (WHITE, 1978, p. 

76). 

Em Horácio, também podemos observar esta distinção, em especial se 

observarmos a sátira I.9, na qual o poeta descreve que, ao caminhar na Via Sacra, é 

abordado por um importuno, o qual deseja ingressar no Círculo de Mecenas visando a 

benefícios, propondo a Horácio uma troca de favores. 

Ele [o importuno] começa de novo: "Como Mecenas, de poucos amigos e 
de mente bem sensata, é contigo? Ninguém se serviu da Fortuna de forma 
mais favorável. Tu terias um grande auxiliar, que poderia desempenhar 
um papel secundário se tu quisesses apresentar este homem: Que eu 
pereça inteiramente, se tu não tivesses repelido todos". "Lá nós não 
vivemos isto, como tu mesmo julgas; Nenhuma casa é mais pura que esta, 
nem mais contrária a estes males. Nada se opõe a mim, digo eu, porque 
este é mais rico ou é mais sábio, cada um tem seu lugar". "Tu contas algo 
grandioso, é crível com dificuldade". "Contudo é assim". "Tu me 
inflamas, e, assim, eu desejarei mais estar próximo dele". "Basta 
quereres: tua virtude é tal que tu triunfarás". (Horácio. Sermones. I.9.43-
55).47 

                                                           
47 "ego, ut contendere durum cum victore, sequor. 
"Maecenas quomodo tecum?" 
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No trecho supracitado, é evidente a construção poética de dois tipos de 

amizade: a verdadeira, entre o poeta e Mecenas, e a falsa, almejada pelo importuno. Nesse 

sentido, a casa de seu patrono é retratada como um ambiente ideal, representando, assim, 

um exemplo de moral (JUNQUEIRA, 2011, p. 79). Notamos isso quando Horácio adverte 

ao homem que, para ingressar no seleto grupo, deverá ser analisado em relação a sua 

virtude. Aqui, Horácio não fala de uma amizade particular, mas de uma comunidade de 

amigos, tal como na sátira I.6, na qual o poeta alude ao numero amicorum (Sermones. 

I.6.62) ("grupo de seus amigos") de Mecenas. Como podemos observar, Horácio constrói 

uma imagem segundo a qual Mecenas não prioriza a quantidade de amigos, o mais 

importante são os vínculos baseados nas virtudes, sendo representado pelo poeta como 

exemplo de homem de virtude. 

Nesse mesmo sentido, podemos perceber no Iambus I.1 Horácio construindo 

retoricamente uma imagem ideal de amizade com seu patrono, na qual o poeta utiliza o 

recurso da imagem da guerra para mostrar que sua lealdade ao amigo supera os perigos das 

batalhas pela Res Publica. Citemos, in extenso, o poema: 

Irás, amigo meu, entre altas fortalezas  
dos navios, em nossas libúrnias;  
pronto, Mecenas, a enfrentar todo perigo  
de Otaviano, por teu risco.  
Que farei, eu a quem a vida é agradável, 
se vives tu; se não, penosa?  
 
Acaso eu, ordenado por ti, 
seguirei um ócio não agradável,  
a não ser juntamente contigo?  
Ou suportarei este labor com a coragem  
com a qual os homens não fracos devem suportar? 
 
E quer por entre os Alpes altos,  
quer por entre o Cáucaso inóspito,  

                                                                                                                                                                                

hinc repetit: "paucorum hominum et mentis benesanae. 
nemo dexterius fortuna est usus. haberes 
magnum adiutorem, posset qui ferre secundas, 
hunc hominem velles si tradere; dispeream, ni 
summosses omnis." "Non isto vivimus illic" 
quo tu rere modo; domus hac nee purior ulla est 
nee magis his aliena malis; nil mi officit, inquam, 
ditior hie aut est quia doctior; est locus unicuique suus." 
"Magnum narras, vix credibile!" "atquisic habet." 
"Accendis, quare cupiam magis illiproximus esse." 
"Velis tantummodo: quae tua uirtus, 
expugnabis;" (Horácio. Sermones. I.9.43-55) 
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quer até o mais remoto golfo do Ocidente,  
vou te buscar com destemor?  
Tu podes me perguntar em que eu,  
 
 impróprio para a guerra e pouco  
firme, com meu esforço seria útil ao teu.  
Eu, sendo teu companheiro de viagem, 
estarei destinado a um receio  
menor, receio este que maior toma posse dos ausentes. 
 
Assim como a ave, que ao filhote implume assiste,  
mais teme o ataque da serpente,  
quando os deixou, embora lhes não leve mais  
auxílio, estando ali presente.  
 
Combaterei, de boa vontade, esta e qualquer  
guerra por obter teu favor. 
Não para os arados, atrelados aos diversos  
bezerros meus, mais trabalharem,  
 
ou, antes do sol, gado pastos da Calábria  
pelos da Lucânia trocar,  
nem pra brilhante casa minha os circeus muros  
de Túsculo tocar por cima.   
 
Enriqueceu-me extremamente tua bondade:  
não vou acumular dinheiro  
pra, como o avaro Cremes, pô-lo sob a terra  
ou dissipá-lo como um pródigo. (Horácio. Iambus. I.1).48 

 

Podemos dividir este poema em três partes, de acordo com a dispositio dos 

assuntos (HASEGAWA, 2010, p. 126): na primeira (versos 1-14), Horácio declara sua 

amizade e lealdade a Mecenas, disposto a segui-lo aonde quer que ele vá. Na seção central 

(versos 15-22), em que afirma não ser apto à guerra, diz que o seguiria, pois assim teria 

                                                           
48 “Ibis Liburnis inter alta nauium, amice, propugnacula,  
paratus omne Caesaris periculum subire, Maecenas, tuo:  
quid nos, quibus te uita si superstite, iucunda, si contra, grauis?  
utrumne iussi persequemur otium non dulce, ni tecum simul,  
an hunc laborem, mente laturi decet qua ferre non mollis uiros,   
feremus, et te uel per Alpium iuga inhospitalem et Caucasum  
uel Occidentis usque ad ultimum sinum forti sequemur pectore?  
roges tuum labore quid iuuem meo  imbellis ac firmus parum:  
comes minore sum futurus in metu, qui maior absentis habet,  
ut assidens implumibus pullis auis serpentium allapsus timet   
magis relictis, non, ut adsit, auxili latura plus praesentibus.  
libenter hoc et omne militabitur bellum in tuae spem gratiae,  
non ut iuuencis illigata pluribus  aratra nitantur meis pecusue Calabris ante sidus feruidum  
Lucana mutet pascuis neque ut superne uilla candens Tusculi  
Circaea tangat moenia. satis superque me benignitas tua  
ditauit; haud parauero quod aut auarus ut Chremes terra premam,  
discinctus aut perdam nepos.” (Horácio. Iambus. I.1). 
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menos medo, já que não ficaria sozinho, comparando-se ao filhote de uma ave, atacado por 

serpentes. Na parte final (versos 23-34), o poeta refere-se à natureza da sua amizade, 

lembrando quanto Mecenas já o enriqueceu.  

Neste poema, Horácio utiliza o termo amice para se referir a Mecenas. Tal 

louvor pode ser explicado de duas formas, de acordo com o significado da palavra amicus: 

interpretado como amigo, o poema seria uma manifestação sincera da amizade do poeta 

para com Mecenas e, por outro lado, se entendermos amicus como cliente, o epodo seria 

uma demonstração de veneração e subordinação ao patrono (JUNQUEIRA, 2011, p. 57-

58). Estas leituras do termo não se excluem, na medida em que a amizade pode coexistir 

com a relação de patronato. 

Em uma análise complementar, David Konstan (2005), em seu livro A amizade 

no mundo clássico, defende a tese de que na Antiguidade haveria diferenças entre 

patronato e amizade, afirmando que a amizade é compatível com o patronato, mas não 

redutível a ele (KONSTAN, 2005, p. 30). De acordo com o autor, "a amizade, enquanto 

vínculo de afeição generosa, de lealdade e de intimidade, pode coexistir com o 

reconhecimento de que as diferenças devem ser consideradas" (2005, p. 194). Nesse 

sentido, o termo amicus utilizado no epodo por Horácio pode adquirir os dois significados, 

tanto se referindo a Mecenas como patrono quanto amigo; dessa forma, utilizamos em 

nossa dissertação os dois vocábulos, patrono e amigo, para nos referirmos a Mecenas em 

sua relação com Horácio. Peter White (1993, p. 14 apud KONSTAN, 2005, p. 204) 

apresenta uma proposta semelhante, na qual considera que é 

em termos das afinidades sociais e culturais que os poetas podem ser 
considerados como iguais aos grandes homens, como Mecenas e Messala, 
e podem praticar o tipo de reciprocidade que associamos com a amizade. 
Portanto, uma base genuína de afinidade existe entre eles, e a linguagem 
carregada de afeto que permeia o seu discurso deve provavelmente ser 
interpretada como o esforço de ambas as partes em neutralizar essas 
diferenças de status que permanecem entre eles. 

 

A respeito da intimidade entre os dois, Konstan (2005, p. 203) afirma: 

“Horácio estava seguro o suficiente em sua intimidade com Mecenas para publicar cartas 

que são ostensivamente pessoais, ou conversas informais entre eles”. 

Ainda sobre o referido Iambus, notamos que o poeta se refere ao periculum da 

guerra de Otávio contra Marco Antônio, perigo esse do qual Horácio se aproxima pelo 
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amigo. Nos versos seguintes, há algumas perguntas retóricas, das quais não precisam de 

resposta, pois já sabemos qual o posicionamento do poeta e, desta feita, tais 

questionamentos permitem ao leitor ouvinte tomar conhecimento da angústia pela qual 

passa Horácio ao se aproximar do perigo por seu amigo. 

Após tais reflexões, o poeta mostrará sua lealdade a Mecenas, ao afirmar que, 

mesmo sendo impróprio para a guerra, se sentiria mais confortável ao lado do amigo em 

perigo, comparando-se a um filhote de ave que não se sente seguro sozinho. Nesta figura 

de linguagem, ao aproximar a guerra e a natureza, Horácio produz um efeito estético a 

partir da viva descrição e, dessa forma, ainda acrescenta um valor afetivo (JUNQUEIRA, 

2011, p. 71). Assim, ao afirmar que combateria qualquer guerra pela gratia de Mecenas, 

Horácio mostra que teria menos temor ao estar na guerra do que no seu otium, haja vista 

que, em uma situação de guerra, teria que lidar com a incerteza do retorno de seu amigo. 

Ao lado de Mecenas estaria mais tranquilo, ou minore in metum, como escreve, já que, 

como expõe o poeta, o receio cresce com o distanciamento entre os amigos (JUNQUEIRA, 

2011, p. 69). 

A partir de então, Horácio elenca os diversos benefícios materiais associados 

ao ambiente rural, mostrando o gosto do poeta pelo campo, que afirma dispensar já que, 

como disse nos versos anteriores, sua motivação seria a graça de Mecenas. Após elencar 

tais benefícios, Horácio revela a maior contribuição que receberia a partir da presença do 

patrono: benignas tua. Este termo significa, no contexto do poema, que a virtude de 

Mecenas é fazer o bem (JUNQUEIRA, 2011, p. 77). 

Já nos versos finais, o poeta reafirma que não agirá com a finalidade de 

acumular bens materiais, contrapondo sua atitude a dois personagens que possuem 

condutas condenáveis, na medida em que um demonstra grande apego aos bens, enquanto 

o outro evidencia menosprezo às questões materiais. O poeta mostra, nesse sentido, que 

sua conduta é orientada pelo meio termo, isto é, a moderação na aspiração e nos prazeres 

(JUNQUEIRA, 2011 p. 81). Horácio, portanto, deixa claro que sua ligação com o amigo se 

dá não pelos benefícios, mas pela identificação moral que ambos possuem. 

Em outro poema, Horácio faz um contraste com essa imagem de Mecenas, ao 

afirmar que o vínculo com os superiores é perigoso (Epistolas. I,18). Consideramos este 

poema, como se verá, um verdadeiro manual de conduta para com os poderosos: 
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Se te conheço bem Lólio, tu, que é mais franco do que ninguém, te 
guardará de dar a imagem de adulador quando exercer a amizade. Quanto 
uma matrona difere em qualidade e cor de uma prostituta, tanto há de 
diferir o amigo do bufão de quem não se pode confiar. Mas há um vício 
contrário a este vício e que é quase maior: a aspereza selvagem, fora de 
tom e cansativa, que se faz notar com a cabeça raspada e dentes 
escurecidos, pretendendo que se a chame pura franqueza e virtude 
genuína. A virtude é um ponto médio entre vícios, equidistante de ambos 
extremos. O ponto, que é dado a bajulação − o bufão que se põe em 
último lugar −, de tal modo tema a um sinal que o rico lhe faça, tanto 
reitera suas frases e faz enfatizar em suas palavras desapercebidas, que se 
crê que é uma criança que repete o ditado de um mestre severo, ou um 
ator que faz o segundo papel. O outro, com muita frequência, polemiza 
sobre a lã das cabras, e luta contra futilidades armado dos pés a cabeça 
[...] É agradável para o inexperiente tratar um amigo que é poderoso; o 
temerá quem já tem experiência (Horácio. Epistolas. I.18.1-18;86-87).49 

 

Novamente, neste poema, percebe-se a construção de um ideal de amizade. 

Conforme já foi apontado, um benefício não deveria ser a base de uma amizade virtuosa, 

mas a consequência de tal sentimento (CÍCERO. De Amicitia. 14.51). Aqui, mais uma vez, 

há uma recomendação de moderação: nem a bajulação do rico, nem a aspereza com este. 

De mais a mais, os últimos versos citados mostram um contraste com a pessoa de 

Mecenas: enquanto no epodo I.9, o qual analisamos, a amizade é tratada como sendo uma 

relação sincera e desinteressada, aqui Horácio faz uma alusão ao perigo de se relacionar 

com poderosos, e aconselha Lólio do comportamento adequado para com estes amigos. 

Sendo assim, consideramos que essa imagem de perigo é uma verdadeira antítese que o 

poeta faz com seu patrono, reforçando a diferença de sua relação com Mecenas, de modo 

                                                           
49 "Si bene te noui, metues, liberrime Lolli, 
scurrantis speciem praebere, professus amicum. 
Vt matrona meretrici dispar erit atque 
discolor, infido scurrae distabit amicus. 
Est huic diuersum uitio uitium prope maius,              
asperitas agrestis et inconcinna grauisque, 
quae se commendat tonsa cute, dentibus atris, 
dum uolt libertas dici mera ueraque uirtus. 
Virtus est medium uitiorum et utrimque reductum. 
Alter in obsequium plus aequo pronus et imi               
derisor lecti sic nutum diuitis horret, 
sic iterat uoces et uerba cadentia tollit, 
ut puerum saeuo credas dictata magistro 
reddere uel partis mimum tractare secundas; 
alter rixatur de lana saepe caprina,               
propugnat nugis armatus: 'Scilicet, ut non 
sit mihi prima fides et, uere quod placet, ut non 
acriter elatrem? Pretium aetas altera sordet.' 
Dulcia inexpertis cultura potentis amici; 
expertus metuit." (Horácio. Epistolas. I.18.1-18;86-87). 
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que esta é construída, em diversos poemas, como sendo uma relação sincera de amizade e 

companheirismo. 

Baseando-se no uso dos termos amicus e patronus nos documentos escritos, 

Gold se questiona de que forma, apesar do uso da palavra amicus, podemos perceber nos 

textos uma relação de patronato? Neste ponto, devemos observar os adjetivos que, por 

ventura, venham a acompanhar esta palavra. Deste modo, seria comum encontrarmos nos 

textos, expressões como amicus potens (amigo poderoso) e dives (rico) para se referirem a 

patronos, enquanto clientes eram aludidos como amicus minor (amigo inferior), pauper 

(pobre) ou humilis (humilde). No entanto, como nos lembra a autora, nos escritos de poetas 

de maior status social, como é o caso de Horácio, tais termos normalmente não eram 

utilizados e, além disso, temos de lembrar que os leitores geralmente sabiam quem era o 

patrono e quem seria o cliente, então não era necessário destacar o status da relação com 

grande frequência (GOLD, 2012, p. 308). 

Mas uma vez que isso acontece, a palavra amicus perde o seu significado 

afetivo e denota simplesmente um cliente? Quando Horácio diz que foi inscrito por 

Maecenas em um numero amicorum ("no grupo de seus amigos," Sermones. 1.6.62), 

podemos afirmar que amicorum aqui significa um grupo de seus clientes e que não há 

distinção entre amicus, "amigo", e amicus, "cliente"? David Konstan discorda desta 

interpretação. Compartilhamos da argumentação do autor segundo a qual amicitia sempre 

mantém o seu significado de uma relação pessoal e afetiva, e que é apenas neste contexto 

que o termos amicus é usado para descrever um relacionamento, não se baseia em 

confiança e afeto entre iguais, tal como Horácio constrói retoricamente sua relação com 

Mecenas. Como podemos observar nas obras do poeta, o termo amicus aparece 

constantemente nos poemas. 

Como propõe Saller (1982, p. 8-22), há uma constância nas palavras usadas 

pelos escritores para se referir ao fenômeno do patronato. É comum aos envolvidos nessas 

relações o uso dos termos patronus, cliens, amicus, officium, beneficium, meritum e gratia. 

Os três primeiros termos referem-se às pessoas envolvidas na relação, ao passo que os 

últimos fazem alusão aos bens e serviços trocados. No conjunto das obras horacianas, os 

vocábulos patronus e cliens aparecem em um total de nove vezes, nos quais as duas vezes 

que o termo patronus aparecem na Epístola I.7, em nenhum dos casos se relaciona a 

Mecenas. Quanto à palavra cliens, presente nas Odes e nas Epístolas, na maioria das vezes 



 

98 

aparece escrita de um modo geral, quando o poeta se refere aos clientes de homens ricos. 

Em dois momentos (Epistolas, I.7.75; II.1.104), no entanto, Horácio usa cliens para se 

referir às obrigações destes para com seus patronos, destacando, especialmente, a salutatio, 

prática comum dos clientes nesse contexto. Outro aspecto a se notar, neste momento, é o 

fato de o poeta não se referir a si mesmo, em nenhum momento, como cliente de Mecenas. 

Já os termos beneficium e officium, os quais possuem sentido igual ao se 

referirem às relações de troca (SALLER, 1982, p. 18-20), embora apareçam dezessete 

vezes nos poema, podendo se traduzidos por “benefício”, “papel”, “dever”, “favor” ou 

“tarefa”, em nenhum caso se remetem às obrigações de um cliente para com um patrono. 

Fato idêntico ocorre com meritum, que, apesar de ser mencionado dezenove vezes, em 

nenhuma delas se refere a tais obrigações. Como nos lembra Saller (1982, p. 20), esses três 

termos, embora possam ter diferentes traduções, quando se referem às relações de 

patronato, carregam consigo um mesmo significado. Do mesmo modo, temos a palavra 

gratia com sessenta e uma menções, que significa boa vontade, bondade, benefício, graça, 

favor, benevolência, agrado etc. No entanto, apesar destas conotações, o termo não aparece 

em nenhum momento relacionado às relações de amicitia ou patronato. 

Podemos notar, até aqui, que as palavras que destacam as distinções sociais e 

os deveres de um cliente para com o patrono são pouco usadas por Horácio e, como 

mapeamos nos documentos, quando usadas, assumem outra função, distinta daquela que 

evidencia tais diferenças. Por outro lado, a palavra amicus é mais constante no poeta, 

sendo mencionada em um total de cento e dez vezes. Isso se torna significativo na medida 

em que, como supomos, Horácio constrói retoricamente uma imagem de sua relação com 

Mecenas como sendo uma amizade sincera e desinteressada, em especial se levarmos em 

consideração a frequência do uso deste termo. 

Amicus, ao contrário de cliens ou patronus, não faz qualquer referência às 

diferenças de status, a não ser quando acompanhado de um adjetivo, como vimos 

anteriormente. A palavra amicus é acompanhada do adjetivo dulci em três momentos, 

sendo dois deles referindo-se diretamente a Mecenas (Sermones. I.3.69 e Epistolas. I.7.12). 

Por outro lado, em três momentos o termo é acompanhado do adjetivo potens, ou dives, em 

um caso, fazendo uma referência direta a amigos poderosos e/ou ricos. Em três destes 

momentos, o adjetivo aparece no Epodo I.18, já analisado, considerando o mesmo um 

verdadeiro manual de conduta para com homens ricos.  
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Dessa forma, quando a palavra amici é utilizada, partimos do pressuposto de 

que seu significado seja amigo, no sentido afetivo; quando é usada em tensão com a 

relação social e política do patronato, ou quando carrega algum adjetivo que se refere a 

uma relação hierárquica, há um profundo contraste entre os dois significados que destaca e 

expõe o papel de um cliente em uma relação desigual. Em muitos casos, é difícil colocar 

um patrono ou cliente na hierarquia social romana a partir das fontes, ou para descobrir se, 

quando um poeta diz que ele é um amigo para um cidadão poderoso, ele significa 

realmente amigo ou dependente. Mas em todos os casos, partimos do pressuposto de que o 

uso de amicus leva sua ressonância de seu original significado e refere-se ao 

relacionamento aberto, sincero e honrado entre iguais (GOLD, 2012; KONSTAN, 2005). 

O outro uso do termo se dá na Ode 18 do segundo livro, na qual Horácio 

afirma: 

Sou um homem leal, uma generosa veia 
tenho de engenho, e os ricos procuram-me, 
a mim pobre. Não importuno os deuses 
por nada mais, nem incomodo o poderoso amigo 
mais coisas pedindo, feliz o bastante 
com a minha única e singular propriedade na Sabina. (Horácio. Carmina. 
II.18.9-13).50 

 

Neste poema temos um caso singular de referência a Mecenas como um amigo 

poderoso, diferente do que ocorre em outras menções. Ao mesmo tempo, o poeta se mostra 

grato pelas terras recebidas de seu patrono na Sabina. Este excerto é significativo na 

medida em que corrobora nossa hipótese de que a relação de amicita é compatível com o 

patronato; na própria linguagem dos poemas horacianos notamos isto, na medida em que 

há referências a Mecenas como dulcis amici e como potentem amicum. Assim, recorçamos 

a ideia de que Horácio mantinha com Mecenas uma relação de patronato que se tornou 

uma amizade ou, pelo menos, é este o discurso que o poeta constrói sobre tal 

relacionamento. 

De acordo com José Luis Moralejo (2007, p. 22), em sua Introducción General 

à tradução espanhola a obra de Horácio, o poeta difundiu sua poesia a partir do contato 
                                                           
50 “at fides et ingeni 
benigna vena est, pauperemque dives 
me petit: nihil supra 
deos lacesso nee potentem amicum 
largiora flagito, 
satis beatus unicis Sabinis.” (Horácio. Carmina. II.18.9-13) 
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com Virgílio. Pouco mais velho que Horácio e também vítima das confiscações 

subsequentes à campanha de Filipos, Virgílio revelou-se um grande poeta por meio das 

Bucólicas. Nesse sentido, a amizade com os poetas Virgílio e Varo o posicionou, em 

termos sociais, como protegido de Mecenas (70 a.C. - 8 a.C.), em 37 a.C. Este, responsável 

pelo contato entre Horácio e Augusto, descendia de uma família de nobres da antiga 

Etrúria, pertencente à ordem equestre, a dos cavaleiros romanos. Seus vínculos com 

Otávio, que talvez vinham de amizades familiares (MORALEJO, 2007, p. 24), remontam 

aos primeiros tempos da carreira política do futuro Imperador, já no ano de 44 a.C., no qual 

ajudou Otávio fazer valer seus direitos como herdeiro e vingador de Júlio César. Também 

esteve ao seu lado na batalha de Filipos e foi, sobretudo, um importante personagem que 

atrasou tanto quanto possível o enfrentamento com Marco Antônio.51 Durante o restante de 

sua vida − pelo menos até 23 a.C. −  Mecenas foi, junto com Agripa, o mais próximo 

colaborador de Augusto nas tarefas do governo e seu suplente em várias de suas ausências, 

ainda que, em geral, não desempenhasse magistratura alguma (MORALEJO, 2007, p. 25). 

Mecenas foi um homem rico que usou uma parte de sua fortuna para ajudar e 

proteger seus amigos e clientes poetas, para que pudessem, senão viver da poesia, pelo 

menos viver para ela.52 Ele foi − e posteriormente também Augusto − quem proporcionou 

a Horácio e a Virgílio os bens que os permitiram viver dedicados a escrever em seus retiros 

no campo. Embora, como vimos, Horácio já havia alçado posições sociais e riquezas 

mesmo antes de conhecer seu patrono. 

Sobre as relações estabelecidas entre Horácio e seus patronos, Mecenas e 

Augusto, podemos apontar três tendências historiográficas: 1) estudiosos que consideram 

uma total liberdade do poeta para escrever; 2) na segunda tendência, autores afirmam que 

as obras do poeta eram escritas para produzir propaganda do governo de Augusto; 3) e, por 

fim, há os que consideram que havia uma mediação entre as propostas anteriores, ou seja, a 

concentração de poder das magistraturas gradual nas mãos do futuro Imperador permitiu 

                                                           
51 A Mecenas se deve, em grande medida, as negociações no ano de 40 a.C., que levaram à Paz de Brindis e 
ao casamento de Antônio com Otávia, irmã de Otávio, aliança que muitos viam − em especial Virgílio em 
Bucólica IV −  a garantia de uma paz permanente entre os dois triúnviros. 
 
52 Mecenas não só foi protetor de poetas, mas também escritor, já que produziu uma tragédia – Prometeo, um 
Simposio e um De culto suo, que devia ser um manual sobre a elegância de seu tempo (MORALEJO, 2007, 
p. 26). Todas essas obras foram perdidas, no entanto, temos um pequeno verso que Mecenas escreveu para 
ilustrar seu afeto para com Horácio, preservado na Vita Horati: "Se já não estimo a ti, Horácio, mais que às 
minhas entranhas, que tu vejas teu amigo mais escaveirado que Nínio (Suetônio. Vita Horati)." 
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influenciar os temas a serem escritos, embora não fossem obrigados a escrever, em termos 

restritivos, de acordo com os desejos do governante. 

A respeito dessas discussões Peter White (2005, p. 327), em Poets in the New 

Milieu: Realigning, afirma que, apesar de Augusto ter influenciado, direta ou 

indiretamente, o destino de carreiras em oratória, política, jurisprudência e militar, a 

literatura foi um campo de menor influência. Para o autor, o desenvolvimento da poesia 

sob Augusto fundamentou-se, de fato, com a relação de patronato dos poetas com os 

aristocratas, em especial Mecenas, que se tornou patrono de Horácio, apesar de ser 

chamado de “amigo”, e não de “patrono”. Além disso, White propõe que uma coerência 

social não implica uma coerência política, não sendo possível afirmar que Horácio, por ser 

cliente de Mecenas, seria favorável ao regime de Augusto, simplesmente pela proximidade 

entre ambos. Mesmo se isso fosse possível, as evidências são demasiadas escassas para se 

afirmar uma influência real de Augusto na poesia (WHITE, 2005, p. 331). 

Contrapondo-se a esta interpretação, Jasper Griffin (2005) em Augustan Poetry 

and Augustanism, argumenta que não há quase nenhuma menção a Otávio nos poemas 

antes de sua vitória no Ácio, em 31 a. C. De acordo com nossos pressupostos, isso se dá 

por dois motivos: em primeiro lugar, o resultado das disputas entre Otávio e Marco 

Antônio, antes do Ácio, ainda não estava definido, sendo seu resultado incerto; segundo, 

Horácio já havia escolhido o lado perdedor uma vez, ao ser recrutado às legiões de Bruto e 

lutado contra os vingadores de César, nos anos anteriores. Após a batalha definitiva entre 

os triúnviros, a relativa estabilidade política foi refletida nos escritos do poeta, na qual a 

imagem de Augusto é mais presente. Para o autor, isso ocorre porque, após Otávio se 

estabelecer como único líder, havia uma pressão em torno dos poetas para que 

enaltecessem o regime (GRIFFIN, 2005, p. 314), sobretudo, os poetas vinculados a 

Mecenas. Teríamos, então, duas formas de exaltação do governo: “(a) no sentido 

diretamente “político” de reforçar a posição pessoal de Otávio/Augusto como chefe de 

Estado permanente, ou (b) no sentido mais geral de alistar apoio para o renascimento moral 

e social, que deve distinguir a sua Roma dos desastres da República tardia” (GRIFFIN, 

2005, p. 314).  

Em nossa percepção, tanto Griffin quanto White apresentam proposições 

extremas para a compreensão das relações do poeta com o Princeps: por um lado, White 

considera a liberdade de escrita de Horácio e, por outro, Griffin e Fedeli concebem, em 
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termos determinantes, a influência de Augusto sobre Horácio, na medida em que o poeta, 

sob a pressão do Princeps, transformaria sua poesia em uma panfletagem política. 

Em uma mediação entre tais posturas historiográficas, Bowditch (2010, p. 55), 

no artigo Horace and Imperial Patronage, parte do pressuposto das relações de patronato 

para fazer sua leitura das obras horacianas. Sendo assim, o patrono poderia oferecer 

benefícios materiais, bem como locais e uma audiência ao poeta, em troca de seus versos 

ou, dito de outro modo, em troca de uma poesia que exaltasse o benfeitor. Em função disto, 

o contexto de publicação do livro IV das Odes refere-se, em nossa compreensão, à relação 

de patronato de Horácio com Augusto (BOWDITCH, 2010, p. 71-72), nela o Princeps se 

interessava pela produção da poesia horaciana, como veremos adiante. 

Nesse mesmo sentido, a pesquisa de Lowrie (2007, p. 78), em Horace and 

Augustus, sinaliza que a poesia de Horácio preocupou-se com o primeiro homem da Res 

Publica, em especial, quando Augusto se estabelece no governo, pois, nesse contexto, o 

poeta dirigia-se de forma direta ao Princeps, não precisava mais das mediações de 

Mecenas. Após os Jogos Seculares, essa relação se fortalece ainda mais, o que pode ser 

percebido em referências diretas de Horácio a Augusto nas Odes IV. Há elogios a Augusto, 

como no quarto poema, em que o Princeps é representado como essencial para a cidade e o 

retorno do Imperador garantiria paz, segurança e execução de suas leis. Percebemos um 

tom laudatório, a partir do qual o Imperador é elogiado em boa parte do livro (HORÁCIO. 

Carmina. IV, 2; 4; 7; 10; 14; 15). 

Certamente, de acordo com nossos pressupostos, as relações estabelecidas com 

Mecenas e Augusto são fundamentais para um entendimento da trajetória política do poeta, 

além de nos possibilitar uma lente para a leitura de seus poemas sob a perspectiva do 

patronato. Assim sendo, analisar as relações de patronato torna-se imprescindível para 

compreendermos a vida de Horácio, seu contexto político e, em especial, as imagens de 

Augusto em seus poemas.  

Baseando nessa visão mediadora do patronato a respeito da relação de Horácio 

com seus patronos, vejamos agora o modo como se dá a relação entre o poeta e Augusto. 

Sobre a relação do venusino com Mecenas, consideramos que ambos mantinham uma 

amizade conforme os ideais romanos de virtude ou, pelo menos, é essa imagem que o 

poeta constrói retoricamente em seus textos, embora, como dissemos, a relação de amicitia 

não exclui as diferenças sociais e materiais, nem as trocas de bens e serviços. Mas 
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questionamos: a relação de Horácio com Augusto se dava no mesmo nível da estabelecida 

com Mecenas? Horácio pode ser considerado amigo ou cliente de Augusto? E quais as 

implicações desta relação nas imagens do Princeps nos poemas horacianos? 

Como já vimos no capítulo primeiro, Augusto se queixa de sua ausência nas 

epístolas horacianas. Citemos, novamente, o excerto em que Suetônio relata tal ocorrido:  

De fato, depois de lidas certas cartas, assim [Augusto] se queixou de não 
haver nelas qualquer menção sua: “Saibas que estou bravo contigo, 

porque não falas sobretudo comigo nos vários escritos desse gênero; ou 
por acaso temes que entre os pósteros isto te seja motivo de infâmia: que 
sejas visto como meu amigo?”. E escreveu uma composição para ele, 
cujo início é assim: Como te encarregas de tantos e tão grandes negócios, 
sozinho, defendes com armas a Itália, a ornamentes com costumes, 
corriges com leis: contra os interesses públicos eu iria, se, com longo 
discurso, eu ocupasse teu tempo, César (Suetônio. Vita Horati).53 

 

A primeira observação que podemos fazer a respeito da carta de Augusto ao 

poeta é o uso do termo familiaris para se referir a Horácio, que podemos traduzir por 

"amigo próximo" (FREUDENBURG, 2014, p. 9; NOGUEIRA, 2006, p. 8). Como vimos, 

o termo amicus era usado para se referir a clientes ou patronos, de modo a evitar 

constrangimentos, na medida em que se apagam as diferenças entre ambos. Concluímos, a 

partir da análise das fontes, que a relação entre Horácio e Mecenas seria de amicitia, 

sobretudo quando analisamos os termos que o poeta usa para se referir a Mecenas. Mas no 

caso de Augusto, pode-se dizer, a partir do excerto acima citado, que o Imperador 

mantinha uma relação de amizade com o poeta? 

Neste caso, as evidências são escassas, e não nos permitem afirmar que havia 

uma relação mais íntima entre eles, embora saibamos que Horácio possuía uma relação 

próxima com o Imperador, em especial pela troca de correspondências entre ambos, tal 

como Suetônio nos legou. O biógrafo nos diz ainda que Horácio, "tendo sido primeiro 

apresentado a Mecenas e depois a Augusto, conseguiu posição nada comum na amizade de 

ambos." (Suetônio. Vita Horati)54. Assim, apesar desta declaração de Suetônio e da carta 

                                                           
53 "post Sermones uero quosdam lectos nullam sui mentionem habitam ita sit questus: “Irasci me tibi scito, 

quod non in plerisque eiusmodi scriptis mecum potissimum loquaris. An vereris ne apud posteros infame tibi 
sit, quod videaris familiaris nobis esse?”. Expressitque eclogam ad se, cuius initium est:  cum tot sustineas et 

tanta negotia solus, Res Italas armis tuteris, moribus ornes, Legibus emendes: in publica commoda peccem, 
Si longo sermone morer tua tempora, Caesar" (Suetônio. Vita Horati). 
 
54 "Ac primo Maecenati, mox Augusto insinuatus non mediocrem in amborum amicitia locum tenuit." 
(Suetônio. Vita Horati). 
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de Augusto preservada, ainda defendemos a hipótese de que a relação entre Horácio e o 

Imperador seria de patronato, em especial se observarmos três pontos: 

1) Em primeiro lugar, embora consideremos que o termo amicus era usado para 

se referir tanto a uma verdadeira amizade quanto a uma relação de patronato, consideramos 

que, pela significativa diferença de status entre o Imperador e o poeta, o uso desta palavra 

se deu, neste caso, de modo a evitar o termo cliens, pois, como vimos, referir-se a outro 

como cliente poderia ser considerado afrontoso. 

 2) Outra questão a ser abordada é a falta de referências de Horácio a Augusto 

como amigo. Nos versos do poeta, o Imperador é referido como César em vinte e sete 

vezes, ao passo que é chamado de Augusto em oito momentos distintos. Vale destacar 

ainda que poucos adjetivos acompanham o nome do Imperador, embora este esteja sendo 

elogiado em boa parte destas menções. Das qualidades atribuídas ao Imperador, podemos 

destacar a Ode IV.2 com fortis (valente, poderoso, firme), a II.4 com altum (elevado, 

sublime) e a Ode III.25 com o termo egregii (notório, egrégio, glorioso). Notamos, desta 

feita, o tom mais formal e menos íntimo de Horácio para com Augusto, o que nos leva a 

considerar que os dois mantinham uma relação de patronato, e não de amicitia. 

3) Por fim, Augusto pede diretamente ao poeta para lhe escrever obras, e 

embora Mecenas também tenha pedido, aqui temos o melhor exemplo do Imperador sobre 

a escrita do poeta, em especial se observarmos o livro IV das Odes, no qual Mecenas é 

mencionado uma única vez. Nossa hipótese é que este acontecimento tenha corrido pelo 

desentendimento entre o Mecenas e Augusto em 23 a.C., o qual se refletiu na poesia 

horaciana, na medida em que o poeta, cada vez mais, se aproxima da casa imperial, neste 

caso, o afastamento do Imperador para com seu antigo amigo se reflete em seus versos, em 

contraste com os anos anteriores, em que a presença de Mecenas era uma constante nos 

livros horacianos.   

Dessa forma, o patronato poderia permitir o desenvolvimento de uma relação 

de intimidade, cujo grau de interação podia variar de acordo com a alteração das 

circunstâncias sociais, embora as trocas recíprocas permanecessem constantes. Para 

Horácio, os benefícios diretos de Mecenas, como a fazenda em Sabina e o seu apoio 

financeiro, numa fase inicial, exigiam semelhantes serviços de sua parte em troca. Horácio, 

por sua vez, cumpriu suas obrigações sociais, dedicando as Sátiras, o primeiro livro das 

Epístolas e os três primeiros das Odes a Mecenas, além de fazer referências específicas a 
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seu patrono em muitos poemas individuais (McNEILL, 2001, p.28), embora consideremos 

que uma relação de amizade foi desenvolvida entre ambos. Sua ligação com Augusto, por 

sua vez, se baseou em uma relação de patronato, como pode ser percebido nos Jogos 

Seculares, nos quais Augusto oferece a Horácio um público e um evento para sua poesia 

ser cantada e, em troca, o poeta exalta as virtudes associadas ao seu governo. 

Nota-se, portanto, a importância de esclarecer as diferenciações entre patronato 

e amicita, além de suas semelhanças, de modo a compreender a aproximação de Horácio 

com Mecenas e, posteriormente, com Augusto, bem como a construção de um discurso 

ideal de amizade em diversos poemas. Esta análise torna-se imprescindível para a análise 

do livro IV das Odes e do Carmen Saeculare, na medida em que ambos são frutos diretos 

de uma relação de patronato entre Horácio e o Imperador, que só se tornou possível por 

intermédio de Mecenas. 

 

2.3 - A RECITATIO E A MATERIALIDADE DOS LIVROS: APRESENTAÇÃO E 

CIRCULAÇÃO DOS POEMAS HORACIANOS 

 

Como observamos até aqui, Horácio possuía uma relação próxima com a 

domus imperial e, já no contexto de escrita do Carmen Saecular e do livro IV das Odes, 

fazia parte do círculo mais íntimo de Augusto. O poeta, em função das relações de amicitia 

e patronato, ascendeu socialmente até se tornar um dos mais importantes escritores do 

contexto augustiano, sobretudo ao ser incumbido da tarefa de escrever o canto dos Jogos 

Seculares, o qual foi cantado por um coro de jovens e, assim, atingiu um expressivo 

público durante as festividades. No entanto, ainda nos resta compreender, antes de 

analisarmos o discurso sobre Augusto, de que modo os outros poemas horacianos atingiam 

seus leitores ouvintes. Nesse sentido, devemos questionar: se Horácio escrevia poemas em 

louvor a Augusto, de que forma essas imagens chegavam a seu público? Qual o meio de 

apresentação e circulação desses poemas? Essas são questões fundamentais para 

compreendermos os poemas horacianos enquanto discursos políticos, isto é, textos que 

tinham uma importância em um contexto político e social específico, o Principado de 

Augusto. Assim sendo, nosso objetivo, neste momento, é situar a circulação da obra 

horaciana no contexto da Roma augustiana, apresentar as formas em que seus versos eram 
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expostos a um determinado público e, sobretudo, destacar as formas de propagação desses 

livros entre o público leitor ouvinte. 

Já abordamos a importância do discurso poético como meio de construir e 

difundir uma memória política no contexto da elite de Roma, tal como o poeta nos informa 

na Ode III.30, na qual torna-se evidente a relevância da poesia para a perpetuação de uma 

memória, haja vista que ela é um monumentum que resiste à passagem do tempo, resiste à 

sua própria morte, sendo um meio pelo qual a memória dos acontecimentos e feitos seriam 

relegados às gerações posteriores. Afinal, a recitação e celebração de atos nobres, 

particularmente aqueles dos principais membros da sociedade romana, pode ser uma 

maneira de permanecer na memória do público. A este respeito, podemos nos questionar: 

os textos literários tinham esse efeito? Os poemas eram meios eficazes para transmitir a 

memória? Como eles transmitiam essa memória? É novamente em Horácio que 

encontramos a resposta. Vejamos o que o poeta afirma na Epístola 1, do livro II: 

Ainda que sem vigor e sem coragem no trato com as armas, o poeta é útil 
à cidade, se tu concorda que as pequenas coisas podem ajudar as grandes. 
O poeta modela a boca tenra e gaguejante das crianças, ele afasta desde 
então suas orelhas de propósitos desonestos; mais tarde ele forma 
também o seu coração por preceitos amigos, o curando da indocilidade, 
da inveja e da cólera. Ele narra as belas canções, supre de exemplos 
ilustres as gerações que chegam, consola a pobreza do pesar (Horácio. 
Epistolas. II.1.125-131).55 

 

Notam-se, nesse fragmento do poema, pelo menos dois aspectos importantes: 

primeiro, a importância da poesia para a formação dos jovens, que aprendem preceitos 

amigos (praeceptis amicis), afastando assim os vícios da indocilidade, da inveja e da cólera 

(asperitatis et invidiae corrector et irae); segundo, ao cantar os grandes feitos dos 

antepassados, a poesia oferece exemplos ilustres, instruit exemplis, isto é, a poesia propaga 

uma série de ações as quais constituem um conjunto de virtudes que são caras aos 

romanos. A poesia, portanto, constrói e propaga símbolos que contribuem para a formação 

de um discurso político que representa a realidade tal como os agentes sociais gostariam 

que a mesma fosse. Tais símbolos do poder são chamados de capital simbólico por 

                                                           
55 “Os tenerum pueri balbumque poeta figurat, 
torquet ab obscenis iam nunc sermonibus aurem, 
mox etiam pectus praeceptis format amicis, 
asperitatis et inuidiae corrector et irae, 
recte facta refert, orientia tempora notis               
instruit exemplis, inopem solatur et aegrum.” (Horácio. Epistolas. II.1.125-131). 
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Bourdieu, isto é, são instrumentos usados pelos poderosos para não precisarem ficar 

sempre recorrendo à força. O capital simbólico é uma propriedade qualquer que, percebida 

pelos agentes sociais, torna-se, em termos simbólicos, eficiente como uma verdadeira força 

mágica (Cf. BOURDIEU, 1989). 

Nesse sentido, podemos notar a importância da poesia para construir um 

conjunto de valores e propagar os mesmos por meio da leitura de poemas entre os jovens e 

entre os aristocratas, formando assim uma memória social que traz exemplos de virtudes 

consideradas importantes pelos romanos. Para o Príncipe ser efetivamente superior, deve 

demonstrar por atos e imagens que está acima de todos os outros homens por suas 

qualidades, governando segundo as regras da virtude, pois o poder de dominação deve 

estar nas mãos de um homem virtuoso (Cf. GONÇALVES, 2005). 

A obra horaciana possui uma dimensão comunicativa, quer dizer, propaga 

mensagens a um público específico e, como toda comunicação política, é intencional, 

sistemática e tenta gerar consenso por meio da persuasão (Cf. GONÇALVES, 2005). É 

assim que o Príncipe consegue legitimidade para governar. Isso não significa, no entanto, a 

ausência de conflitos e discordâncias, em especial se observarmos o contexto dos anos 

anteriores à batalha do Ácio, no qual Otávio e Marco Antônio construíam imagens 

conflitantes, procurando legitimar suas respectivas ações políticas e militares. Assim, 

podemos dizer que tanto o conflito quanto o consenso são componentes dos jogos de 

poder, fazem parte dos discursos políticos em torno dos governantes e dos grupos que o 

cercam; os conflitos geram a necessidade de propagar imagens de consenso, de construir 

uma representação da realidade idealizada, fundada em virtudes e símbolos que garantem a 

legitimidade da ação do Príncipe. 

Voltando ao tema da circulação de uma obra poética, acompanharemos o 

raciocínio de Starr, em seu artigo The circulation of Literary Texts in the Roman World, o 

qual afirma que a propagação de um texto se iniciaria em círculos mais fechados e íntimos, 

alargando-se, posteriormente, a um público mais amplo. De acordo com Starr, uma vez que 

o trabalho foi elaborado, os autores normalmente enviavam uma cópia a um amigo 

próximo para comentários e críticas (STARR, 1987, p. 213).  

Na primeira Epístola do segundo livro, o poeta lamenta-se de como os vates se 

sentiam mal ao receberem críticas dos amigos, deixando transparecer também como 

funcionava a prática da “avaliação” da poesia pelos conhecidos: 
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Nós outros os poetas é que fazemos mal a nós mesmos, quando (e corto 
aqui na própria vinha) vimos trazer-te nossos escritos em horas de 
trabalho ou cansaço, quando nos agastamos porque algum amigo nos 
censura um mau verso, quando, sem ser solicitados, recitamos trechos já 
conhecidos, quando lamentamos que não compreendam nossos trabalhos 
e o fino tecido de nossos poemas, quando esperamos acontecer que, mal 
saibas tu que fazemos versos, espontaneamente nos chames e nos mandes 
escrever [...] (Horácio. Epistolas. II.1.218-231).56 

 

A partir de então, após o autor receber comentários de seus ouvintes e proceder 

à revisão do projeto, ligeiramente expande o círculo de acesso a seu trabalho (STARR, 

1987, p. 213). Isso poderia ser feito por meio do envio de cópias de rascunho, feitas em sua 

casa pelos seus escravos e à sua custa. O poeta também poderia convidar alguns amigos 

para sua casa e recitar o trabalho para eles, a fim de perceber as suas observações e 

reações. De acordo com Holt Parker (2009, p. 202-3), a recitatio era a forma mais comum 

de apresentar e tornar conhecido um trabalho poético, por meio da leitura em voz alta a um 

público limitado, geralmente convidados de um jantar, os convivia. Nestes eventos, o 

trabalho de leitura, como entretenimento, foi entregue a escravos ou libertos especialistas 

em leitura, os lectores, os quais liam os poemas enquanto o anfitrião e os convidados 

permaneciam à mesa. Os textos poéticos foram apreciados principalmente pelos ouvidos, 

em vez dos olhos e, além disso, a leitura de um poema escrito por regras da métrica 

exigiria um leitor talentoso. Segundo Parker (2009, p. 205), nem anfitrião nem convidado 

levantavam-se e recitavam versos. Para o autor, a imagem comum de poetas cantando em 

jantares, de modo literal, não é apoiada por nenhuma evidência. 

As pequenas audiências nessas recitações eram compostas por amigos do autor, 

ou, em um sentido mais geral, por pessoas com quem já tinha algum contato social, 

incluindo patronos e clientes. Assim como um autor não enviaria o seu primeiro projeto a 

um estranho, não convidaria desconhecidos para uma leitura experimental de um trabalho 

                                                           
56 "Multa quidem nobis facimus mala saepe poetae 
(ut uineta egomet caedam mea), cum tibi librum               
sollicito damus aut fesso; cum laedimur, unum 
si quis amicorum est ausus reprehendere uersum; 
cum loca iam recitata reuoluimus inreuocati; 
cum lamentamur non apparere labores 
nostros et tenui deducta poemata filo;               
cum speramus eo rem uenturam ut, simul atque 
carmina rescieris non fingere, commodus ultro 
arcessas et egere uetes et scribere cogas. 
Sed tamen est operae pretium cognoscere qualis 
aedituos habeat belli spectata domique               
uirtus, indigno non committenda poetae." [...] (Horácio. Epistolas. II.1.218-231). 
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em andamento. Para Starr, estas primeiras leituras foram bastante fechadas. A audiência do 

poeta poderia discutir o trabalho durante e depois da recitação, mas o próprio texto ainda 

não circularia. Os membros do público não recebiam cópias para levar para casa e apreciar 

os poemas e, eventualmente, compartilhar os escritos com outros. O trabalho mantinha-se, 

neste momento, no controle do autor, que poderia decidir se o mesmo chegaria a um 

público mais vasto, quer em outras recitações ou na forma escrita (STARR, 1987, p. 214).  

Peter White (2009, p. 282-3) descreve de modo detalhado como ocorria uma 

recitatio: 

Em uma recitação, uma única pessoa lê enquanto outros escutam, não 
tendo nenhum material textual para orientar ou distraí-los. O conteúdo da 
leitura é desconhecido para a maioria do público; como regra, não é ainda 
um livro acabado que será apresentado. O leitor ocupa um espaço 
fisicamente distinto de todos os outros, uma plataforma ou área aberta. 
No entanto, em seu desempenho, ao contrário de um ator ou de um 
orador, o texto escrito serve como um suporte fundamental de 
acompanhamento. O público é escolhido pelo anfitrião e, 
predominantemente, são membros da elite. O desempenho do narrador 
normalmente não é interrompido, exceto por aplausos. Embora o objetivo 
da ocasião é experimentar o trabalho em andamento, o que o narrador 
procura não é uma crítica explícita, mas sinais de entusiasmo ou tédio dos 
ouvintes durante a performance. 

 

A partir do exposto, podemos definir, de modo geral, que os "círculos 

literários" seriam um primeiro público para o qual o poeta apresentava sua obra, seja por 

meio de textos escritos, seja pela recitação em convivia. No caso de Horácio, o poeta 

inseria-se no chamado círculo de Mecenas, o qual contava com outros poetas conhecidos, 

tais como Virgílio e Varo, tendo em vista que foram estes que o apresentaram a Mecenas, o 

qual cooptou Horácio a seu seleto círculo de poetas, após algum tempo. 

É somente quando o autor envia cópias de um grupo maior de pessoas que a 

forma escrita de um texto alcança grande circulação. Como sugere Johnson (p. 53, apud 

SILVA, 2014, p. 95),  

publicar na Antiguidade romana significava, pelo menos na época de 
Horácio, oferecer a outras pessoas a possibilidade  de copiar seu livro 
sem poder estipular sobre a destinação da obra. O que auxiliava a 
promover os escritores eram os círculos literários, por meio dos quais os 
autores podiam tornar-se conhecidos através da indicação de seus 
patronos. 
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Como afirma Starr (1987, p. 215), o envio de cópias do autor de um texto 

acabado significaria a liberação efetiva do trabalho de seu controle. Para o estudioso 

(STARR, 1987, p. 216), um autor antigo tinha várias maneiras de fazer um texto ser 

conhecido por terceiros. Em primeiro lugar, como já vimos, poderia enviar uma cópia de 

presente a um amigo, sem colocar quaisquer restrições ao que será copiado. Em segundo 

lugar, poderia recitar o trabalho para os amigos e, deste modo, permitindo-lhes fazer 

cópias. O poeta poderia ainda depositar um exemplar em uma das bibliotecas públicas, 

onde era, por assim dizer, de domínio público e seria copiado por qualquer pessoa que 

desejasse. Em quarto lugar, um autor podia permitir ou incentivar seus amigos a fazer o 

livro ser conhecido. Por fim, um autor poderia depositar um exemplar em um livreiro, que 

faria cópias e o colocaria a venda. 

Neste ponto, esclarecer a função social do autor no Mediterrâneo antigo nos 

permite compreender sua importância no processo de divulgação e reconhecimento social 

de sua obra. A ideia de auctor, no contexto horaciano, não significa ser um indivíduo 

social, mas possuir uma função social que o sujeito assume. Como nos afirma Dupont, 

“auctor é aquele que toma a iniciativa de uma ação, agindo graças às suas qualidades 

pessoais, à sua auctoritas, ao seu prestígio e posição social” (DUPONT, 2004, p. 163). A 

auctoritas do autor, deste modo, é o que permite à obra um reconhecimento público, visto 

que aquele que é imbuído de autoridade é quem garante a existência social e a repercussão 

da obra entre o público leitor ouvinte. 

Vimos até aqui a importância da recitação para a apresentação de uma obra 

poética, mas devemos lembrar que a literatura romana é profundamente dependente de 

livros e do acesso a eles por ambos, escritores e leitores (STARR, 1991, p. 337). A leitura 

em convivia permitia a avaliação de um poema e o reforço de laços de amizade ou 

patronato, ou seja, seria um jogo de relações sociais. No entanto, como afirma Holt Parker 

(2009, p. 188), a principal forma de circulação seria por meio de textos escritos, de livros 

de poemas. E, se as recitações tinham o importante papel de reforçar laços pessoais, os 

livros permitiriam o alcance desses poemas a um público muito mais expressivo. 

Parker (2009, p. 193), nesse sentido, se questiona: será que o público iria ouvir 

uma recitação, aprender o poema ao ouvi-lo e depois ir para casa com ele em suas 

memórias, para recitá-lo mais tarde para os outros? A resposta é negativa, sobretudo se 

considerarmos que o trabalho estaria incompleto e, além disso, apenas partes dos poemas 
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eram apresentadas. Como dissemos, a apreciação de um poema, após a recitatio, se daria 

pela obtenção de uma cópia escrita. O próprio Horácio indica que seus poemas eram lidos 

em livros (Epistolas. I.19.35; I.20; Sermones. I.10.4; Carmina II.20; III.30). O livro seria, 

dessa forma, o suporte material para a propagação de seus escritos, bem como para a 

construção e difusão de uma memória em torno do Princeps. Concordamos, deste modo, 

com os autores que afirmam que uma parte substancial da poesia de Horácio circulou 

dentro de um círculo restrito de amigos antes da publicação como coleção (Cf. CITRONI, 

1995; LOWRIE, 2009). 

Nessa mesma perspectiva, McNeill (2001, p. 36ss) apresenta uma leitura do 

público de Horácio que contribui com nossa proposta de considerar o papel social de seus 

poemas, sobretudo em sua relação com os leitores ouvintes. O autor desenvolve um 

modelo de análise que considera os leitores de Horácio por intermédio de círculos 

concêntricos. O primeiro leitor de Horácio seria Mecenas, ao passo que seu segundo 

círculo seria composto de amigos próximos, tais como Virgílio e Varo; o terceiro círculo 

de leitores seria formado pela elite de equites e senadores; o quarto círculo seria composto 

por pessoas que se associavam às elites romanas, como clientes e libertos; e, por fim, o 

último círculo de leitor seria formado por pessoas alfabetizadas de Roma, mas sem 

contatos diretos com Horácio e as elites. Tal proposta corrobora nossa percepção de que 

Horácio transmite o discurso sobre Augusto e seus feitos a um público amplo, o qual não 

se limita aos círculos íntimos do poeta. 

Dessa forma, compreender as formas de apresentação e circulação da poesia 

horaciana contribui para a compreensão desse período tão importante da história romana, a 

passagem da República para o Império. Horácio, como outros escritores da época (e.g. 

Virgílio, Tito Lívio, Propércio, Ovídio), viveu a insegurança das guerras civis, bem como a 

relativa estabilidade proporcionada por Otávio e seu grupo em torno do político e, dessa 

forma, foi sensível às transformações de seu tempo, nos legando poemas que criaram e 

transmitiram imagens que foram desde as incertezas das guerras até a certeza de um futuro 

grandioso de Roma, tendo à sua frente o Princeps, o principal cidadão. 

Sem dúvidas, a recitatio e a publicação em formas de livros foram 

fundamentais para propagar essas imagens de Augusto e sua domus, afinal, nossa leitura 

considera os poemas horacianos discursos e, como tal, só assumem sua plena função ao 

entrar em contato com o mundo social do poeta, ao convencer retoricamente os leitores 
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ouvintes. Nesse sentido, se considerarmos o desejo de Horácio de que sua obra seja mais 

duradoura do que as pirâmides, certamente essa não o seria apenas por recitações ou 

transmissão oral, mas, sobretudo, por sua presença na materialidade do livro. 
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CAPÍTULO III 

REPRESENTAÇÕES DE AUGUSTO NA POESIA HORACIANA 
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Nosso objetivo no capítulo III é, efetivamente, analisar o discurso sobre 

Augusto e sua domus, seus feitos e suas virtudes construídos na obra lírica horaciana. Uma 

característica especial, em termos políticos, do Livro IV, publicado dez anos após os três 

primeiros, é conter muito mais Odes dirigidas aos homens importantes: três homens que 

foram cônsules, Paulo Máximo57 em IV.1, Censorino58 em IV.8 e Lólio59 em IV.9, Tibério 

e Druso, enteados de Augusto em IV.4 e IV.14 e, é claro, o próprio Augusto em IV.5 e 

IV.15, elogiado por Horácio em razão de sua  pessoa e de seus feitos. 

Paolo Fedeli (2009, p. 91) sugere que, apesar de o relato de Suetônio, o quarto 

livro das Odes começou a ser escrito não por pressão de Augusto, mas pelo sucesso do 

Carmen Saeculare, o que levou Horácio a negligenciar as críticas recebidas pelos três 

primeiros livros líricos. Além disso, o autor afirma que, certamente, os poemas IV.2, IV.3 

e IV.5 pertencem a um período anterior à data de publicação do livro completo, haja vista 

que remetem a acontecimentos anteriores ao ano de 13 a.C., como a ausência do 

Imperador, que se encontrava em campanhas militares na Gália e Hispânia. Podemos 

supor, também, que a publicação do quarto livro se deu como fase final de um processo 

que, graças às leituras públicas, permitiu a divulgação anterior dos referidos poemas. 

Corrobora essa hipótese o fato de que os poemas políticos são um componente 

importante do livro, mas não os únicos. O livro IV das Odes de Horácio é composto por 15 

poemas. De acordo com Heloísa Penna (2007, p. 97-98), podemos dividir o livro IV das 

Odes nos seguintes temas: cívico (IV, 2; 4; 14; 15), moral (IV, 7; 10), báquico (IV, 11; 12), 

amoroso (IV, 13), elogioso (IV, 5; 9), metapoético (IV, 1; 3; 8) e religioso (IV, 6).  

Para Michèle Lowrie (2010, p. 227), de modo geral, o livro IV fornece uma 

oportunidade para pensar sobre o papel que a poesia pode desempenhar na sociedade, já 

que revela valores compartilhados na sociedade romana. Muitos eventos extraordinários 

são elogiados neste livro: vitórias militares e a vinda da paz. Um tema recorrente, 

especialmente na parte final do livro, são os valores romanos. Virtus, uma palavra comum 

em Horácio, tem um papel especial a desempenhar aqui, assegurando aos líderes os 

padrões do mos maiorum.  

                                                           
57 Paulus Fabius Maximus, cônsul em 11 a.C. 
 
58 Caio Marcius Censorinus, cônsul em 8 a.C. 
 
59 Marcul Lollius foi cônsul em 21 a.C. e governador da Gália entre 17 e 16 a.C. 
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O foco de nossa interpretação das Odes IV é o elogio a Augusto e sua domus, 

haja vista que tais temáticas nos possibilitam vislumbrar a mística imperial criada em torno 

da imagem de Augusto: sua domus como fonte de virtude e a paz como realização máxima 

do Príncipe. “É nesta base que é construída uma mística triunfalista de vitórias imperiais, 

culminando com a promessa de paz, segurança e prosperidade” (FEDELI, 2009, p. 107). 

Assim, serão selecionados quatro poemas para análise neste capítulo: os poemas 4 e 14, os 

quais têm em comum a construção de um discurso de elogio à domus Augusta por meio das 

vitórias militares dos enteados do Imperador; além desses, serão analisados em conjunto os 

poemas 5 e 15, em que Horácio elabora um discurso laudatório se referindo diretamente à 

pessoa de Augusto, destacando seus feitos, suas virtudes e sua importância para a 

conquista e manutenção da paz. Como observa Putnam (1986, p. 31), um dos principais 

temas do livro IV é o da renovação, revitalização de Roma, e este será um dos pontos 

analisados nos próximos tópicos.  

Augusto é muito presente neste livro, em contraste com Mecenas que, 

mencionado diversas vezes nos poemas dos anos anteriores, neste aparece uma única vez, 

o que consideramos ser o resultado da maior proximidade de Horácio com o Imperador. 

Vemos que dessa relação resultou o poema Carmen Saeculare, que celebra uma série de 

questões que encontrarão um desenvolvimento mais amplo no quarto livro das Odes: o 

advento de uma nova era, a grandeza de Roma e sua proteção garantida pelos deuses, a 

exaltação da legislação marital de Augusto, a ênfase na fertilidade da terra, a origem divina 

de Roma e a descendência divina do Príncipe, fonte de virtudes e garantidor da paz 

romana. 

Em nosso terceiro capítulo será abordada a construção de um discurso 

triunfalista a respeito das vitórias militares de Tibério e Druso, as quais, por sua vez, nos 

revelam um tom laudatório em relação à domus Augusta. Faremos também uma leitura da 

festa dos Jogos Seculares, empreendida por Augusto em 17 a.C., na qual um poema escrito 

por Horácio foi cantado por um coro de jovens. Na compreensão dessa cerimônia, 

destacaremos sua característica ritualística e, enquanto festa, produtora e perpetuadora de 

memória, com o objetivo de enaltecer as virtudes que Augusto associou a si e a seu 

governo. Por fim, serão analisados dois poemas do quarto livro das Odes marcados pela 

presença de Augusto, seus feitos virtuosos e sua importância para Roma e os romanos, à 

medida que sua imagem é construída de modo a colocá-lo como garantidor da pax romana. 
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3.1 - HORÁCIO E O ELOGIO À DOMUS AUGUSTA 

 

Uma das preocupações de Augusto foi reivindicar o papel de restaurador das 

antigas virtudes,60 entre elas as relacionadas à família, o que pode ser notado pela 

legislação referente ao casamento. Na sociedade romana a família representava uma 

unidade social. Era também a base das obrigações sociais, o meio por meio do qual tanto o 

status como a riqueza eram transmitidos. Como um microcosmo da sociedade, as relações 

familiares transformavam-se em uma unidade de sobrevivência social, à medida que se 

tornavam não apenas números demográficos, mas, a partir dessa unidade, estabeleciam 

relações políticas e religiosas (PARKIN, POMEROY, 2007, p. 72). 

Família significava, em termos gerais, um grupo de pessoas sujeitas à potestas 

de um membro masculino; o pater familias se responsabilizava pela esposa, filhos, 

escravos, etc. Não era constituída necessariamente por parentes, embora pudesse ocorrer 

(como nas famílias pobres, que não tinham escravos). Nesse sentido, a família inseria-se na 

domus, o que significava não somente um lugar espacial – a casa – mas também um 

elemento definidor da unidade familiar básica: pai, mãe e filhos, ou seja, uma relação de 

linhagem e parentesco (PARKIN, POMEROY, 2007, p. 72). Por outro lado, para Richard 

Saller, a palavra familia é usada para o grupo de escravos sob um dominus, com a exclusão 

dos membros livres da casa, enquanto domus é mais amplo, incluindo a esposa, filhos e 

outras pessoas na casa (SALLER, 1984, p. 343). Dessa forma, quando analisamos a 

problemática da relação de Augusto e seus enteados nos poemas horacianos, estaremos nos 

referindo antes à sua domus do que à sua familia61, pois, de fato, a domus augustiana 

representava na comunidade cívica de Roma o “locus da memória do Imperador e de sua 

família” (HALES, 2009, p. 53), a qual se constituiu, como afirma Hidalgo de la Vega 

                                                           
60 A ideia de restaurar os costumes dos antepassados era uma constante na política, como o próprio 
Imperador afirma em suas Res Gestae, que “nenhum cargo concedido contrariamente ao costume dos 
antepassados eu aceitei” (Augusto. Res Gestae. VI). 
 
61 Em suma, todos os significados de domus e família estão relacionados e são difíceis de serem distinguidos. 
Quando um romano falava sobre os prazeres de sua domus, muitas vezes, para o pesquisador, é impossível 
descobrir se ele se referia à sua casa física ou à família e aos servos, sobre os quais exercia potestas ou 
dominium. Além disso, a distinção entre domus como a família estendida e domus como o grupo de 
descendentes frequentemente é complicada de se fazer. Quando as mortes de Caio e Lúcio deixaram Augusto 
com uma "domus deserta", o leitor se destina a entender que eles deixaram de pertencer à domus como o 
círculo dos parentes, mas também, e mais importante, que não eram mais os potenciais sucessores da domus 
de Augustus, no sentido de dinastia (SALLER, 1984, p. 347-348). 
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(2012, p. 22), a partir da concentração do poder nas mãos do Príncipe e de sua família. A 

domus expressava o pertencimento a um grupo de parentesco mais amplo que a gens ou 

familia, e em um nível geral simbolizava o poder político de um romano e seu prestígio 

social (HIDALGO DE LA VEGA, 2012, p. 22), em especial se tratando do Princeps. 

A expressão domus Augusta apareceu pela primeira vez no ano de 13 d.C., em 

Ovídio (MOREAU, 2005, p. 8), nas suas Pônticas: 

O momento é favorável às súplicas: ele se encontra feliz e vê consolidar a 
força de Roma em sua plenitude; sua esposa, incólume, conserva 
fielmente seu leito; seu filho amplia os confins do Império Ausônio; o 
próprio Germânico se supera a anos com seu valor, e a força de Druso 
não é menor que sua nobreza. Acrescente-se a isso que estão bem suas 
piedosas noras, suas netas e os filhos de seus netos, e os demais membros 
de sua Augusta casa (OVÍDIO, Pônticas, II.2.67-74).62 

 

A domus Augusta aparece, aqui, com um sentido amplo, pois além de agregar 

os familiares próximos, ainda é composta pelos “demais membros de sua augusta casa”, 

que podem se referir a outros parentes consanguíneos e aliados próximos (MOREAU, 

2005, p. 8). Em nossa perspectiva, consideramos, para análise, que a domus Augusta a que 

se refere Horácio em seus poemas possui o mesmo significado em relação aos membros e 

ao status de tal expressão, embora ela não apareça diretamente em seus escritos. 

Tendo em vista as discussões acima, consideramos que o sentido de domus 

para status social não se limita a seus significados familiares. Na visão romana, domus 

como casa e família teve uma influência direta sobre a legitimidade e prestígio de um 

cidadão. Na sociedade romana, na qual a riqueza e respeitabilidade social estão 

intimamente relacionadas, as domus eram um símbolo central da honra. Fatores religiosos, 

políticos e sociais contribuíram para o valor das domus como um símbolo para os romanos. 

                                                           
62 "Valet ille uidetque 
quas fecit uires, Roma, ualere tuas. 
Incolumis coniunx sua puluinaria seruat, 
promouet Ausonium filius imperium.                
Praeterit ipse suos animo Germanicus annos 
nec uigor est Drusi nobilitate minor. 
Adde nurus neptesque pias natosque nepotum 
ceteraque Augustae membra ualere domus." (Ovídio. Pônticas. II.2.67-74) 
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A casa romana tinha uma aura sagrada, devido à importância dos cultos familiares 

(SALLER, 1984, p. 350)63. 

Para os romanos, a domus estava intimamente associada às esposas, filhos e 

outros parentes; os aristocratas também foram relacionados de forma concreta à linhagem, 

que poderia ficar como um símbolo de poder familiar (SALLER, 1984, p. 351). Entretanto, 

quando o pater familias não tinha herdeiros surgia o problema da sucessão. A solução seria 

a adoção, amplamente usada para o fim de preservar a domus, bem como para proporcionar 

a continuidade da linhagem para fins de herança da propriedade. Assim, a preocupação 

com a continuidade da sacra família poderia ter tido ligações com a importância do culto 

dos antepassados  em Roma. Além disso, um romano sem filhos legítimos tentaria criar um 

herdeiro por outros meios, poderia, para tanto, adotar um filho ainda sob o poder paternal 

de outra família, ou revogar aquele que era legalmente independente (LINDSAY, 2009, p. 

21-22).  

O poder de adoção era uma prerrogativa do pater familias. A adoção, assim 

como a emancipação, era vista como um dos dispositivos abertos a um pai para planejar o 

futuro de sua família e sua propriedade: do mesmo modo que a emancipação podia ser 

usada para reduzir o número de quem estava no poder paternal, a adoção poderia ser 

utilizada para aumentá-lo. Em cada caso, o ponto principal da adoção era criar uma nova 

fonte para a continuidade do poder paterno (JOHNSTON, 2004, p. 33). Nesse sentido, o 

pater familias também teve o poder de nomear um ou mais herdeiros, responsáveis pela 

continuação da família do falecido e pelas observâncias religiosas. Ao herdeiro cabia não 

só todos os bens e direitos do falecido, mas também suas obrigações, em especial para com 

as dívidas (JOHNSTON, 2004, p. 45). 

                                                           
63 Os cultos constituíam parte das práticas sociais de uma determinada cultura. Assim, compreendemos que é 
por meio dos ritos e cultos públicos e familiares que as sociedades − e, em nosso caso, a de Roma − 

construíam e transmitiam representações sobre suas divindades, seus mortos e ancestrais, enfim, sobre a 
ordem das coisas. Nesse sentido, inferimos que os cultos domésticos tinham na pietas um de seus pilares, isto 
é, pelo sentimento de devoção/obrigação/lealdade o homem ligava-se aos membros da comunidade familiar e 
unidos sob a égide do patria potestas eram projetados no passado pela manutenção dos cultos aos ancestrais 
(Cf. BUSTAMANTE, 2011; BEARD, NORTH E PRICE, 1998). “Estava, pois, firmada nos sentimentos 

religiosos dos romanos, que se sentiam protegidos pelos Deuses Manes, Lares e Penates, e que pensavam que 
o dono da casa tinha seu genius tutelar e a esposa era protegida por Juno. Estabelecendo um vínculo afetivo 
entre os membros de uma família, a pietas alargava-se à divindade e acabava por compreender também as 
suas relações com o Estado” (BUSTAMANTE, 2011, p. 2). Acreditamos, assim, que a integridade e 
manutenção da religio romana estava contida em cada domus, denotando a relação com as divindades e com 
os antepassados, pois que a domus torna-se, diante da realização do culto doméstico, um santuário presidido 
pela autoridade do pater famílias.  
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O regime político fundado por Augusto, como dissemos, configurou-se numa 

nova forma de governar baseada na união de diversos cargos nas mãos de um único 

homem e de seu grupo. O Imperador, com o passar dos anos, começou a se preocupar com 

a questão da sucessão, em especial depois de haver se estabelecido. Neste momento, 

observamos a propaganda feita ao redor dos enteados do Princeps, em especial Druso e 

Tibério, que tiveram suas vitórias militares cantadas pelos poemas de Horácio, conforme 

nos informa Suetônio: 

Realmente [Augusto], a tal ponto sempre louvou os escritos dele 
[Horácio] e acreditou que eternamente assim haveriam de permanecer, 
que impôs que ele compusesse não só o Hino Secular, mas também sobre 
a vitória Vindélica de Tibério e Drúsio, seus enteados; e incitou-o, por 
causa disso a acrescentar aos três livros de Odes um quarto, depois de 
longo intervalo (Suetônio. Vita Horati). 

 

Dessa forma, os poemas escritos por Horácio sobre a vitória militar de seus 

enteados foram realizados a partir de um pedido de Augusto e, segundo nossa hipótese, seu 

objetivo seria enaltecer a sua domus, em especial sobre suas vitórias militares, aspecto tão 

caro a um governante romano. Aliás, seus enteados se destacaram em campanhas militares 

pelos Alpes em 15 a.C., divulgar essa imagem, dessa forma, seria importante para mostrar 

que sua casa estaria preparada para assegurar a segurança do Império. 

Nero Cláudio Druso e Tibério Cláudio Nero eram filhos de  Tibério Cláudio 

Nero e Lívia Drusa, nascidos respectivamente em 38 e 42 a.C. Esta se separou de seu 

marido em 38 a.C., casando-se logo em seguida com Otávio, o futuro Imperador Augusto. 

As relações estabelecidas entre as domus Iulia e Claudia permitiram aos jovens cargos no 

exército romano, tendo ambos encabeçado campanhas militares nos Alpes, as quais foram 

cantadas por Horácio nos poemas 4 e 14 de seu quarto livro das Odes. Nesse sentido, os 

dois poemas são Odes cívicas que celebram as vitórias militares dos Cláudios. 

Na Ode IV.4, podemos ler a seguinte comparação: 

tal como o leão recentemente arrancado ao fértil leite 
da fulva mãe, avistado nos férteis campos 
por uma cabra fadada a morrer 
nos seus dentes ainda novos, 
 
assim pareceu Druso aos Vindélicos, combatendo  
no sopé dos Alpes Réticos (Horácio. Carmina. IV.4.13-18).64 

                                                           
64 "qualemve laetis caprea pascnis 
inlenta fulvae matris ab ubere 



 

120 

 

Para desenvolver nossas análises, podemos considerar que este poema se 

divide em quatro partes: na primeira (v. 1-22), faz-se uma comparação entre Druso e um 

leão, pois, assim como um leão é visto por suas presas, Druso é visto pelos Vindélicos; na 

segunda (v. 23-36), ressalta-se a relação entre a força inata dos Cláudios e a importância de 

Augusto para o desenvolvimento da mesma; na terceira (v. 37-49), Horácio fala da dívida 

de Roma para com os Neros, se referindo às vitórias militares das Guerras Púnicas; por fim 

(v. 49-76), observa-se um longo discurso de Aníbal, no qual se compara a vitória do 

enteado de Augusto com a vitória dos Cláudios sobre os cartagineses. 

Destacamos o elogio à habilidade militar de Druso, tal como expõe na seguinte 

passagem: "suas hordas [dos vindélicos], há tanto tempo ao longe e ao largo vitoriosas, 

vencidas pelas tácticas deste jovem" (Horácio. Carmina. IV.4.22-24)65. Mas qual 

explicação Horácio dá a essa habilidade? Parece que o elogio recai apenas à família 

Cláudia, desde as vitórias de seus ancestrais até os jovens Neros. Mas se continuarmos a 

leitura da Ode, veremos:  

sentiram [os vindélicos] o quanto pode a mente e o caráter,  
alimentados dentro de uma casa  
pelos deuses, e a paternal devoção  
de Augusto pelos Neros. 
 
Dos bons e dos bravos nascem os bravos: 
têm os novilhos e os cavalos a coragem dos pais, 
e as ferozes águias não dão à luz 
uma pacífica pomba. 
 
Contudo, o estudo aumenta a força inata, 
e o culto do que é correto fortalece o espírito; 
sempre que não se observam os costumes, 
a culpa desgraça até os bens nascidos (Horácio. Carmina. IV.4.25-
36).66 

                                                                                                                                                                                

iam lacte depulsum leonem 
dente novo peritura vidit: 
videre Raetis bella sub Alpibus 
Drusum gerentem Vindelici;" (Horácio. Carmina. IV.4.13-18). 
 
65 " lateque victrices catervae 
consiliis iuvenis revictae" (Horácio. Carmina. IV.4.22-24). 
 
66 "sensere, quid mens rite, quid indoles               
nutrita faustis sub penetralibus 
 posset, quid Augusti paternus 
in pueros animus Nerones. 
Fortes creantur fortibus et bonis; 
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Pela passagem acima, nota-se que é graças à educação de Augusto que o jovem 

consegue vencer as batalhas; é Augusto quem é elogiado no poema, por meio de seu 

enteado. Só se podem desenvolver as virtudes, já que são inatas, isto é, o Imperador apenas 

cultiva o que já veio com o jovem Druso. A esse respeito, as últimas estrofes do fragmento 

supracitado são significativas: as qualidades naturais apenas se desenvolvem em tempos 

em que os costumes dos antepassados são respeitados; nesta ocasião notamos um louvor ao 

estado atual da cidade de Roma, vista como distante das décadas anteriores de guerra civil. 

Segundo Erico Nogueira (2006, p. 54), o principal assunto do poema não é o 

elogio à glória militar de Druso senão, mais abstratamente, o elogio da educação, doctrina, 

a que se imputa o aperfeiçoamento dos dotes naturais, indoles. De acordo com Pedro Braga 

Falcão (2008, p. 271), a palavra doctrina significa instrução intelectual e moral, e não 

simplesmente um simples treino que leva a um determinado objetivo, sendo essa educação, 

tal como salientamos, dada por Augusto. 

Na quarta parte da Ode, notamos a presença da narratio, um recurso retórico 

importante utilizado por Horácio para enaltecer o sucesso militar: a comparação da vitória 

de Druso à vitória de Gaio Cláudio Nero, durante o seu consulado em 207, sobre o irmão 

de Aníbal em Sena, no rio Metauro, Úmbria, foi um ponto de virada na Segunda Guerra 

Púnica (PUTNAM, 1986, p. 91). Nesse momento, Horácio recorre às experiências do 

passado para enaltecer as vitórias atuais. Devemos também observar que nesse instante é a 

gens claudia quem é elogiada, pois "Não há nada que as mãos dos Cláudios não alcancem" 

(Horácio. Carmina. IV.4.73)67, e é o próprio Júpiter que conduz suas ações nas batalhas, 

haja vista que o deus leva-nos “sábios conselhos por entre os perigos da guerra" (Horácio. 

Carmina. IV.4.75-76). De acordo com a percepção horaciana expressa no poema, não 

podemos nos esquecer que é Augusto quem cultiva os valores inatos de seus enteados, 

Tibério e Druso, bem como suas virtudes são alimentados pela casa imperial. 

                                                                                                                                                                                

est in iuvencis, est in equis patrum               
virtus neque inbellem feroces 
progenerant aquilae columbam; 
doctrina sed vim promovet insitam 
rectique cultus pectora roborant; 
utcumque defecere mores,               
indecorant bene nata culpae." (Horácio. Carmina. IV.4.25-36). 
 
67 "nil Claudiae non perficient manus" (Horácio. Carmina. IV.4.73) 
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Tal como percebemos, nesse poema o tom laudatório é bem claro, sendo a 

vitória de Druso elogiada, comparada às vitórias sobre os cartagineses, episódio tão 

importante da história romana, e é Augusto, por trás de tudo, que torna os sucessos 

militares de seus enteados possíveis. De acordo com Nogueira (2006, p. 59),  

se é que esta ode possui um destinatário, é nada menos que a própria 
cidade de Roma, apostrofada na décima estrofe. Este fato liga-a 
estritamente às odes chamadas romanas – as seis primeiras do terceiro 
livro –, em que, aliás, se trata de assunto semelhante: as causas da suposta 
decadência da Urbe. Deste modo, ao tom “pessimista” das odes romanas 

Horácio responde, alguns anos mais tarde, com esta ode marcadamente 
“otimista” [...]. Como veremos ao estudar a ode 4, 14 mais adiante, 

estreitamente ligada a esta não só pelo assunto senão também pelo metro, 
o elogio de Augusto, aqui como indivíduo educador de indivíduos, 
passará, em 4, 14, a elogio de Roma como civilizadora dos povos. 

 

Nesse mesmo tom é escrita a Ode IV.14, como podemos perceber nesta 

citação:  

De que forma poderá o zelo dos senadores e do povo, 
Augusto, com pródigas mercês de honra, 
eternizar para todo o sempre tuas virtudes, 
em inscrições e nos registros dos fastos, 
 
ó maior dos soberanos de todas as regiões habitáveis  
que o sol ilumina? Ainda já pouco os Vindélicos, 
ignorantes da lei latina, às suas custas 
aprenderam o quanto vales na guerra" (Horácio. Carmina. IV.14.1-8).68 

 

Horácio inicia a Ode69 com um questionamento: o que poderia eternizar as 

virtudes de Augusto? O poeta responde a essa pergunta listando uma série de conquistas 

                                                           
68 "Quae cura patrum quaeve Quiritium 
plenis honorum muneribus tuas, 
Auguste, virtutes in aevum 
per titulos memoresque fastus 
aeternet, o, qua sol habitabiles 
inlustrat oras, maxime principum, 
quem legis expertes Latinae 
Vindelici didicere nuper, 
quid Marte posses." (Horácio. Carmina. IV.14.1-8). 
 
69 Podemos considerar que esta Ode "divide-se em três partes. A primeira, que compreende as seis estrofes 
iniciais, trata respectivamente, depois de um elogio a Augusto nas duas primeiras estrofes, da vitória de 
Druso (a mesma de 4, 4) na seguinte e da vitória de Tibério nas demais. A segunda parte estende-se da sétima 
à décima estrofe e é o centro do poema: compara-se aí a ação de Tibério à do rio Áufido, que acabamos de 
ver nomeado em 4, 9, e procede-se a um elogio das virtudes do Princeps. Na terceira parte, que ocupa as três 
últimas estrofes, continua-se, de maneira só aparentemente protocolar, o elogio a Augusto da seção anterior." 
(NOGUEIRA, 2006, p. 91). 
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romanas realizadas graças ao Imperador, dentre as quais se destacam as vitórias de Tibério 

e Druso, novamente por intermédio de Augusto, como notamos na passagem: "assim com 

um violento golpe Cláudio derrubou as férreas fileiras dos bárbaros, e ceifando um por um, 

cobriu o chão com seus corpos, vencendo sem perdas, enquanto tu [Augusto] lhe davas os 

exércitos, tu, o teu conselho, e os teus deuses" (Horácio. Carmina. IV.14.29-34)70. Nesse 

sentido, é Augusto o responsável pela vitória sem baixas, sendo Tibério apenas seu 

intermediário. 

Sobre as habilidades militares de Augusto, escreve Horácio: 

Pois no mesmo dia 
em que o porto de Alexandria, suplicante, 
as portas abriu de seu deserto palácio, 
 
a favorável Fortuna, quinze anos depois, 
concedeu-te um outro êxito militar, 
acrescentando esta honra e desejada glória  
às suas campanhas já vencidas (Horácio. Carmina. IV.14.34-40)71. 
 

Na segunda metade do poema, destaca os povos submetidos a Augusto, 

listando-os; mais importante ainda é o fato de, Horácio afirmar que os mesmos "ouvem" 

(audit), "veneram" (venerantur) e "admiram" (miratur) o Imperador, como vemos abaixo: 

A ti, admira-te os Cântaro antes invencível, 
a ti, o Medo e o Indo, e o fugitivo Cita, 
ó guardião sempre presente  
de Itália e da soberana Roma! 
 
A ti, ouve-te obediente o Nilo, que esconde 
as nascentes das suas águas, ouve-te o Istro, a ti, 
o rápido Tigre, o Oceano cheio de monstros 
que brama perante os longínquos Bretões, 
 

                                                                                                                                                                                

 
70 "ut barbarorum Claudius agmina 
ferrata vasto diruit impetu 
primosque et extremos metendo 
stravit humum sine clade victor, 
te copias, te consilium et tuos 
praebente divos." (Horácio. Carmina. IV.14.29-34) 
 
71 "nam tibi quo die 
portus Alexandrea supplex 
et vacuam patefecit aulam, 
Fortuna lustro prospera tertio 
belli secundos reddidit exitus, 
laudemque et optatum peractis 
imperiis decus adrogavit." (Horácio. Carmina. IV.14.34-40) 
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a ti, ouve-te a Gália que não receia a morte, 
e a rude Ibéria, a ti, veneram-te os Sigambros, 
esse povo sedento por sangue, 
agora que depuseram suas armas (Horácio. Carmina. IV.14.41-52).72 

 

Ambas Odes, embora sejam uma celebração aos feitos dos homens, possuem 

uma retórica semelhante às Odes que celebram divindades, em especial pelo uso do recurso 

retórico da narratio, comumente utilizado para narrativas míticas dos feitos divinos (Cf. 

ZIMMERMANN, 2009, p. 86-95), embora aqui sejam narrados os feitos humanos. Tal 

recurso tem um objetivo persuasivo, isto é, convencer o público leitor ouvinte de que os 

feitos dos membros da domus Augusta são dignos de serem lembrados. A memória, aqui, 

assume uma função importante para a legitimidade do Príncipe, haja vista que inscrever 

feitos maravilhosos na memória da domus Augusta reforça um discurso que coloca 

Augusto e seus familiares como aptos a defenderem o Império e manterem a paz interna. A 

casa augustiana, assim, composta por membros virtuosos, é representada como fonte de 

poder e virtudes que emanam de seus membros, os quais são capazes de governar o 

Império. 

A narratio da Ode IV.14 é, na verdade, composta por duas histórias: a primeira 

fala da vitória de Tibério sobre os Vindéicos, o segundo recorda a vitória de Augusto no 

Ácio. Na primeira história, Augusto está muito presente. Ele realmente não desempenha 

nenhum papel direto na vitória de Tibério, mas a narração começa e termina com a 

observação de que a vitória foi conquistada graças aos soldados de Augusto (milite nam 

tuo) com os seus planos e proteção divina (te copias, te consilium et tuos praebente divos). 

A presença de sua pessoa no início e no final dessa narratio é um sinal claro de que esta 

narrativa é em louvor de Augusto. 

                                                           
72 "te Cantaber non ante domabilis 
Medusque et Indus, te profugus Scythes 
miratur, o tutela praesens 
Italiae dominaeque Romae. 
te, fontium qui celat origines, 
Nilusque et Hister, te rapidus Tigris, 
te beluosus qui remotis 
obstrepit Oceanus Britannis, 
tenon paventis funera Galliae 
duraeque tellus audit Hiberiae 
te caede gaudentes Sygambri 
compositis venerantur armis." (Horácio. Carmina. IV.14.41-52). 
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A segunda narratio está desenvolvida entre os versos 34-40: em muitos 

aspectos, parece estabelecer um ritmo mais simples e procura reequilibrar todo o hino que 

a primeira narrativa longa oferece à escala excepcional. Na verdade, do ponto de vista 

temático, esta narrativa contrabalança com a anterior: Horácio lembra a batalha de Ácio, de 

modo que a vitória sobre os Vindélicos na primeira narrativa se reúne aqui com a vitória 

contra os Orientais (ZIMMERMANN, 2009, p. 101). Além disso, esta narrativa é mais 

diretamente um elogio de Augusto, uma vez que estava presente na batalha de Ácio. 

Segundo a argumentatio de Horácio, compreendemos que destacar a uirtus da 

família augustiana representa, em nosso entender, uma exaltação dos valores e 

comportamentos compartilhados na domus imperial, visto que, conforme nossas hipóteses, 

ao enfatizar retoricamente os bons costumes e a devotio paternal de Augusto para com seus 

enteados, Horácio acentua a família como uma unidade social, religiosa, política e afetiva, 

a qual representava e garantia a manutenção do mos maiorum e da própria legitimação do 

governo diante da comunidade cívica. 

Inferimos, portanto, que as representações da uirtus da família imperial se 

transformavam, no contexto augustiano, em um símbolo de poder, destacando assim a 

consolidação da família imperial na comunidade romana. Logo, as imagens produzidas 

pelo discurso poético de Horacio indicam, de fato, uma memória seletiva, recordada e 

incorporada à memória social com ênfase à família como a gloria maiorum. Entendemos 

que o discurso horaciano deu sentido à ressignificação dos valores romanos a partir de sua 

escrita e evidenciou o comportamento do Princeps e o papel da família imperial na 

comunidade cívica, de modo que esta servisse como um espelho de condutas ante os 

espaços de poder, já que representava uma unidade pública que garantiria, em termos 

gerais, a ordem social. 

Partindo dessas premissas, consideramos que a família imperial adquire força 

pública, à medida que as instituições da Res Publica passam a identificar-se na pessoa do 

Imperator e nos membros familiares da domus imperial, já que a domus Augusta de um 

modo geral deveria tornar-se um modelo social (CENERINI, 2002, p. 71-72). Visto assim, 

Augusto e sua parentalia incorporavam virtudes como clementia, pietas, iustitia, fides e 

pudicitia, uma vez que deveriam, tal como acentua Roller (2009), perpetuar e divulgar, 

com distinção, suas glórias e memórias, orientadas, sobretudo, à comunidade política. Esta 
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ideia de unidade familiar que leva prosperidade a Roma pode ser observada no seguinte 

trecho da Eneida:  

[Anquises:] Agora, volve seus olhos: olhe este povo, os romanos. Veja 
César e toda a posteridade de Iulo que virá a luz sob a imensa abóboda do 
céu. Eis, é este, este homem que, tu vês, é o prometido, César Augusto, 
filho de um deus: fará reinar a idade de ouro nos campos do Lácio, no 
qual onde já reinou Saturno (Virgílio. Eneida. VI, 788-794).73 

 

Nesta passagem, Virgílio constrói um discurso em que a família de Augusto é 

apresentada como descendente direta de divindades, tendo, antes mesmo da fundação de 

Roma, seu destino traçado como aquela que traria a idade de ouro aos romanos. Esta 

representação é compatível com a feita por Horácio nos poemas aqui apresentados, em que 

Augusto e sua domus são representados como aqueles que garantem a grandiosidade da 

cidade de Roma e do Império. Como veremos no terceiro tópico deste capítulo, o discurso 

sobre a importância de Augusto para Roma é mais bem desenvolvido em outros poemas, 

nos quais são exaltadas as virtudes augustianas e seus feitos em prol dos romanos. Além 

disso, o Carmen Saeculare explora a descendência de Augusto, chegando a associar o 

Imperador à Eneias e explorando sua relação com o deus Apolo, na medida em que este 

deus é um dos principais evocados no poema. Assim, compreender essa origem mítica da 

família de Augusto e a proteção de seus antepassados por Apolo é fundamental para se 

analisar a construção do discurso sobre o Imperador no Carmen Saeculare, conforme 

veremos. 

Como destaca Suzanne Dixon (1992, p. 235), a família imperial via a si mesma 

como um modelo de conduta familiar; assim sendo, muitos governantes identificaram a 

estabilidade de seus governos com a harmonia construída e simbolizada pela domus 

imperial, por meio das relações sociais e afetivas que se desenrolavam entre os irmãos 

imperiais, esposos e esposas, parentes e crianças (DIXON, 1990, p. 235). Logo, nossas 

discussões partem da premissa de que a família imperial à época de Augusto influenciou os 

assuntos políticos, familiares e religiosos, representou um espaço de compartilhamento de 

honras e de condutas cívicas a serem incorporadas à Res Publica. Sendo assim, a família 
                                                           
73 "hue geminas nunc flecte acies, banc aspice gentem 
Romanosque tuos. hie Caesar et omnis luli 
progenies, magnum caeli ventura sub axem. 
hie vir, hie est, tibi quem promitti saepius audis, 
Augustus Caesar, Divi genus, aurea condet 
saecula qui rursus Latio regnata per arva 
Saturno quondam" (Virgílio. Eneida. VI, 788-794). 
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imperial augustiana tornou-se um modelo a ser disseminado no Império, uma instituição 

pública, à medida que os comportamentos de seus membros refletiu o mos maiorum, isto é, 

a família se tornaria um símbolo de unidade para a manutenção e controle do poder, 

difundindo a concordia como uirtus para manutenção familiar e política, promovendo, 

deste modo, a pax no Imperium (SEVERY, 2003, p. 133). 

Segundo Severy (2000, p. 326), a domus Augusta representava a sintonia com a 

virtude da pietas, expressa nas condutas religiosas, familiares e para com a Res Publica. 

Isto é, a família, enquanto corpo institucional dialogava e interferia nas demais instituições 

cívicas da sociedade romana, destacava sua participação em cerimônias religiosas 

(funerais, cultos e templos) e nas questões políticas, visto que a própria organização 

familiar era uma mescla de política, relações sociais de poder e afetividade, as quais 

definiam e articulavam os papéis sociais. 

Assim sendo, consideramos que ressaltar tais virtudes relacionadas à família 

augustiana, indica, de fato, que a escrita poética horaciana construiu uma mensagem com 

essência moral e afetiva, que dialogou com sua própria contemporaneidade 

(BOWERSOCK, 1990). É neste sentido que os autores do século I a.C. concentraram os 

seus topói, objetivando o estabelecimento da relação intrínseca entre memória e escrita 

pela promoção da Res Publica (SILVA, 2014, p. 49). Em outras palavras, acreditamos que 

o destaque às questões familiares ressaltadas por Horácio sinaliza, sobretudo, “a 

reprodução de uma visão de mundo, de um princípio de ordem, de modos de 

inteligibilidade da vida social, supõe a existência da memória a ser transmitida” 

(CANDAU, 2011, p. 124). 

É nesse sentido que a domus Augusta é apresentada nos poemas 4 e 14 do livro. 

Como percebemos, as duas Odes são semelhantes em alguns aspectos: ambas tratam de 

vitórias militares sobre os vindélicos nos Alpes; em ambos os casos são os enteados de 

Augusto quem batalham; os dois submetem os inimigos, sendo a vitória de Druso 

comparada à batalha contra os cartagineses; e é graças a Augusto que conseguem as 

vitórias, no primeiro caso pela influência da casa imperial, e no segundo, graças ao apoio 

de Augusto por intermédio de tropas, planos e, até mesmo, das divindades. Desse modo, 

nossas análises partem do pressuposto segundo o qual as Odes cívicas expressam "o canto 

triunfal da grandeza de Roma e de seus heróis, culminando na exaltação da figura de 

Augusto" (PENNA, 2007, p. 144). Logo, nos poemas acima mencionados, é Augusto e sua 
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domus que são elogiados por intermédio das conquistas de seus enteados, haja vista que em 

ambos os casos as vitórias só são possíveis graças ao Imperator e a seu comprometimento 

com a Res Publica. 

 

3.2 - A CONSTRUÇÃO DO MOS MAIORUM NO CARMEN SAECULARE 

 

3.2.1 - OS LUDI SAECULARES: FESTIVIDADE, RITUALIDADE E PODER 

 

As ações quando recebidas pelos ouvidos causam emoção 
mais fraca do que quando, apresentadas à idealidade dos 
olhos, o espectador mesmo as testemunha (HORÁCIO. Arte 
Poética. 180).74  

 

A partir da epígrafe supracitada, consideramos que os espetáculos tornam-se, 

em especial, uma necessidade, um instrumento do poder, visto que o governante pretende 

vislumbrar os cidadãos. Tornar visível e magnífico os cerimoniais festivos indicariam, de 

fato, a grandiosidade do poder do Princeps e a legitimação de seu governo ao enaltecer a 

laus de seu povo em benefício à Res Publica romana. Conforme observa Gonçalves (2002, 

p. 16),  

a realização de cerimônias públicas, de momentos festivos, é uma 
forma sofisticada muito antiga de comunicação com objetivo 
político, pois as festas ajudam a manipular a opinião pública, a 
persuadir através de imagens e a legitimar o mando, sendo, deste 
modo, um dos vários instrumentos de poder. No desenrolar das 
festas, divulgam-se mensagens, imagens, símbolos e mitos, que 
auxiliam no controle social. A linguagem festiva é, sobretudo, 
imagética, o que explica seu alto poder de persuasão, de busca de 
consentimento e de apoio ao poder, garantindo uma impressão de 
unidade, fundamental para a manutenção do comando. 

 

Tal como a passagem destaca, as festividades podem ser compreendidas como 

manifestações de poder, possuem sua dimensão simbólica e constroem espaços de 

memória, os quais são compartilhados socialmente. Portanto, as festas fazem parte de uma 

                                                           
74 “Segnius inritant animos demissa per aurem   quam quae sunt oculis subiecta fidelibus et quae ipse sibi 
tradit spectator; non tamen intus digna geri promes in scaenam multaque tolles ex oculis, quae mox narret 
facundia praesens” (HORÁCIO. Arte Poética. 180). 
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ação ritual que envolve a comunidade cívica em busca da comemoração, do 

compartilhamento de gestos e comportamentos que dão sentido aos que dela partilham. Por 

sua eficácia social, a festividade transmite a ideia de ordem, pressupõe a manutenção da 

concordia na urbs, uma vez que integra comunidade cívica, espaço do sagrado e relações e 

articulações de poder. Como nos lembra Gonçalves (2002, p.17), a festa é mais que um 

artefato do poder, é em si uma forma de poder, um ato coletivo direcionado à Res Publica. 

É neste sentido que os governantes souberam perceber a importância das festas para a 

divulgação e legitimação de seu poder. 

Partindo dessas premissas, consideramos que Augusto soube articular as 

festividades ao espaço do poder, tal como os Jogos Seculares realizados em junho de 17 

a.C., com o intuito de celebrar a pax e a concordia obtidas após períodos de conflitos e 

turbulências advindos das precedentes guerras civis. Assim, entendemos que a celebração 

dos jogos seculares expressou, sobretudo, uma festividade, um momento de refundação de 

uma nova Roma. Os Jogos Seculares à época de Augusto reuniam diferentes grupos da 

sociedade e reforçavam, dessa forma, a memória social do romano e, como tal, a 

festividade unia indivíduos socialmente, exercendo seu papel coletivo na exploração de 

uma memória compartilhada entre seus membros, que, embora apresentassem interesses 

distintos, demonstravam o significado social da festa em seu aspecto religioso, político e 

social (Cf. GUARINELLO, 2001). 

A comemoração dos Jogos Seculares foi vista como um tempo de celebração e 

agradecimento pela ordem social restabelecida; comemorar neste momento representaria 

ressignificar a fundação da cidade e de todas as suas virtudes, garantir assim um tempo de 

felicidade e abundância, por isso, não é de se estranhar a suntuosidade e a relevância dada 

por Augusto à cerimônia festiva, pois se tratava de um momento singular de seu governo, 

um marco que simbolizava outra era. Em nosso entender, a realização dos jogos seculares 

possibilitou a Augusto demonstrar a potencialidade e consolidação de seu governo, ao 

promover a soberania de Roma diante dos desgastes e instabilidades políticas anteriores. 

Conforme esta linha de raciocínio, Pierre Grimal (1992) enfatiza que os Jogos 

em Roma eram mais que espetáculos. Eram momentos de reunião da cidade em torno do 

espaço do sagrado, pois, segundo o autor, os Jogos tinham funções religiosas de 

agradecimento às potências protetoras, as quais se vinculam diretamente às comemorações 

dos Jogos Seculares (GRIMAL, 1999, p. 84-85). Isso nos leva a crer que a celebração dos 
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jogos seculares de 17 a.C. tornou-se um momento privilegiado para se fomentar a 

solidariedade entre os seus participantes, bem como para cantar, divertir-se, produzir 

gestos, demonstrar riqueza e prazer. Em vista disso, compreendemos que estes momentos 

festivos tornavam propícia a doação de altares, templos, arcos e outros prédios públicos 

(MEIER, 1997, p. 55). 

Sabemos, pois, que a festividade dos Ludi Saeculares foram, sem dúvida, 

celebrações grandiosas, pois foram trazidos animais,  atores  e  gladiadores  de  todas  as  

partes,  ocuparam-se  todos  os  espaços  de  Roma dedicados às celebrações, destacando 

que elas foram de diversos tipos, vários rituais religiosos foram empreendidos e 

disseminados por todo o Imperium. Segundo Coarelli (1993, apud GONÇALVES, 2002, p. 

234), os jogos realizados por Augusto foram um dos melhores já conhecidos pelos 

pesquisadores desta festividade, pois, de fato, a grandiosidade da festa indica que o 

governante soube aproveitar esta comemoração para divulgar que o seu governo se pautava 

na legalidade e reconhecimento das instituições civis romanas sob as vias da uirtus. 

Diante desta conjuntura, entendemos que Augusto aproveitou a festividade 

para comemorar “o jubileu da fundação da cidade de Roma, em seu governo, em 17  a.C., 

ajudando a glorificar o Principado” (GONÇALVES, 2002, p. 234) e a divulgar a ideia da 

pax romana na comunidade cívica. Tal como pontua Putnam (2000, p. 1-2), os jogos 

seculares celebrados no governo de Augusto transformaram-se em um discurso 

institucional, o qual rompia com os tempos anteriores e homenageava auspiciosamente a 

próxima era. É neste sentido que consideramos que o poema Carmem Saeculare expressou, 

de fato, a prosperidade e a concordia conquistadas no governo de Augusto, indicando, 

assim, um passado glorioso que foi projetado no presente e ressignificado na canção 

horaciana e na festa dos Ludi Saeculares (PUTNAM, 2000, p. 5). 

Assim sendo, o Carmem Saeculare como hino oficial dos jogos seculares 

deveria conclamar um tempo de concordia, à medida que a festividade comemorava, 

ritualizava e renovava os laços da comunidade cívica romana com o intuito de demarcar 

pela data de 17 a.C. um novo tempo. Uma nova Era, respaldada na harmonia que 

simbolizada pela alegria tida na celebração dos jogos, refletia e divulgava um discurso de 

glória, de restauração de Roma, que, após sobreviver a período de turbulências causadas 

por uma série de guerras civis e conflitos, finalmente se consolidava como o mais 

importante e poderoso Império do mundo conhecido. Os jogos foram celebrados entre 31 
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de maio e 3 de junho, envolveram diversos sacrifícios durante três dias e três noites; nas 

comemorações celebraram-se jogos cênicos e circenses, banquetes em honra de Juno e 

Diana, organizados por cento e dez matronas romanas escolhidas pelo colégio dos 

sacerdotes. No dia 3 de junho, no último dia da festividade, após a realização dos 

sacrifícios, uma procissão partia do monte Palatino para o Capitólio e, em seguida, de volta 

ao Palatino, onde um coro de jovens, composto por 27 meninos e 27 meninas, todos filhos 

de pais e mães vivos, entoaram, provavelmente dividido em dois grupos, o Cântico Secular 

composto por Horácio. 

Os Jogos Seculares, de acordo com nossas hipóteses, celebravam a entrada de 

Roma numa nova Era política e social conduzida por Augusto; logo, celebrava-se a 

eternidade da urbs. Segundo Falcão (2008, p. 306), no decorrer da celebração dos Jogos 

Seculares,75 durante o período da noite, foram cultuados, primeiramente, as Moiras 

(divindades que dirigem o destino e a prosperidade dos homens); a segunda noite foi 

dedicada às Ilitias (divindades gregas que presidiam o nascimento) e na terceira noite 

foram realizados sacrifícios à terra Mater.  

Durante o primeiro dia foi cultuado Júpiter, o qual recebeu como oferenda o 

sacrifício de touros brancos; no segundo dia, Augusto e Agripa sacrificaram à Juno Regina 

uma novilha; o terceiro dia fora dedicado a Apolo e Diana, sendo oferecidos às divindades 

“bolos sagrados” (sacrifícios não sangrentos) (ROQUE, 2002, p. 158). Após estes 

sacrifícios houve a apresentação do Carmen Saeculare, cantado provavelmente em uma 

procissão no Palatino, seguindo adiante pelo Forum e pelo Capitólio retornando ao 

Palatino. Compreendemos, assim, que as celebrações às divindades noturnas e diurnas 

expressaram um espaço de ritualização do sagrado, já que a comemoração dos jogos 

expressou uma ação coletiva, o compartilhamento de afetos e emoções em torno de um 

objeto que é celebrado e comemorado, cujo produto principal é a simbolização da unidade 

dos participantes na esfera de uma determinada memória (GUARINELLO, 2001, p. 972-

974). 

Partindo dessa premissa, acreditamos que os Jogos Seculares, celebrados por 

Augusto enquanto grandiosa festividade, representaram “um ponto de confluência das ações 

                                                           
75 Importante mencionar neste espaço das discussões que, embora os Jogos Seculares tenham tido sua origem 
no Campo de Marte, não há referência ao deus Marte nas celebrações dos jogos de 17 a.C., uma vez que 
Augusto desejou que se transmitisse a ideia de um espetáculo de pax e ordem social e, como Marte 
representava o deus da guerra, não fora incluído nas cerimônias festivas à época de Augusto (ROQUE, 2002, 
p. 101). 
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sociais [e religiosas] cujo fim é a própria reunião ativa de seus participantes” (GUARINELLO, 

2001, p. 972-974). Deste modo, consideramos que os cultos, procissões, jogos e sacrifícios 

realizados durante os três dias da festa configuraram-se como práticas ritualizadas, 

comemorativas e comunicativas, instrumentos por excelência no qual se pode articular a 

análise das relações que se estabelecem entre política, poder, religiosidade e memória 

(GONÇALVES, 2008, p. 28). Logo, torna-se evidente que toda comunidade precisava de 

algo para celebrar, assim, os Ludi Saeculares de 17 a.C. foi um momento consagrado aos 

deuses e à comunidade cívica pela manutenção da concordia. Neste sentido, inferimos que 

na ocasião dos jogos tornou-se propícia a divulgação de mensagens, imagens e símbolos 

expressos no poema horaciano, os quais auxiliavam no controle social, na construção e na 

transmissão de uma memória social à época augustiana. 

Assim sendo, compreendemos que a realização dos Jogos Seculares 

manifestou-se como um dispositivo de poder auxiliando na transmissão de imagens e 

uirtus para a legitimação do Princeps. Essa dimensão do poder pode ser visualizada na 

seguinte descrição de Dion Cássio, referindo-se ao debate entre Agripa e Mecenas 

direcionado a Augusto: “Decore esta capital com público descuido com relação aos custos 

e torne-a mais magnífica com festivais de todos os tipos” (Dion Cássio, LII, 30.1). Nesta 

passagem, vemos a importância da organização, ornamentação e magnificência das 

festividades, tal como os Jogos Seculares realizados pelo Imperator. Lembremos que as 

festas serviam de cenário para a apresentação das virtudes, da imagem idealizada do 

soberano. Nos momentos festivos, ele era a imagem da generosidade, perante a 

comunidade cívica de Roma. Realizar festividades foi um modo de garantir o “apoio das 

divindades à continuidade do Império” (GONÇALVES, 2002, p. 17).  

Há de se destacar que as celebrações e ritualização dos jogos remontam-se a 

períodos anteriores aos jogos (17 a.C.) realizados por Augusto, estabeleceram-se à época 

dos reis quando eram organizadas com o intuito de apaziguar os deuses infernais em 

tempos de calamidades. Os jogos antigos deviam durar três noites com a realização de 

sacrifícios (e.g. vítimas negras) a Plutão e a Prosérpina (ROQUE, 2002, p. 152). Segundo a 

tradição literária76 o fundador da cerimônia teria sido um indivíduo rico conhecido como 

                                                           
76 Para leitura e compreensão sobre a origem dos jogos seculares, consultar o historiador Zósimo do século V 
d.C., em sua obra História Nova livro II, como também Valerius Maximus, historiador do período de Tibério, 
que faz um relato sobre a origem dos jogos no capítulo IV do livro II de seus Factorum ac dictorum 
memorabilibus. 
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Valesius, cujos filhos, em uma determinada ocasião, tinham sido acometidos por uma 

grave doença para qual o pai não conseguia encontrar uma cura. Suplicando aos deuses 

Lares pela vida dos filhos, Valesius escuta uma voz dizendo que poderia salvá-los se os 

levasse a Tarento – região localizada a noroeste do Campo de Marte, em Roma, próxima 

ao rio Tibre. Assim, deveria reanimá-los, dando-os de beber água aquecida, retirada do 

altar de Plutão e de Prosérpina. Segundo Zósimo e Valerius Maximus (Cf. ROQUE, 2002; 

POE, 1984, p. 59), após beberem a água, as crianças se recuperaram; em retribuição pela 

benesse recebida, Valesius mandou erigir um altar aos deuses ínferos e celebrou jogos em 

honra a Plutão e a Prosérpina, sacrificando-lhes um touro negro e uma vaca negra. Além 

disso, “Valesius teria colocado assentos de repouso para os deuses, com várias mesas e 

mantimentos, e celebrado jogos por três noites, cada dia sendo correspondente a um dos 

seus três filhos de Valesius” (SOUZA, 2013, p. 33-34). 

De acordo com Maria Luiza Roque (2002, p. 121), no período da República 

romana, um dos primeiros cônsules, Valerius Publicola, com o intuito de promover a 

harmonia entre a comunidade cívica romana, mandou realizar no altar a Prosérpina e a 

Plutão sacrifícios de touros negros e, do mesmo modo que a cerimônia antiga à época de 

Valesius, ordenou a organização de banquetes sagrados e jogos durante três noites em 

nome da República romana. A partir destas narrativas compreendemos a relevância das 

cerimônias festivas como manutenção da própria pax e da urbs, visto que, em momentos 

de conflitos e calamidades, os romanos costumavam consultar os livros sibilinos;77 assim, 

por determinação do oráculo, realizavam-se celebrações com o intuito de aplacar os 

deuses. Deste modo, entendemos que as comemorações festivas na Antiguidade romana 

eram celebradas com cantos, oferendas, preces, sacrifícios e jogos, possibilitando, deste 

modo, a manutenção das relações entre os homens e as divindades; a respeito destas 

questões tem-se a referência de Tito Lívio (em Ab Vrbe Condita libre XXVII, 37) ao 

mencionar a realização de uma celebração à Juno Rainha como meio de aplacar a ira 

deorum (POE, 1984, p. 61). Na ocasião de 207 a.C. ocorrera uma ação expiatória e 

associada a ela; sabe-se que foi composto por Livius Andronicus (poeta e escritor nascido 
                                                           
77 Os Livros Sibilinos eram uma coleção que continha os oráculos das Sibilas, provenientes da cultura grega 
(ROQUE, 2002, p. 138). Provavelmente estes livros chegaram a Roma na época dos reis, talvez de Cumas 
para Roma; foram colocados sob os cuidados dos sacerdotes, consultados pelos pontífices em tempos de 
calamidades na ocorrência de prodígios (Cf. Tito Lívio, Ab Vrbe Condita libre VII, 27; XX, 9; LX, 19, 37, 
45). Os livros foram guardados em uma arca posta em uma cripta de pedra existente sob o templo de Júpiter 
Capitolino, em Roma. “Profetas mulheres − [as Sibilas] que faziam previsões em enigmas, as dez sibilas 

eram “imortais” cujas palavras, segundo acreditavam os gregos e romanos, eram dotadas de profundo 

significado para os mortais” (FISCHER, 2006, p. 73-74). 
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em Tarento em 284 a.C.)  um hino expiatório cantado por 27 moças em uma procissão. Em 

seguida, separou-se um dia para a realização de sacrifícios à deusa como meio de obter a 

concordia pela ação expiada e celebrada diante da divindade (Cf. POE, 1984, p. 61; 

BOYCE, 1937, p. 157-160).  

Partindo-se dessas premissas, consideramos que, desde os primórdios, as 

celebrações eram realizadas com oferendas, sacrifícios, jogos, cantos e festividades. 

Traduziam-se, assim, em espaços de comemoração, ritualidade e comunicação simbólica, os 

quais se configuravam como estruturas de poder. É neste sentido que as celebrações de 17 

a.C. representaram um momento ritual e festivo, destacando, assim, a refundação de Roma 

por Augusto após períodos de conflitos; tornando-se, em razão disso, um momento 

propício à comemoração de seu triunfo na expedição contra os Garanantes em 19 a.C.; 

instante este em que o Senado aproveitou a vitória para conceder-lhe privilégios consulares 

(ROQUE, 2002, p. 155). 

Diante dessas discussões, cabe-nos destacar algumas diferenças nas 

festividades de 17 a.C. em relação aos jogos e celebrações antigos, de modo a compreender 

os Ludi Saeculares como um momento de ressignificação por Augusto, pois que o 

Imperator atribui-lhes uma nova roupagem, adequando-os conforme o simbolismo do 

contexto. Assim sendo, Augusto, ao anunciar a realização dos jogos junto ao corpo 

sacerdotal, acrescentou uma modificação à celebração, instituiu um intervalo de cento e 

dez anos, que estabelecia, “do ponto de vista romano, o tempo de vida máximo de um ser 

humano, o qual eles chamavam de saeculum” (SOUZA, 2013, p. 34). Quanto à festividade 

de 17 a. C., Augusto realizou outras importantes modificações, tais como: o acréscimo das 

três cerimônias diurnas, as quais se alternavam com as celebrações noturnas, embora os 

primeiros Ludi Saeculares tenham sido realizados com festivais noturnos (Cf. POE, 1984, 

p. 64). Estes sacrifícios celebrados pela noite constituíam-se em ritos de expiação, os quais 

buscavam aplacar a ira deorum com as celebrações de festas, sacrifícios, oferendas e 

preces. Tais elementos rituais contribuíam para curar as epidemias, as calamidades, as 

pestes, as doenças e evitar guerras. Deste modo, os rituais noturnos dos primeiros Ludis 

possuíam um caráter expiatório, destacavam os sacrifícios de sangue e de vítimas negras; 

com relação ao local, tiveram como lugar de destaque Tarento e o Campo de Marte. 

Entendemos, assim, que as diferenças dos Jogos Seculares augustianos, em 

relação aos Ludis Tarentini, denotam, a nosso ver, a articulação entre festividade e poder, 
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pois que ao modificar alguns elementos dos jogos antigos, Augusto pretendia ressaltar a 

refundação, o renascimento de uma Roma gloriosa; para tanto a cor branca ganha destaque 

em substituição à cor negra (sobretudo na cor dos animais sacrificados), pois há nos Jogos 

de 17 a.C. referência à luz,  pela  luz  do  Sol,  pela  luz  de  Apolo,  Diana,  Júpiter e Juno. 

Consideramos, portanto, que os Ludi Saeculares simbolizaram diante do contexto de 

Augusto uma passagem do fim de um saeculum de guerras para um saeculum de 

prosperidade para Roma. 

Diante da celebração dos Jogos Seculares, devemos observar outro ponto de 

destaque: o deus Apolo. Lembremos que, tempos antes, em meados do confronto com 

Marco Antônio, Augusto associara sua imagem à de Apolo, o que denota a importância 

dada ao deus nas festividades dos Jogos. Assim, ao introduzir Apolo nos Ludi, Augusto 

pretendia se colocar no centro da cerimônia ao conduzir os sacrifícios e honras a Apolo e a 

Diana e, em especial, ao dar ênfase ao Carmen Saeculare, cantado no último dia diante do 

templo de Apolo no Palatino (FALCÃO, 2010, p. 191-193). Esta representatividade de 

Apolo ante as comemorações pode ser compreendida nas palavras de Maria Luiza Roque 

(2002, p. 160) ao propor que, 

ao serem introduzidas cerimônias religiosas diurnas, o Imperador tinha 
em mente valorizar as divindades luminosas, já que ele mesmo se 
identificava com Apolo, deus do sol por excelência. Assim, todo o caráter 
religioso do festival foi modificado. Augusto enriqueceu de tal maneira 
os jogos seculares não só por sua duração, mas também pela variedade e 
qualidade das cerimônias e jogos. 

 

Um dado relevante, que podemos mencionar em nossas análises, refere-se à 

localização dos Jogos Seculares de 17 a.C., à medida que as cerimônias anteriores, com 

destaque às celebrações noturnas e aos ritos expiatórios, foram realizadas no Campo de 

Marte e Tarento, diferentemente dos Ludi do contexto augustiano, que teveram destaque no 

Capitólio e no Palatino. Há de se verificar a importância destas localidades para a 

celebração dos Jogos, uma vez que se remetem aos primórdios da fundação de Roma à 

época de Rômulo. Consideramos, deste modo, que a pretensão de Augusto ao celebrar a 

refundação de Roma nas comemorações dos Jogos associa-se diretamente à escolha da 

localidade onde seriam realizadas as cerimônias festivas, visto que o Capitólio fora o local 

de origem do primeiro de todos os templos consagrados em Roma por Rômulo a Júpiter 

Ferétrio (Cf. Tito Lívio, Ab Vrbe Condita. I, X). A escolha do Palatino foi ainda mais 

representativa, já que nesse local Rômulo lançara os primeiros fundamentos para a 
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edificação de Roma e construíra o templo de Júpiter Ótimo Máximo, de modo a servir de 

lembrança às gerações futuras, com o objetivo de mostrar que a cidade fora preservada e 

construída sob os olhos das divindades (Cf. Tito Lívio, Ab Vrbe Condita. I, XII). Há de se 

destacar também que é no Palatino que se encontra ao lado do templo de Apolo a casa de 

Augusto, de modo a evidenciar a relevância da divindade e a visibilidade da casa imperial, 

pois ambos deveriam ser contemplados diante de seu esplendor e prestígio, tendo em vista 

que estas construções possuíam grande importância religiosa e política. Assim sendo, o 

Palatino teve destaque nas comemorações de 17 a.C., pois no último dia da festa em frente 

ao templo de Apolo é pronunciado os versos do Carmen Saeculare. De acordo com nossas 

hipóteses, a escolha das localidades foram fundamentais à divulgação da ideia de 

refundação, renascimento e comemoração de um novo saeculum por Augusto, uma vez que 

tanto o Palatino como o Capitólio remetem-se às origens de Roma, ao passado glorioso 

simbolizado pelas virtudes romanas. 

Inferimos, portanto, que os Jogos Seculares celebrados à época de Augusto, 

embora mantivessem algumas referências simbólicas com ritos e festividades antigas, 

articularam e modelaram o significado da festa secular ao momento político de sua 

contemporaneidade. As imagens e mensagens produzidas e divulgadas no momento dos 

jogos representaram, de fato, o espetáculo do poder, destacaram a legitimação e 

reconhecimento do Imperator, ao mesmo tempo em que reafirmaram a ideia de que o 

governante “Vive como numa espécie de teatro, cujos espectadores são todos os habitantes 

do Império (...)” (Dion Cássio, LII, 34.2). De tal modo, os Jogos Seculares augustianos, 

inseridos num processo de sacrifícios, jogos e peças teatrais são, em nosso entender, 

práticas em celebração aos deuses, ao poder e à comunidade romana. Isto é, era necessário 

simbolizar esse novo momento, e os Ludi Saeculares tinham o pressuposto perfeito para 

isso. Como esses jogos eram celebrados apenas quando Roma era acometida por uma 

grave calamidade e pela dissolução dos costumes (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita. Prefácio. 

I), as guerras civis de 31 a.C., que tanto atribularam a urbs, concederam o argumento 

necessário para a realização desses jogos. 

Sendo assim, os Ludi Saeculares, celebrados em 17 a. C., tornaram-se uma 

linha divisória entre o período de guerras e a nova era de pax e concordia que se iniciara, 

sob a proteção de Augusto, tendo como objetivo rogar aos deuses sua proteção e seus 

favores até o próximo ciclo dos jogos. Deste modo, como discutiremos no tópico a seguir, 
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a composição e o canto do Carmen Saeculare expressaram, sobretudo, a participação da 

literatura na política, ao destacar um momento singular em Roma, visto que os jogos 

atuaram como um laço renovador da comunidade, um espaço de celebração e de 

construção de uma memória social, religiosa, cultural e política.  

A característica do Carmen, nesse contexto, é a de um texto performático, quer 

dizer, foi cantado por um coro e acompanhado de música. Para tanto, é fundamental 

compreender o contexto religioso em que foi cantado, as características dos Jogos de 17 

a.C. e sua importância na política augustiana. Isso não significa, no entanto, reduzir o 

Carmen a um aspecto dos Ludi, mas, pelo contrário, lê-lo como um poema independente e, 

ao mesmo tempo, conectado aos jogos (FEENEY, 1999, p. 38). Assim, não podemos 

apagar a importância do canto em relação aos Jogos Seculares, considerando-o apenas um 

espelho dos acontecimentos, antes de mais nada, é preciso considerá-lo parte fundamental 

de toda a festividade, sem esquecer de seu aspecto textual, poético. Em razão disso, apesar 

de ser um verdadeiro ritual, nossa leitura do Carmen Saeculare será como um texto (Cf. 

BARCHESI, 2007; LOWRIE, 2009), um poema que constrói um discurso religioso e 

cívico a respeito de Roma e de seu estado de prosperidade e felicidade, projetando um 

futuro grandioso para a cidade.  

 

3.2.2 - CARMEN SAECULARE: A PROMESSA DE UMA ROMA VIRTUOSA 

 

O Carmen Saeculare, poema composto por Horácio para ser cantado nos Ludi 

Saeculares, pode ser lido de duas formas, como um hino religioso e como uma Ode cívica. 

Enquanto hino cumpre sua função de pedir aos deuses benesses a Roma e aos romanos, 

além de promover uma verdadeira pax deorum, e como Ode cívica eleva Augusto e seus 

feitos, ao associá-lo a diversas virtudes e, além disso, à junção de sua imagem à de Enéias, 

construindo assim o discurso e refundação, de início de um novo saeculum marcado pela 

prosperidade e pax. 

Potencia e intensifica este sentimento o fato de que foi composto e executado 

durante uma ocasião de importância estratégica para a legitimidade do governo de 

Augusto: os Ludi Saeculares, espetáculo de grande poder simbólico, destinado a inaugurar 

um novo e duradouro ciclo de prosperidade, legitimado pelas divindades e caracterizado 
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pela estabilidade política, pela paz e pelo renascimento dos antigos costumes. É nesse 

contexto que o Carmen Saeculare adquire plena significação, ao identificar-se com os 

ideais augustianos, contribuindo para criar um discurso de preocupação com o futuro 

grandioso e virtuoso de Roma. 

O poema se divide em quatro partes (SOUZA, 2013, p. 51): nas duas primeiras 

estrofes (v.1-8), temos uma introdução tanto à canção quanto ao ritual em si; entre os 

versos 9-32, vemos uma série de súplicas aos deuses ligados à celebração dos Ludi; em 

terceiro lugar, as súplicas continuam (v.33-52), mas agora aos principais deuses evocados 

no poema, Apolo e Diana, além de referências a Enéias e à fundação de Roma; por fim, as 

estrofes finais (v.53-76) apresentam a soberania de Roma no tempo de Augusto, as 

principais virtudes romanas e faz as últimas súplicas a Apolo e à Diana. 

Vimos que os Jogos Seculares realizados em 17 a.C. têm como característica 

principal a celebração da fecundidade e da prosperidade futura (FEENEY, 1999, p. 29), e o 

poema horaciano também alude a tais características. Vejamos, então, os primeiros versos 

do Carmen: 

Ó Febo e Diana, rainha das florestas, 
luzente glória do céu, vós sempre venerandos 
e venerados, concedei aquilo que vos rogamos 
neste tempo sagrado 
 
em que os versos sibilinos exortaram 
a que virgens escolhidas e castos rapazes 
aos deuses, que amam as Sete Colinas 
entoem um cântico (Horácio. Carmen Saeculare. 1-8).78 

 

Já no primeiro verso, o venusino evoca os deuses Febo (Apolo) e Diana e 

avança na mesma direção dos Ludi, ao reforçar a centralidade destes deuses em relação a 

Júpiter e Juno, tradicionalmente os deuses principais da religião romana, acentuando o 

caráter renovado que Augusto pretende transmitir com os Jogos. É significativo, neste 

verso, o poeta remeter a Apolo com seu epíteto grego, Phoebe, que vem do grego Phoibos, 

                                                           
78 "Phoebe silvarumque potens Diana, 
lucidum caeli decus, o colendi 
semper et culti, date quae precamur 
tempore sacro, 
quo Sibyllini monuere versus 
virgines lectas puerosque castos 
dis quibus septem placuere colles 
dicere carmen." (Horácio. Carmen Saeculare. 1-8) 
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adjetivo que significa brilhante, luminoso, claro (SOUZA, 2013, p. 60). Esta ideia de 

luminosidade comumente associada ao deus, remete à própria característica dos Jogos de 

17 a.C., os quais passaram a mensagem de uma nova Era, a qual seria luminosa, em 

contraste com os anos anteriores de guerras civis e com os próprios Jogos Seculares 

realizados anteriormente, cuja principal característica era expiatória. E ao referir-se aos 

deuses como luzente glória do céu, lucidum caeli decus, Horácio remete aos deuses como 

os principais astros, o Sol (Apolo) e a Lua (Diana), tal como serão nomeados nos versos 

posteriores do poema. 

Ao afirmar que os deuses foram cultuados (culti) e que devem sempre ser 

cultuados (colendi semper), o poeta ressalta a imortalidade dos deuses e a preservação de 

seu culto, em uma clara referência à Fides dos homens para com os deuses, ou seja, uma 

verdadeira manutenção da pax deorum, de modo a preservar a grandeza do presente de 

Roma sob a observação divina. Neste tempore sacro, o hino religioso pede a realização das 

preces dirigidas aos deuses, e o faz apoiado pela leitura dos Livros Sibilinos, normalmente 

consultados em tempos de calamidade, mas que, pela natureza renovadora destes Jogos, 

foram consultados pelo próprio Augusto em tempos pacíficos, e foram exortados a cantar o 

Carmen Saeculare para agradar as Sete Colinas, isto é, a própria Roma. 

Após esta introdução, em que os principais deuses louvados no poema e nos 

próprios Jogos são evocados, nas estrofes seguintes, Horácio nos traz uma série de súplicas 

aos deuses cultuados nos Ludi. Devemos lembrar que o poema foi cantado no último dia de 

comemoração, após terem honrados os deuses com festividades e sacrifícios, então seria o 

momento propício para os romanos rogarem os favores divinos, tal como sugere a imagem 

de uma Roma piedosa, placuere, além da advertência em seguir as orientações dos versos 

Sibilinos (SOUZA, 2013, p. 61-61). De tal modo que o poeta se preocupa, novamente, em 

manter a Fides dos homens para com os deuses. Vemos nas próximas estrofes, então, uma 

série de pedidos aos deuses: 

Almo Sol, que em seu refulgente carro  
o dia fazes surgir e escondes, e que um outro 
embora o mesmo sempre renasces, possas tu 
nada maior ver do que a urbe de Roma. 
 
Itilia, tu que graciosa levas a um bom fim 
os partos na altura própria, protege as mães, 
quer queiras ser chamada de Lucina, 
quer de Geradora. 
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Deusa, faz crescer a nossa prole, e traz sucesso 
aos decretos dos Pais sobre o matrimônio, 
e sobre a lei marital que nascer fará 
uma nova geração, 
 
para que o constante ciclo de onze décadas 
de novo traga o canto e os jogos, 
apinhados de gente, durante três claros dias 
e outras tantas deleitosas noites. 
 
E vós, Parcas, verdadeiras no que cantastes, 
o que uma vez foi dito, que o certo curso 
dos acontecimentos o conserve, e uni bons fados 
aos já cumpridos. 
 
Que a Terra, fértil em cereais e em gado, 
Ceres presenteie com uma coroa de espigas; 
e que as salubres águas e as brisas de Júpiter 
alimente os seus frutos (Horácio. Carmen Saeculare. 9-32).79 

 

Nos versos iniciais desta segunda parte, notamos a súplica do coro para que o 

Sol, Apolo, possa ser a cidade soberana do mundo, possis nihil urbe Roma 

uisere maius (v.12), enquanto o astro a iluminar. Apolo é elevado, nesse sentido, a protetor 

de Roma e de seus cidadãos, na medida em que os sacrifícios realizados em nome do deus 

nos Ludi garantiriam esta proteção divina. 

                                                           
79 "alme Sol, curru nitido diem qui 
promis et celas aliusque et idem 
nasceris, possis nihil urbe Roma 
visere maius! 
rite maturos aperire partus 
lenis, Ilithyia, tuere matres, 
sive tu Lucina probas vocari 
seu Genitalis. 
diva, producas subolem patrumque 
prosperes decreta super iugandis 
feminis prolisque novae feraci 
lege marita, 
certus undenos deciens per annos 
orbis ut cantus referatque ludos 
ter die claro totiensque grata 
nocte frequentes. 
vosque veraces cecinisse, Parcae, 
quod semel dictum stabilisque rerum 
terminus servet, bona iam peractis 
iungite fata. 
fertilis frugum pecorisque tellus 
spicea donet Cererem corona; 
nutriant fetus et aquae salubres 
et lovis aurae." (Horácio. Carmen Saeculare. 9-32) 
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A partir de então, no Carmen é listado os pedidos a alguns deuses que foram 

venerados durante os jogos. Ilitia, deusa que preside os partos, é representada nestes versos 

como aquela responsável pela conservação e crescimento dos romanos. Também é 

chamada de Lucina, epíteto que significa "aquela que traz a luz", uma alusão à ação da 

deusa em conduzir as crianças à luz do dia, além de ser nomeada como Geradora, aquela 

que gera, por intermédio da proteção às mães (SOUZA, 2013, p. 64).  

É interessante notar que, já nos versos seguintes, Horácio traz à tona as leis 

matrimoniais promulgadas por Augusto, reforçando retoricamente, assim, o discurso sobre 

a importância do matrimônio e das gerações de cidadãos para a continuidade de Roma. A 

respeito das leis matrimonias destacamos que a estruturação das instituições caras aos 

romanos, como a família, teve na Lex Julia um papel fundamental, pela elaboração dos 

seguintes princípios norteadores das condutas cívicas: a Lex Julia de maritandis ordinibus 

tinha como pretensão regulamentar os casamentos para homens entre as idades de vinte e 

cinco a sessenta anos, e para as mulheres entre vinte e cinquenta. No que se refere às 

mulheres divorciadas e viúvas, havia a obrigatoriedade de contrair um novo casamento 

dentro de seis meses a um ano. Contudo, havia restrição aos membros das ordens 

senatoriais em contrair união pelas vias mencionadas acima; vemos aqui que, para as 

famílias aristocráticas, os valores matrimoniais estavam duplamente inseridos nos aspectos 

sociais e políticos, assim como o conceito de cidadão romano (GALINSKY, 1996, p. 130). 

A Lex Julia de adulteriis coercendis visava ao controle das possíveis relações 

extraconjugais. O adultério da esposa, se descoberto pelo marido, não poderia ser tolerado 

por ele. As sanções para tais atos estavam bem rígidas e articuladas, variando até ao 

banimento. Ao mesmo tempo, a facilidade do divórcio, sob o pretexto de adultério, tornou-

se mais difícil e, para os homens casados, a distinção entre se envolver em adulterium e 

stuprum foi apagada. Da mesma forma, as mulheres casadas foram protegidas contra 

stuprum, por não serem consideradas culpadas de adultério, em aparente contraste com o 

tratamento anterior, quando a jurisdição pertencia ao pater familias. A comunidade cívica e 

política de Roma, por meio das leis e fiscalizações morais, resguardava a instituição 

familiar contra quaisquer envolvimentos que pudessem subvertê-la (GALINSKY, 1996, p. 

130). 

Vale destacar que o próprio poeta já havia considerado, em poemas anteriores: 

Gerações em culpa fecundas primeiro poluíram 
as núpcias, a família, as casas; desta fonte 



 

142 

correu a desgraça, que se espalhou 
pela pátria e pelo povo (Horácio. Carmina. III.6.17-20).80 

 

Dessa forma, o adultério (culpae) é considerado, pela elite romana, uma ação 

moralmente e legalmente condenada, haja vista que tal prática era tida como responsável 

pela decadência da pátria Roma e de seu povo, os romanos. Esta ideia de decadência moral 

também aparece no prefácio de Ab Vrbe Condita, de Tito Lívio: 

Depois, em meio ao paulatino afrouxar-se da disciplina, pôde-se 
acompanhar com o espírito a dissolução dos costumes, o modo como 
esses decaíram mais e mais e começaram a se precipitar, até que se 
chegou nesses dias, nos quais não podemos suportar nem os nossos vícios 
nem os remédios contra eles (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita. Prefácio).81 

 

O tema da decadência moral entre os escritores do contexto augustiano era um 

verdadeiro tópos literário, tendo em conta a constante invocação desta imagem de 

decadência de modo a contrastar com a elevação moral instituída por Augusto. O conjunto 

de valores, qualidades morais, normas e costumes que compõem a tradição ancestral 

geralmente é articulado a partir de um presente que se percebe como decadente e corrupto 

(MARTINO, 2006, p. 223). Este discurso de reivindicação das antigas virtudes é bastante 

presente em Horácio, sobretudo no livro IV das Odes, em que a presença do Príncipe é 

ainda mais visível. 

Qual seria, então, a importância das leis matrimoniais no contexto do Carmen 

Saeculare? Por que Horácio destaca, neste momento, a importância de se gerar cidadãos 

para a cidade? A resposta a essas perguntas aparecem nos próximos versos do poema, nos 

quais o poeta destaca que esta nova geração de cidadãos propiciados pelas leis 

matrimoniais farão novamente, após cento e dez anos, novos cantos e jogos durante três 

dias e três noites, isto é, realizarão novamente os Jogos Seculares. Aqui, há uma ligação 

direta entre as leis augustianas sobre o casamento e a Fides para com os deuses, haja vista 

que é a nova geração a responsável pelos futuros cultos às divindades, mantendo assim a 

Pax Deorum já anunciada no Carmen. 
                                                           
80 "fecunda culpae saecula nuptias 
primum inquinavere et genus et domos: 
hoc fonte derivata clades 
in patriam populumque fluxit." (Horácio. Carmina. III.6.17-20). 
 
81 “Labebte deinde paulatim disciplina uelut desidentis primo mores sequatur animo, deinde ut magis 
magisque lapsi sint, Tum ire coeperint praecipites, donec ad haec tempora quibus nec uitia nostra nec 
remedia pati possumus peruentum est.” (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita. Prefácio, I). 
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Após esta exaltação das leis matrimoniais e sua importância para um futuro 

iluminado pelos deuses, o coro mantém os pedidos às divindades, agora feitos às Parcas, 

em que se pede que os acontecimentos futuros se unam aos bons fados (bona fata) já 

ocorridos. A ideia de que os eventos da história romana são ligados aos desejos dos deuses, 

ou seja, seus destinos já estariam traçados, além de engrandecer a cidade, ainda coloca os 

cidadãos romanos como queridos das divindades, à medida que suas vidas e a de Roma 

estão guiadas pelos bons fados divinos. 

Na última estrofe da segunda parte do poema, Horácio se refere à deusa Terra 

Mater, aqui referida como Tellus, nome usado para a divindade durante cultos cívicos, 

além de associá-la a Ceres, cuja estátua se encontrava fora do templo de Tellus. (FEENEY, 

1988, p. 35). Às deusas são pedidas fertilidade, fertiles, e prosperidade, representada por 

Ceres, deusa da agricultura, ambas alimentadas pelos ventos de Júpiter. 

No terceiro momento do poema, serão retomados os deuses Apolo e Diana, 

agora referidos como verdadeiros protetores de Roma e de seu destino, tanto no passado, 

em que protegeram Eneias, quanto no futuro, em que garantirão as riquezas e a glória da 

cidade: 

Deixando de parte a lança, brando e calmo, 
ouve as súplicas dos rapazes, Apolo, 
e tu, rainha bicorne das estrelas, Lua, 
ouve as moças. 
 
Se Roma é vossa obra, e ocuparam a costa estrusca 
gentes vindas de Ílion - os sobreviventes a quem  
ordenado foi que mudassem de Lares e de cidade, 
numa viagem sem perigo 
 
e a quem o casto Eneias, sobrevivendo à pátria, 
um livre e seguro caminho mostrou 
através de Tróia que ardia, ele que daria 
muito mais do que haviam deixado -, 
 
então, deuses, dai à nossa dócil juventude probos costumes, 
deuses, dai à nossa sossegada velhice descanso, 
à raça de Rômulo dai riqueza, descendência 
e toda a glória. 
 
Que aquele do ilustre sangue de Anquises e Vênus 
obtenha o que com bois brancos vos suplicou, 
ele antes guerreiro, agora piedoso 
para com o prostrado inimigo (Horácio. Carmen Saeculare. 33-52).82 

                                                           
82 "condito mitis placidusque telo 
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Horácio nos mostra que o coro está dividido em dois: de um lado, os rapazes 

cantam a Apolo, e de outro as moças suplicam à Lua, Diana. Apolo, após deixar sua arma, 

se encontra condito mitis placidusque, brando e calmo, pronto para ouvir os pedidos do 

coro. Neste momento, a associação da imagem de Apolo com a calmaria está diretamente 

associada ao discurso construído nos Jogos e no Carmen, de que uma nova era de paz se 

iniciaria com as festividades em honra aos deuses, uma era de luminosidade sob os 

auspícios do deus, que na Ode IV.15 será denominada de Era de Augusto, conforme 

veremos. 

Nos versos seguintes, Roma é designada como opus, obra dos dois deuses. 

Horácio, então, resgata a tradição mítica segundo a qual Apolo é o deus que, pessoalmente, 

cuidou de Eneias e de seu povo (Iliaeque turmae v.27-28) em sua jornada até ao litoral 

etrusco (litus Etruscum v. 28) para mudarem de Lares e cidades (mutare Lares et urbem v. 

39); nesse sentido, foi diretamente responsável pela fundação da cidade e por sua proteção 

(Cf. Virgílio. Eneida. Livro III). 

Horácio continua o poema referindo-se, agora, diretamente a Eneias, a quem é 

atribuída a qualidade de castus, de modo a ressaltar sua sacralidade, além de narrar o 

momento em que saía de Tróia, dialogando, assim, com o livro II da Eneida de Virgílio, 

em que é contada detalhadamente o episódio da guerra de Tróia e a fuga de Eneias da 

cidade em ruínas (SOUZA, 2013, p. 73). Segundo Lowrie (2009, p. 124), um dos objetivos 

do Carmen Saeculare é decretar, representar e transmitir a ideia de fundação incorporada 

aos Jogos. O poema se volta para o passado, para uma fundação romana mítica e a retrata 

                                                                                                                                                                                

supplices audi pueros, Apollo; 
siderum regina bicomis, audi, 
Luna, puellas. 
Roma si vestrum est opus Iliaeque 
litus Etruscum tenuere turmae, 
iussa pars mutare Lares et urbem 
sospite cursu, 
cui per ardentem sine fraude Troiam 
castus Aeneas patriae superstes 
liberum munivit iter, daturus 
plura relictis: 
di, probos mores docili iuventae, 
di, senectuti placidae quietem, 
Romulae genti date remque prolemque 
et decus omne. 
quaeque vos bobus veneratur albis 
clarus Anchisae Venerisque sanguis, 
impetret, bellante prior, iacentem 
lenis in hostem." (Horácio. Carmen Saeculare. 33-52) 
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como um ponto de ruptura absoluta, quando os troianos, incluindo Eneias, são exortados a 

mudar seus Lares e sua cidade, deixando Tróia em chamas para trás. A história de Eneias 

se finaliza na estrofe com as palavras auspiciosas daturus plura relictis, caracterizando-o 

como aquele que daria mais coisas do que havia deixado, como se o poeta dissesse que a 

promessa feita a Eneias de um futuro glorioso a seu povo se realizasse naquele momento, 

em que o Carmen Saeculare estava sendo cantado. Assim, na estrofe seguinte são feitos 

pedidos aos deuses, em que se rogam probos costumes (probos mores), descanso (quietem) 

e riqueza, descendência e toda a glória ao povo de Rômulo (Romulae genti date remque 

prolemque et decus omne). 

Nessa estrofe, é significativo que os probos mores, embora não se explicite 

quais virtudes se referem, sejam pedidos para a juventude: não bastaria prolongar a 

linhagem e multiplicar os descendentes, estes deveriam ser educados com as virtudes para 

algum dia dirigirem os destinos de Roma (MARTINO, 2006, p. 224). O adjetivo que 

acompanha e qualifica esta juventude, docili, indica uma obediência aos mandos dos 

ancestrais, os quais remetem aos costumes virtuosos do mos maiorum. 

Por fim, temos no canto uma referência direta a Augusto, mencionado como 

descendente de Anquises e Vênus, o qual sacrificou bois brancos a Apolo e Diana no 

terceiro dia de festividades; assim, o coro pede aos deuses que as súplicas do Imperador 

sejam atendidas, o qual, antes guerreiro (bellante prior), agora é piedoso com os inimigos 

(iacentem lenis in hostem). Há, aqui, novamente, uma ideia de paz, haja vista que Horácio 

faz um contraste com os anos anteriores de guerras civis, em que Otávio guerreou por 

Roma, com o momento atual, no qual vemos um Imperador piedoso, reforçando ainda mais 

o discurso sobre a paz e sobre as virtudes augustianas, as quais serão evocadas nas estrofes 

finais do Carmen. Mais uma vez, Horácio dialoga com a Eneida, ao destacar pietas de 

Augusto com os inimigos: 

Tu, ó romano, lembra-te de governar os povos com  
Poder (estas serão tuas artes), impor costumes de paz, 
Poupar os sujeitos e debelar os soberbos (Virgílio. Eneida. VI. 850-
853).83 

 

                                                           
83 “tu regere imperio populos, Romane, memento 
(hae tibi erunt artes), pacique imponere morem, 
parcere subiectis et debellare superbos.” (Virgílio. Eneida. VI.850-853). 
 



 

146 

Na última parte do canto, há uma presença marcante das virtudes romanas, bem 

como súplicas aos deuses pela cidade, pela garantia de um futuro glorioso de Roma: 

Já teme o Medo nossas poderosas mãos 
no mar e na terra, e nossos machados albanos, 
já os Citas e os Indos, antes arrogantes, 
esperam por nossas respostas. 
 
Já a Lealdade, a Paz, a Honra, o antigo Pudor, 
e a desprezada Virtude ousam voltar, 
e a bem-aventurada Abundância surge 
com seu corno cheio. 
 
O áugure Febo, enfeitado com o seu fulgente arco, 
amado pelas nove Camenas, 
ele que com a sua arte medicinal 
alivia os membros cansados do corpo, 
 
se ele de fato benigno olha pelos altares 
do Palatino, então o poder romano há de prolongar 
e a prosperidade do Lácio por mais um ciclo, 
e por épocas sempre melhores. 
 
Diana, aquela que habita o Aventino e o Álgido, 
atende as preces dos Quinze Homens, 
e ouve com amizade e atenção 
os votos dos rapazes. 
 
Regresso a casa com esta boa e firme esperança, 
que são estes sentimentos de Júpiter e dos deuses todos, 
eu, cantando num coro a quem foi ensinado 
os louvores de Febo e Diana (Horácio. Carmen Saeculare. 53-76).84 

                                                           
84 "iam mari terraque manus potentes 
Medus Albanasque timet secures, 
iam Scythae responsa petunt superbi 
nuper et Indi. 
iam Fides et Pax et Honor Pudorque 
priscus et neglecta redire Virtus 
audet, apparetque beata pleno 
copia cornu. 
augur et fulgente decorus arcu 
Phoebus acceptusque novem Camenis, 
qui salutari levat arte fessos 
corporis artus, 
si Palatinas videt aequus aras, 
remque Romanam Latiumque felix 
alterum in lustrum meliusque semper 
proroget aevum, 
quaeque Aventinum tenet Algidumque, 
quindecim Diana preces virorum 
curet et votis puerorum amicas 
applicet aures. 
haec Iovem sentire deosque cunctos 
spem honam certamque domum reporto 
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Na primeira estrofe, Horácio lista os principais inimigos de Roma, e os mostra 

como soberbos (superbi), mas que, ainda assim, temem as poderosas mãos dos romanos 

(manus potentes). Estes versos ligam-se à estrofe anterior, em que o poeta mostra as 

qualidades guerreiras do Príncipe e sua piedade para com aqueles que se submetem ao 

poder de Roma. Ao falar, assim, dos inimigos do Império e seus medos ante ao poderio 

romano, Horácio dá destaque à figura de guerreiro excepcional para Augusto, assim como 

o fez nos poemas 4 e 14 do quarto livro das Odes. 

A próxima estrofe é bastante reveladora a respeito do caráter virtuoso do 

Príncipe, que, embora não seja diretamente referido com tais virtudes, ainda assim é tido 

como o responsável pela sua restauração. É interessante notar o modo como Horácio 

denomina essas virtudes como abstrações personificadas, tratando-as como divindades, 

cuja escolha é pensada para construir o discurso sobre a retomada do mos maiorum. Neste 

caso, as virtudes divinas a que se refere o poeta pertencem ao âmbito moral. Tais virtudes 

são a Lealdade (Fides), a Paz (Pax), a Honra (Honor), o Pudor (Pudorque) e a Abundância 

(Copia). Ao afirmar que elas retornaram (redire) a Roma, equivale a dizer que os romanos 

possuem os valores que elas encarnam e que se comportam segundo seus preceitos 

(MARTINO, 2006, p. 225).  

A Fides era considerada um dos pilares da sociedade, pois marcava a confiança 

nos contratos entre os homens e, além de seu aspecto jurídico, era a lealdade para com os 

deuses, de modo a promover a execução correta dos ritos e, assim, garantir a pax deorum. 

Pax significava a harmonia interna da sociedade romana, em contraste com as guerras civis 

que assolaram Roma nas décadas anteriores, ou seja, a securitas e tranquilitas 

restabelecidas por Augusto (MARTINO, 2006, p. 225). Esta Pax se relaciona com outra 

passagem do Carmen em que se pede tranquilidade (quietem) aos deuses. A Honor 

significa o respeito de que goza um indivíduo virtuoso (PEREIRA, 2002, p. 348). Pudor, 

aqui, remete ao sentimento de honradez e castidade que deve presidir as relações conjugais 

(SILVA, 2001, p. 48). Virtus possui um sentido de qualidade moral positiva, é "ser 

homem" no sentido de "ser homem direito" (PEREIRA, 2002, p. 406). Por fim, Copia é a 

abundância, na acepção de prosperidade, tal como pedida diversas vezes no Carmen. 

Estamos na presença, assim, das condutas ancestrais e tradicionais, quer dizer, do mos 

                                                                                                                                                                                

doctus et Phoebi chorus et Dianae 
dicere laudes." (Horácio. Carmen Saeculare. 53-76) 
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maiorum romano, o qual havia sido esquecido (neglecta), mas conheceu seu renascimento 

no governo de Augusto. 

Concordamos com Martino (2006, p. 226) ao afirmar que a descrição destas 

virtudes emergem no poema como um perfil do próprio Augusto e de seus feitos para 

Roma e os romanos. Tal discurso, de restaurador das virtudes, além de presença marcante 

nos Ludi Saeculares e no Carmen, ainda será construído em alguns poemas do livro IV das 

Odes, nos quais se elevam a imagem de Augusto como responsável pela qualidade moral 

da cidade e de sua prosperidade. Vale lembrar que, em nossa leitura sobre os versos 

horacianos, não negligenciamos o fato de haver disputas, lutas internas, ações do 

governante contrárias a tais virtudes. Não é nosso objetivo aqui analisar a validade ou não 

dos escritos horacianos, não pretendemos avaliar se o poeta estava sendo ou não sincero, 

nem almejamos averiguar suas correlações com as práticas augustianas, embora remetamos 

a seus feitos constantemente. Nosso objetivo é analisar os poemas de Horácio como um 

discurso construído em torno da pessoa do Príncipe, com um objetivo claro de criar uma 

imagem do mesmo e propagá-la entre o público leitor ouvinte destes poemas e do canto do 

Carmen. 

Dito isto, podemos analisar o restante do Carmen, o qual, nos versos seguintes, 

traz novamente a imagem de Apolo como áugure (augur), além de ter sua imagem 

reconhecida junto à arte medicinal. Se roga ao deus, então, que este possa ver Roma 

favoravelmente pelos altares do Palatino, onde se encontrava seu templo; assim, que possa 

a prosperidade da cidade passar por mais um ciclo de cento e dez anos, marcado por 

épocas sempre melhores (meliusque semper). Reforça-se, desse modo, o pedido aos deuses 

Apolo e Diana para protegerem Roma e lhe garantirem um futuro iluminado e grandioso. 

Na penúltima estrofe do poema, é pedido a Diana que tudo aquilo que foi 

rogado pelos jovens aos deuses no poema venha a ser atendido de bom grado. Já na estrofe 

final, o coro apresenta um sentimento de confiança para com os deuses, especialmente 

Apolo e Diana, para os quais é dirigida a maior parte dos louvores, laudes. 

Como vimos, a presença de Apolo é marcante ao longo dos versos do Carmen 

(v. 1-2, 9, 14-16, 33-36, 61-62, 69-71, 75-76), assim como a de Diana, em contraste com a 

quase total ausência de Júpiter e Juno, cujos nomes nem são mencionados, os quais 

também receberam sacrifícios nos Ludi. Isso significa que, apesar de manter aspectos 

tradicionais, os Ludi Saeculares de 17 a.C. os alteram. Assim, de ritos expiatórios 
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noturnos, os Ludi passam a celebrar um futuro próspero e grandioso. O próprio Carmen 

foca nos deuses celebrados durante o dia, em especial Apolo e Diana, em detrimento dos 

deuses noturnos, que, apesar de aparecerem, não possuem as características 

tradicionalmente ctônicas (FALCÃO, 2010, p. 198).  

Horácio, em razão disso, retoricamente concebeu o Carmen de modo a 

abandonar os aspectos noturnos dos ritos e, ao contrário, enfatizar a luz do dia, tão 

importante para os Ludi. Nota-se isto ao perceber que no poema temos vinte e quatro 

vocábulos que sugerem luz.85 Vale lembrar que o próprio poema começa com o termo 

Phoebus e encerra, do mesmo modo, invocando o deus que remete à luminosidade, sendo 

que o deus empresta seu brilho, textual e metaforicamente falando, ao início e ao fim do 

canto. Visto isso, cumpre-nos questionar: qual o sentido desta luz a que tanto remete o 

texto? Qual seu sentido metafórico e por que a preocupação em destacar esta luminosidade 

em detrimento do aspecto anterior dos Jogos? 

Como nos lembra Falcão (2010, p. 200-201), Horácio pretende criar uma 

atmosfera de prosperidade, tranquilidade e paz em seus ouvintes. Ressalta o autor que, se o 

poeta tivesse equilibrado o caráter noturno das festividades no poema, a ideia de um novo e 

feliz saeculum não seria bem construída e aceita pelo público das comemorações. Assim,  

a sensação que nos fica é a de que acabamos de escutar muito mais uma 
afirmação do que propriamente uma súplica, isto é, ficamos com a 
impressão de que Roma já tem tudo aquilo que o coro de jovens e virgens 
pede aos deuses – o Carmen resulta numa firme confirmação de que a 
Vrbs já recebeu as dádivas retoricamente pedidas pelas vozes do coro 
(FALCÃO, 2010, p. 201). 

 

Nesse sentido, o canto consegue convencer seu público de que Roma vive, no 

presente, um momento grandioso, de felicidade e de prosperidade, e que esta realidade se 

estenderá pelas futuras gerações. São os deuses luminosos, os destinatários do poema, que 

conduzem o movimento do Carmen: é a luz que vai brilhando no texto que permite ao seu 

autor conduzir o sutil andamento do coro (FALCÃO, 2010, p. 201). Além disso, o fato de 

ter sido cantado duas vezes, no Palatino e no Capitólio, reforça ainda mais esta mensagem 

que o poema quer propagar. O Carmen Saeculare, mais do que um resumo em verso de um 

cerimonial de três noites e três dias, mais do que um cântico escrito para uma determinada 

situação, é uma parte integrante de um rito; em função disso, o caráter religioso do poema 

                                                           
85 Para uma explicação detalhada de cada termo, ver a tabela em: FALCÃO, 2010, p. 195. 
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dá mais força ao seu argumento, haja vista que a atmosfera divina que lhe precede 

contribui para a legitimidade de sua mensagem. 

 

3.3 - TUA, CAESAR, AETAS: A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DE AUGUSTO E 

SEUS FEITOS NA LÍRICA HORACIANA 

 

Neste tópico, analisaremos as representações criadas por Horácio que remetem 

diretamente à pessoa e aos feitos de Augusto. Assim, para além do elogio à domus Augusta 

e à nova era representada no Carmen Saecular, há outros poemas no livro IV das Odes (2, 

5 e 15) marcados por um tom laudatório; trazem uma série de símbolos da mística imperial 

construída em torno do Imperador, isto é, uma série de valores que passam a identificar a 

pessoa de Augusto. Como nos lembra Martin Goodman (1997, p. 123), em The Roman 

World: 44 BC - AD 180, Augusto, a partir de 25 a.C.,  gradualmente estabeleceu “uma 

nova imagem de si mesmo em que nenhum indício de violência, ou qualquer necessidade 

de violência, pode ser vislumbrada" e o ápice deste discurso, pelo menos em Horácio, se 

estabelece no livro IV, o qual, apesar de conter representações de campanhas militares, 

reafirma constantemente a paz e a concórdia alcançada graças às virtudes de Augusto. 

Em nosso entender, o poder, baseado unicamente no uso da força direta, teria 

sua existência constantemente ameaçada. Há a necessidade de uma aceitação, um consenso 

mínimo por parte dos diversos grupos sociais para a legitimação e a permanência de um 

poder político. Nenhum regime político é capaz de se sustentar “se não forem criados 

valores que possam tornar a ação dos agentes do poder constituído algo perfeitamente 

admissível, legítimo e até mesmo desejável” (SILVA, 2001, p. 33). 

O livro IV das Odes foi publicado em 13 a.C., ou seja, em um contexto no qual 

Augusto já havia se estabelecido, eliminado opositores e sido reconhecido como o salvador 

da República, o que corrobora a ideia segundo a qual o governante, mesmo depois de 

estabelecido, deve se legitimar, construir uma imagem que o mostre como importante e até 

mesmo necessário para a manutenção da ordem (BALANDIER, 1982). 

Nos poemas analisados neste tópico, em específico, encontramos dois modos 

de exaltação da política augustiana: “(a) no sentido diretamente ‘político’ de reforçar a 

posição pessoal de Otávio/Augusto como chefe da Res Publica permanente, ou (b) no 
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sentido mais geral de alistar apoio para o renascimento moral e social, que deve distinguir 

a sua Roma dos desastres da República tardia” (GRIFFIN, 2005, p. 314). Nesse sentido, 

Horácio constrói imagens de Augusto nas quais o Imperador aparece como guerreiro 

excepcional, defensor do povo romano, restaurador da paz em Roma e nas fronteiras do 

Império, além de mostrá-lo como vivificador dos costumes antigos, sendo colocado como 

enviado divino. 

Nossa análise se pautará na comparação do discurso construído nesses poemas, 

de modo a enfatizar as representações de tema comum nos diversos versos do poema.  

Destacaremos, então, algumas imagens da mística imperial presentes nestes dois poemas, 

quais sejam: 1) a paz romana, 2) o retorno aos bons costumes, 3) as leis matrimoniais, e 4) 

Augusto como fonte da uirtus e elemento fundamental para o futuro grandioso de Roma. 

Iniciemos, então, pelo quinto poema do livro IV, composto antes da data da 

publicação do livro, tendo em vista que o mesmo faz referências à ausência de Augusto, 

que se encontrava em viagem à Gália e Hispânia, para a qual teria ido no ano de 16 e 

retornado em 13 a.C. Assim, o poema em questão divide-se em três partes: inicialmente (v. 

1-16), Horácio refere-se à ausência de Augusto e compara Roma com a mãe de um jovem 

guerreiro ausente; na segunda parte (v. 17-28), é listada as reformas augustianas e a paz 

que as mesmas trazem aos cidadãos romanos; a última (v. 29-40) é dedicada à descrição da 

vida de um lavrador em tempos de paz e a importância de Augusto para tal. Vejamos, desta 

forma, a primeira parte do poema: 

Filho dos bons deuses, insigne protetor 
do povo de Rômulo, já por demais te ausentas: 
prometeste ao sacro concílio dos Pais 
um rápido regresso - pois regressa. 
 
Devolve a luz, bom comandante, à tua pátria. 
Pois logo que teu rosto de Primavera 
para o povo reluz, o dia mais alegre passa, 
os raios do sol melhor brilham. 
 
Tal como a mãe o olhar não desvia da recurva costa 
e com votos e augúrios e preces 
por seu jovem filho chama 
que o invejoso sopro de Noto 
 
nos confins do mar Cárpato atrasa, 
afastando-o por mais de um ano do lar amado, 
assim a pátria fiel, ferida com saudade, 
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César procura. (Horácio. Carmina. IV.2.1-16).86 
 

Nos primeiros versos, Horácio faz alusão à linhagem divina da gens Iulia 

(Diuis orte bonis), do mesmo modo que aparece no Carmen Saeculare e na Ode 15 do 

quarto livro. Vemos, assim, uma constância da representação do caráter divino da família 

augustiana nos versos horacianos, imagem essa fundamental para a legitimação de Otávio 

nos primeiros anos após o assassinato de César e que, como percebemos, se manteve até o 

fim do governo do Imperador. Ao destacar essa imagem de linhagem divina, Horácio 

certamente recorre a um símbolo já bem reconhecido pelos romanos dos anos finais do 

século I a.C., haja vista a extensão temporal da propagação desta imagem. Nesse sentido, 

vemos reforçada a ideia de pietas filial como virtude nata a Augusto, além de mostrar o 

mesmo como descendente direto de deuses, uma pessoa moralmente capaz de governar 

Roma. 

É notável o jogo de palavras usado por Horácio para estabelecer uma relação 

de Augusto com Roma e os romanos: as palavras patrum (v. 3), patriae (v. 5) e patria (v. 

16) são usadas para construir um discurso que mostra o Imperador como um verdadeiro pai 

do povo romano, nas duas primeiras citações, ao passo que no verso 16 a relação de 

filiação é de Roma com Augusto, sendo este mostrado como filho da urbs. Assim, ao 

representar o Príncipe por meio desta dupla filiação, Horácio reforça o discurso deste 

poema em que o Imperador aparece como fundamental para a prosperidade de Roma e para 

a manutenção dos costumes dos antepassados. 

Corrobora esta ideia as palavras seguintes dos primeiros versos, optime 

Romulae custos gentis, mostrando Augusto como protetor do povo de Rômulo. Pela 

                                                           
86 "Divis orte bonis, optime Romulae 
custos gentis, abes iam nirnium diu; 
maturum reditum pollicitus patrum 
sancto concilio redi. 
lucem rcdde tuac, dux bone, patriae: 
instar veris enim vultus ubi tuus 
adfulsit populo, gratior it dies 
et soles mclius nitent. 
ut mater iuvenem, quem Notus invido 
flatu Carpathii trans maris aequora 
cunctantem spatio longius anuuo 
dulci distinct a domo, 
votis ominibusque et precibus vocat, 
curvo nee faciem litore demovet: 
sic desideriis icta fidelibus 
quaerit patria Caesarem." (Horácio. Carmina. IV.2.1-16) 
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importância do Princeps à cidade, Horácio pede que o mesmo regresse, tal como 

prometera ao Senado. "Tal ausência, bem ponderada, seria motivo antes de desalento que 

de alento, de lamentação que de celebração" (NOGUEIRA, 2006, p. 63). Essa é uma 

imagem presente não só neste poema, mas também na Ode IV.2. Nela, o poeta, além de se 

remeter à volta de Augusto, ainda fala da celebração de tal ato e da importância do 

Imperador à urbs: 

Cantarás os dias felizes, e os jogos públicos  
da Urbe, pelo suplicado regresso 
do bravo Augusto, e o fórum 
liberto de conflitos. 
 
Então, se algo digo que mereça ser ouvido, 
o melhor da minha voz juntar-se-á à multidão, 
e cantarei: "Ó belo Sol! Ó louvável!", 
feliz por receber César. 
 
E enquanto tu avanças, todos nós cidadãos 
vezes sem conta cantaremos: "Viva! Triunfo!" 
"Viva! Triunfo!", e incenso ofereceremos 
aos benignos deuses. (Horácio. Carmina. IV.2.41-52).87 

 

Além do claro tom triunfalista pela volta do Imperador, torna-se notável, no 

trecho supracitado, a importância do mesmo para um forum liberto de conflitos, forumque 

litibus orbum. Até agora, vimos nos versos que remetem diretamente à pessoa de Augusto 

seu valor para a paz e a concórdia. Ao falar sobre o fórum liberto de conflitos, o poeta 

deixa evidente a associação com a ausência das guerras civis, após a batalha do Ácio, e, 

mais importante, ressalta a manutenção desta paz graças a Augusto, sobretudo se 

pensarmos o modo como é destacado o papel fundamental do mesmo para a manutenção 

do consenso civil, isto é, a ausência de guerras internas (Cf. LOBUR, 2008). Vale lembrar 

que esta capacidade de manter a paz era considerada, pelos romanos, uma qualidade de um 

governante virtuoso, tendo em vista que para o Príncipe ser efetivamente superior, deveria 
                                                           
87 "concines laetosque dies et urbis 
publicum ludum super impetrato 
fortis Augusti reditu forumque 
litibus orbum, 
turn meae, siquid loquar audiendum, 
vocis accedet bona pars, et " O sol 
pulcher, o laudande!" canam recepto 
Caesare felix. 
tuque dum procedis, io Triumphe! 
non semel dicemus, "io Triumphe!" 
civitas omnis dabimm, que divis 
tura benignis." (Horácio. Carmina. IV.2.41-52) 
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demonstrar por atos e imagens que estava acima de todos os outros homens por suas 

qualidades, governando segundo as regras da virtude, pois o poder de dominação precisava 

estar nas mãos de um homem virtuoso (GONÇALVES, 2003, p. 14). 

A posição do Príncipe era reconhecida não somente pela posse de uma 
titulação legal, mas principalmente pela detenção de poderes e 
qualidades. Neste sentido, praticar as virtudes e divulgas esta prática se 
transformam em importantes ações propagandísticas, que ajudavam a dar 
coesão ao sentimento público, a criar um consensus universorum, 
propagando também a continuidade do sistema imperial e seus constantes 
valores, e a ligação com o Príncipe com os súditos e com os deuses [...] 
(GONÇALVES, 2003, p. 14). 

 

Dessa forma, destacar as qualidades e os feitos do governante era fundamental 

para sua legitimidade política e para sua manutenção no poder. Nesse sentido, o poema 

horaciano continua destacando tais feitos morais do Imperador: 

Passeia o boi em segurança pelos pastos, 

Ceres e a alma Prosperidade alimentam os campos, 
os marinheiros vagam pelo pacato mar, 
a lealdade não admite ser posta em causa, 
 
nenhuma desonra polui o casto lar,  
o costume e a lei domaram o sujo vício, 
as mães são louvadas pela semelhança de seus filhos, 
o castigo segue de perto a culpa. 
 
Quem receará o Parto, quem o assustado Cita, 
quem os filhos que a hórrida Germânica deu à luz 
estando César salvo? Quem se inquietará 
com a guerra da feroz Ibéria? (Horácio. Carmina. IV.5.17-28).88 

 

Aqui, vemos, nestes versos, uma listagem de benefícios obtidos pelas reformas 

augustianas. Há um destaque à tranquilidade dos campos e do mar, referindo-se à 

                                                           
88 "tutus hos etenim rura perambulat, 
nutrit rura Ceres almaque Faustitas, 
pacatum volitant per mare navitae; 
culpari metuit fides, 
nullis polluitur casta domus stupris, 
mos et lex maculosum edomuit nefas, 
laudantur simili prole puerperae, 
culpam poena premit comes. 
quis Parthum pavcat, quis gelidum Scythen, 
quis Germania quos horrida parturit 
fetus, incolumi Cacsare? quis ferae 
bellum curet Hiberiae?" (Horácio. Carmina. IV.5.17-28) 
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Prosperidade, Faustitas, que Augusto trouxe a Roma. A lealdade, fides, também é um 

importante conceito, o qual, juntamente com o da pietas e da uirtus, forma a tríade 

fundamental do mos maiorum romano (PITA, 2010, p. 28). De acordo com Grimal, fides 

é o que se garante da boa-fé  e da benevolência mútua em toda a vida 
social. Usa oficialmente o título do Fides Populi Romani (a Boa-Fé do 
Povo Romano) e, tal como o deus vizinho, Terminus, garante a 
conservação das demarcações (fronteiras da cidade, limites dos campos e 
tudo o que se deve manter para que seja salvaguardada a ordem das 
coisas). Fides assegura as relações dos seres, tanto nos contratos como 
nos tratados, e mais profundamente ainda no contrato implícito, definido 
pelos diferentes costumes, que liga os cidadãos entre si (GRIMAL, 1988, 
p. 70-1). 

 

A fides se referia às relações contratuais humanas, mas também podia abarcar 

as divinas, isto é, a observância e o correto cumprimento dos ritos religiosos. Trata-se da 

personificação da honra pela palavra ou juramento dado, do foro divino, cujo desrespeito 

implicaria uma ofensa aos próprios deuses (FALCÃO, 2008, p. 96). Nesse sentido, a fides 

carrega outra característica, qual seja: o desejo da estabilidade (PITA, 2010, p. 29), à 

medida que honra aos compromissos dos homens e também com os deuses, trazendo, deste 

modo, estabilidade social e política. Vemos, assim, nesse poema uma constante referência 

à estabilidade, à concordia, de modo a diferenciar a harmonia da Roma augustiana dos 

tempos conturbados dos anos das guerras civis. Como destacamos, sempre houve disputas 

políticas em torno do poder e Augusto foi alvo de conspirações, mas o Imperador associou 

a sua imagem à ideia de paz e tranquilidade, de ausência de guerras internas, sendo este um 

símbolo constantemente repetido para a criação de um discurso sobre a pax romana. 

Horácio aproveitou-se desta imagem para compor suas poesias, em especial se 

observarmos que seu claro objetivo era construir um discurso laudatório em torno do 

Imperador. 

 Podemos destacar, ainda neste trecho, as questões morais relacionadas à 

família, especialmente quando o poeta evidencia a pureza do casto lar, casta domus, 

fazendo referência direta às leges Iulias, ou até mesmo à importância do costume e da lei, 

mos et lex, os quais domaram os vícios, nefas. Por fim, Horácio ressalta o estado de 

confiança nas campanhas militares de Augusto, ao afirmar que nenhum cidadão teme 

outros povos que travam guerras nas fronteiras romanas enquanto César Augusto viver. 
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Na terceira parte do poema, o venusino usa o recurso retórico da narratio, ao 

contar o dia de um viticultor. 

 

Cada homem passa nas suas colinas o dia inteiro 
casando a videira com as árvores despidas, 
e daí regressa ledo ao seu vinho, convidando-te  
como um deus para a segunda mesa, 
 
e honra-te com muitas preces, vertendo o vinho 
das páteras, e louva em conjunto a tua divindade 
e a dos seus Lares, tal como a Grécia se lembra 
de Castor e do grande Hércules. 
 
"Oh, possas tu, bom comandante, dar à Hespéria 
longos dias de festa!", dizemos sóbrios de manhã, 
quando o dia começa, dizemos ébrios à noite, 
quando o sol no Oceano imerge." (Horácio. Carmina. IV.5.29-40).89 

 

Neste trecho, a presença do vinho denota um tom festivo para o final da Ode. 

Aqui, torna-se muito clara a comparação de Augusto a uma divindade, sendo seu nume 

cultuado em uma mesma importância aos Lares, além de sua comparação com os heróis 

gregos, Castor e Hércules. Horácio já havia se referido a Augusto como divindade em 

outro momento, mas de forma direta, chamando-o de deus: "Júpiter reina no céu, os 

estrondos do seu trovão nos anunciam; mas Augusto é o deus na terra, ele que submeteu o 

altivo Bretão e a Pérsia temível." (Horácio. Carmina. III.5.1-3). Podemos afirmar que  

o fato de Augusto ser divinizado em vida por Horácio nada mais é do que 
um recurso de expressão, um exagero de linguagem com o intuito de 
valorizar ainda mais a aura mística que cerca o Princeps, haja vista a 
dificuldade dos romanos em aceitar que um simples mortal fosse, em 
vida, igualado às divindades [...] (SILVA, 2001, p. 41). 

 

                                                           
89 "condit quisque diem collibus in suis, 
et vitem viduas ducit ad arhores; 
hinc ad vina redit Jactus et alteris 
te mensis adhibet tleum ; 
le multa prece, te prosequitur mero 
defuso patcris, et Laribus tuum 
miscet numen, uti Graecia Castoris 
et magni memor Herculis. 
"longas o utinam, dux bone, ferias 
praestes Hesperiae!" dicimus integro 
sicci mane die, dicimus uvidi, 
cum sol Oceano suhest." (Horácio. Carmina. IV.5.29-40) 
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Assim, no excerto do quinto poema, Augusto é mostrado próximo aos 

romanos, já que seu culto teria a mesma importância dos Lares, isto é, um culto familiar. 

Nos versos finais, vemos uma mudança de ambiente, pois agora Augusto toma uma 

dimensão pública e, se antes o Imperador tinha a mesma importância dos deuses 

domésticos, agora está em primeiro plano. Ao dar voz aos romanos, Horácio remete ao 

Imperador como bom comandante, dux bone, novamente aproximando-o de todos os 

cidadãos romanos (quisque), até os mais simples, como o viticultor que celebra em sua 

casa o nume do Príncipe ao lado dos Lares. 

Deste modo, o quinto poema do quarto livro das Odes constrói um discurso em 

torno da pessoa de Augusto ao destacar sua importância para a cidade de Roma e seus 

cidadãos, por meio de uma verdadeira relação filial e, até mesmo, religiosa. Horácio 

destaca os feitos de Augusto e seu legado para os costumes romanos, mostrando-o como 

um verdadeiro guardião do povo romano e do mos maiorum. Tal poema cumpre muito bem 

sua função, qual seja: elogiar o Imperador e seus feitos. Esse mesmo discurso está presente 

no poema 15 do livro IV e, como veremos, o tom laudatório ainda se mantém, mas com 

uma diferença: aqui, o destaque maior está direcionado ao futuro grandioso e pacífico de 

Roma proporcionado por Augusto. 

O décimo quinto poema é um pequeno texto que, em sua totalidade, traz um 

discurso sobre a mística imperial no qual são destacados, novamente, os feitos de Augusto 

para Roma, desde as guerras até as questões morais e, em especial, as virtudes do 

Imperador que trouxeram a paz para cidade. O poema se divide em duas partes iguais, 

sendo na primeira destacado os feitos do Imperador e, na segunda metade, o poema canta o 

que ainda será feito. Citemos, in extenso, a primeira metade do poema para uma leitura 

atenta: 

Quando eu queria falar sobre batalhas e cidades 
vencidas, Febo repreendeu-me batendo na lira, 
não fosse eu navegar através do mar Tirreno 
com minha pequena vela. A tua idade, César, 
 
trouxe de novo aos campos as férteis searas, 
restituiu ao nosso Júpiter as insígnias, 
arrancando-as das arrogantes portas  
dos Partos, e fechou, 
 
livre de guerras, o templo de Jano Quirino, 
e pôs um freio à devassidão que se afastava 
do bom caminho, eliminou as nossas culpas, 
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e fez reviver as antigas artes, 
 
mercê do qual cresceu o nome latino 
e a força da Itália, e a fama e a majestade do Império, 
que se estende donde o sol nasce 
até a Hespéria, onde o sol se deita. (Horácio. Carmina. IV.15.1-16).90 

 

No início do poema, vemos o recurso retórico da recusatio empregado pelo 

poeta. Este afirma que Febo o repreendeu a cantar a lira, mas devemos observar que essa 

recusatio não se aplica à lira, mas sobre o tema do poema. Sendo assim, ao considerarmos 

o estilo laudatório do poema, Febo recusa a Horácio o elogio a Augusto como Príncipe da 

guerra, para que esse possa ser elogiado como guardião da paz (NOGUEIRA, 2006, p. 

100). Nesse sentido, Horácio não constrói um discurso sobre o Imperador, destacando as 

batalhas e cidades vencidas (volentem proelia me loqui victas et urbes v.1-2), mas, por 

outro lado, trabalha a sua mensagem realçando Augusto como protetor dos cidadãos 

(custode rerum Caesare non furor civilis aut vis exiget otium v.17-18). 

É interessante notar, ainda nessa metade do poema, os verbos que o poeta usa 

para se referir aos feitos de Augusto, sempre marcados com o prefixo re-: rettulit (v.5), 

restituit (v.6) e reuocauit (v.12). Tal como o poeta constrói em seu discurso, essas 

realizações de Augusto se referem à reivindicação de um passado então desprezado. 

Lembremos que tal representação também aparece nas Res Gestae de Augusto, quando o 

mesmo afirma que "promulgadas novas leis de minha autoria, reintroduzi (reduxi) muitos 

exemplos ancestrais, que já vinham caindo em desuso em nossa época, e eu mesmo deixei 

                                                           
90 "Phoebus volentem proelia me loqui 
victas et urbes increpuit lyra, 
ne parva Tyrrhenum per aequor 
vela darem. tua, Caesar, aetas 
fruges et agris rettulit uberes 
et signa nostro restituit Iovi 
derepta Parthorum superbis 
postibus et vacuum duellis 
Ianum Quirini clausit et ordinem 
rectum evaganti frena licentiae 
iniecit emovitque culpas 
et veteres revocavit artes, 
per quas Latinum nomen et Italae 
crevere vires famaque et imperi 
porrecta maiestas ad ortus 
solis ab Hesperio cubili." (Horácio. Carmina. IV.15.1-16). 
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aos pósteros parâmetros a imitar" (Augusto. Res Gestae. VIII).91 Notamos, assim, que o 

poeta se utiliza de uma simbologia muito presente nos discursos do Imperador para 

legitimar suas ações políticas e, portanto, a leitura desses poemas pelo público reforçava 

ainda mais esta ideia, já que inseriam, na memória, os feitos augustianos e sua importância 

para a elevação moral da cidade, haja vista que Augusto era considerado um Imperador do 

qual emanavam virtudes essenciais à condução política. 

Entre os versos 12 e 14, vemos passar os feitos de Augusto do Lácio à 

península itálica e, desta, a todo o Império, aumentando assim a importância dos feitos do 

Imperador. Latinum nomen, Italae vires, imperi fama et maiestas: aqui estão listadas as 

várias fases que levaram ao nascimento do Império e é graças ao crescimento da glória e 

majestade do Império que as antigas virtudes se encontram espalhadas em todo o mundo 

(FEDELI, 2009, p. 101). A fama e a maiestas, com as quais Horácio chega ao clímax no 

fim da estrofe, são uma exaltação do caráter ecumênico do Império, as quais se espalharam 

desde onde o sol nasce até onde se põe. 

 Quando, no verso 12, Horácio afirma que o Príncipe fez reviver as antigas 

artes, veteres revocavit artes, a que artes se refere? De acordo com Nogueira (2006, p. 

102), temos no comentário antigo de Pseudo-Acrão que estas artes da vida estavam 

inscritas em quatro virtudes: prudência, justiça, coragem e temperança. Embora Horácio 

não mencione explicitamente tais virtudes, podemos supor que o público leitor ouvinte 

conhecia estas referências, isto é, tinham consciência de que o poeta se referia ao 

restabelecimento de certas virtudes. 

Podemos destacar, ainda, o tom triunfalista presente nos versos 7-9, nos quais o 

poeta refere-se à restituição das insígnias perdidas por Crasso e, embora não apareça no 

poema, tal realização foi comemorada como um grande feito militar de Augusto, apesar de 

terem sido reconquistadas diplomaticamente. O tom deste trecho é muito semelhante ao 

que aparece nas Res Gestae, nas quais o Imperador escreve: "Obriguei os partos a 

devolver-me os espólios e as insígnias de três exércitos romanos e a rogarem súplices a 

                                                           
91 “Legibus nouis me auctore latis multa exempla maiorum exolescentia iam ex nostro saeculo reduxi et ipse 
multarum rerum exempla imitanda posteris tradidi” (Augusto. Res gestae. VIII). 
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amizade do povo romano" (Augusto. Res Gestae. XXIX).92 De acordo com Silva (2001, p. 

43), Augusto 

teve o mérito de conseguir, por meio de negociações, o que ninguém 
antes dele havia conseguido: a devolução das insígnias em 20 a.C., 
acontecimento que foi acompanhado, em Roma, da celebração de jogos e 
de emissão de moedas (Étienne, 1970, p. 81). O episódio, muito mais um 
resultado da diplomacia do que de um feito de armas, foi apresentado 
como uma estrondosa vitória militar de Augusto, tendo sido mesmo 
proposto a ele um triunfo, o qual foi recusado. O fato, porém, de Augusto 
não ter reavido as insígnias mediante uma derrota incondicional dos 
partos pouco importava. O que importava era que as insígnias haviam 
sido recuperadas, se encontravam de novo em solo romano e não em 
poder do inimigo, traduzindo assim a afirmação plena da soberania 
imperial. Nos poemas de Horácio, as referências ao subjugo dos povos 
orientais são frequentes, aparecendo o Princeps em diversas passagens 
como um líder capaz de triunfar sempre sobre eles, notadamente sobre os 
partos, e de arrancar dos templos destes últimos as insígnias romanas. 

 

Como dissemos, o poema retoricamente celebra Augusto como guardião da paz 

e, nesse sentido, não destaca o caráter militar de tal conquista. A esse respeito, é 

significativo que, no verso seguinte, o poeta se refira ao fechamento das portas do templo 

de Jano, feito que, novamente, aparece nas Res Gestae: 

[O templo de] Jano Quirino, que nossos ancestrais quiseram 
permanecesse fechado, nos momentos em que por todos os domínios do 
povo romano a paz tivesse nascido de vitórias na terra e no mar − ainda 
que se registre pela história isso ter ocorrido antes de meu nascimento e 
desde a fundação da Cidade, apenas duas vezes −, o Senado determinou 
que fosse fechado por três vezes em meu principado (Augusto. Res 
Gestae. XIII).93 

 

Devemos lembrar, ainda, que tal realização consta na História de Roma, de 

Tito Lívio:  

Esteve fechado duas vezes depois do reinado de Numa: uma vez no 
consulado de Tito Mânlio, após o término da primeira guerra única, e 
novamente − os deuses concederam isso à nossa geração para que 
presenciássemos − depois da batalha do Ácio, sendo inaugurada pela 

                                                           
92 “Parthos trium exercitum Romanorum spolia et signa reddere mihi supplicesque amicitiam populi Romani 
petere coegi” (Augusto. Res Gestae. XXIX). 
 
93 “Ianum Quinnum, quem claussum esse maiores nostri voluerunt cum per totum imperium populi Romani 
terra marique esset parta victoriis pax, cum priusquam nascerer, a condita urbe bis omnino clausum fuisse 
prodatur memoriae, ter me principe senatus claudendum esse censuit” (Augusto. Res Gestae. XIII). 
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segunda vez a paz na terra e no mar pelo Imperador César Augusto. (Tito 
Lívio. Ab Vrbe Condita. I.XIX).94 

 

Com isso, notamos uma constância de tal evento nos escritores do contexto 

augustiano, revelando-nos sua importância para a construção de um discurso político que 

eleva a pessoa de Augusto como responsável pela vinda da paz e pela manutenção da 

mesma. Destacar repetidamente que os tempos augustianos estavam livres de guerras, 

experimentavam um momento de paz e concordia interna, tornou-se, de fato, relevante 

para a inserção dessa imagem na memória que estava sendo constantemente modelada e 

construída em torno da pessoa de Augusto e de sua domus. Neste sentido, os poemas de 

Horácio contribuíram para a inserção dessas representações na memória de seu público 

leitor ouvinte. 

A respeito desta primeira metade do poema, lembremos a importância da 

colocação do quarto verso da expressão tua, Caesar, aetas. O pronome possesivo tua 

mostra Augusto como senhor deste tempo; aetas, por sua vez, significa uma duração mais 

longa que a vida humana. Este termo pode designar também geração, mas a força do 

possessivo tua, referindo-se a Caesar, aetas, nos permite falar, neste caso, de uma 

verdadeira Era de Augusto (FEDELI, 2006, p. 100), isto é, uma era que leva o nome do 

Príncipe e que, por isso, eleva a importância do Imperador para o estado atual de Roma, 

reforçando assim as imagens de paz, virtudes e moralidade que este se esforçou para 

propagar e associar à sua pessoa e à de sua domus (BREED, 2004, p. 252). 

Se a primeira metade do poema celebra os feitos augustianos e sua importância 

para Roma, na segunda parte do poema podemos vislumbrar o que tais realizações trarão 

para o futuro de Roma; isto é, Augusto aparece não apenas como guardião das virtudes dos 

antepassados, mas como aquele que garantirá a continuidade e grandiosidade da cidade e 

do Império: 

Sendo César o protetor do estado, nem a violência  
nem o furor civil hão-de afastar o sossego, nem a ira, 
que as espadas forja, e que desgraça as cidades  
ao torná-las inimigas. 

                                                           
94 “Quibus cum inter bella adsuescere videret non posse—quippe efferari militia animos—, mitigandum 
ferocem populum armorum desuetudine ratus, Ianum ad infimum Argiletum indicem pacis bellique fecit, 
apertus ut in armis esse civitatem, clausus pacatos circa omnes populos significaret. Bis deinde post Numae 
regnum clausus fuit, semel T. Manlio consule post Punicum primum perfectum bellum, iterum, quod nostrae 
aetati di dederunt ut videremus, post bellum Actiacum ab imperatore Caesare Augusto pace terra marique 
parta” (Tito Lívio. Ab Vrbe Condita. I.XIX). 
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As Leis Júlias, não as quebram nem aqueles 
que da água do profundo Danúbio bebem, 
nem os Getas, nem os Seres, nem os infiéis Persas, 
nem os que nasceram perto do rio Tánais. 
 
Nós, nos dias de trabalho e os sagrados, 
entre os dons do feliz Líbero, 
com nossos filhos e esposas, segundo o rito 
invocamos primeiro os deuses, 
 
e depois, segundo o costume dos nossos pais, acompanhando 
o canto com tíbias da Lídia, os chefes que morreram 
com honra, Tróia e Anquises 
e a descendência da alma Vênus cantaremos. (Horácio. Carmina. 
IV.15.17-32).95 

 

Nessa segunda metade do poema, Horácio afirma que, sob a guarda de 

Augusto, Roma viverá um futuro de paz. Contrastando com o verso 4 da quinta Ode, em 

que Augusto é chamado de comandante (dux), aqui ele é referido como guardião (custode 

rerum Caesare) de uma paz que se estende por todo o Império, assim como suas leis, que 

não são quebradas nem pelos povos mais afastados de Roma. Logo, a expressão edicta 

Iulia assume retoricamente a função de "ordem" e, portanto, Horácio transmite a ideia de 

que esta ordem, tanto humana quanto divina, se alastra pela extensão do Império e nenhum 

povo subjugado a contesta (FEDELI, 2006, p. 102). Augusto afasta, então, os efeitos 

devastadores do furor civilis da cidade, em uma clara referência ao fim das guerras civis 

que assolaram os cidadãos nas últimas décadas. 

Na sequência do poema, Horácio introduz o leitor ouvinte numa dimensão 

familiar, ao afirmar que, nos dias de trabalho e nos sagrados, profestis et sacris, se reúnem 

                                                           
95 "custode rerum Caesare non furor 
civilis aut vis exiget otium, 
non ira, quae procudit enses 
et miseras inimicat urbes. 
non qui profundum Danuvium bibunt 
edicta rumpent Iulia, non Getae, 
non Seres infidive Persae, 
non Tanain prope flumen orti. 
nosque et profestis lucibus et sacris 
inter iocosi munera Liberi 
cum prole matronisque nostris, 
rite deos prius adprecati, 
virtute functos more patrum duces 
Lydis remixto carmine tibiis 
Troiamque et Anchisen et almae 
progeniem Veneris canemus." (Horácio. Carmina. IV.15.17-32) 
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famílias inteiras para um banquete. O banquete em uma domus romana, tal descrito por 

Horácio, possuía uma dimensão religiosa, à medida que consagrava o laço indissolúvel 

entre os presentes e os seus mortos, além de uma alusão à prática de oração aos deuses e a 

celebração de pessoas importantes, isto é, os chefes que morreram com honra. 

Por fim, destaquemos o último verso do poema: almae progeniem Veneris 

canemus. Ao falar da descendência de Vênus, Horácio claramente se refere a Augusto, que 

se colocava como descendente direto da deusa. Assim, o Príncipe torna-se, também, aquele 

a quem as famílias celebram nos jantares, junto dos deuses e de seus antepassados. 

Mais significativa é a palavra final do poema, canemus. Ao usar o termo 

cantemos, Horácio explora o poder da poesia em eternizar os feitos dos grandes 

personagens, tal como o poeta mostrou comparando sua poesia a um monumento nos 

versos finais do terceiro livro das Odes. Mas ao contrário do que fez no livro anterior, em 

que olhou para o passado e elevou sua poesia a um monumento, aqui Horácio projeta sua 

poesia no futuro, no qual seus versos serão cantados pelas gerações pósteras (BREED, 

2006, p. 249). O reconhecimento do poder da poesia em preservar a memória dos grandes 

feitos aparece em dois momentos no quarto livro das Odes: 

Deleitas-te com odes? Odes podemos nós oferecer-te 
e dizer desde já qual o seu valor. 
 
Mais do que o mármore gravado com públicas inscrições 
que o espírito fazem regressar e a vida 
aos bons generais depois da morte, mais do que a rápida fuga  
de Aníbal, e das suas ameaças lançadas para trás, [...] 
 
mais do que tudo isso, a glória daquele que regressou 
com o nome celebrizado pela conquista da África, 
quem mais proclama são as musas da Calábria: 
e se as folhas de papiro os teus feitos silenciarem, 
 
que recompensa existiria para ti? O que seria 
do filho de Marte e de Ília, se um invejoso silêncio 
se opusesse aos méritos de Rômulo? 
A virtude, o favor, a língua dos poderosos vates 
 
arrancando Éaco às ondas do Estige 
consagram-no na ilha dos bem aventurados. 
O homem digno de louvor, a Musa impede-o de morrer: 
a Musa torna-o feliz no céu (Horácio. Carmina. IV.8.11-29).96 

                                                           
96 "gaudes carminibus: carmina possumus 
donare et pretium dicere muneri. 
non incisa notis marmora publicis, 
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Neste mesmo sentido, Horácio escreve na Ode IX do livro: 

Antes de Agamémnon, muitos outros 
valorosos homens viveram; sobre todos eles, porém, 
não chorados, ignorados, uma longa noite pesa, 
porque lhes falta o sagrado vate. 
 
É pouca a distância entre a virtude que se esconde 
e a sepultada covardia. Sobre ti não guardarei silêncio, 
minhas páginas não te deixarão por celebrar, 
nem permitirei o ciúme do esquecimento [...] (Horácio. Carmina. 
IV.9.25-32).97 

 

Nos trechos supracitados, podemos fazer algumas observações: 1) Horácio 

reconhece a importância de sua poesia para celebrar os feitos dos homens virtuosos, 

chegando a afirmar que a poesia preserva melhor a memória do que o mármore; 2) mesmo 

após a morte, os versos escritos sobre as realizações dos homens sobrevivem e, portanto, 

sua morte física não afeta a memória de sua vida, desde que esta tenha sido registrada por 

um poeta; 3) por fim, Horácio revela o grande poder da poesia, evitar o esquecimento. O 

poeta, assim, eleva seus escritos ao patamar de guardião da memória, uma verdadeira arma 

contra o silenciamento dos feitos virtuosos, e é nesse sentido que o verbo canemus é usado 

no verso final do décimo quinto poema, haja vista que nele encerra todo o poder da poesia 

e sua capacidade de guardar na memória as realizações da Era de Augusto. Esta Ode é uma 

                                                                                                                                                                                

per quae spiritus et vita redit bonis 
post mortem ducibus, non celeres fugae 
reiectaeque retrorsum Hannibalis minae, 
non incendia Carthaginis impiae 
eius, qui domita nomen ab Africa 
lucratus rediit, clarius indicant 
laudes quam Calabrae Pierides neque, 
si chartae sileant quod bene feceris, 
mercedem tuleris. quid foret Iliae 
Mavortisque puer, si taciturnitas 
obstaret meritis invida Romuli? 
ereptum Stygiis fluctibus Aeacum 
virtus et favor et lingua potentium 
vatum divitibus consecrat insulis. 
dignum laude virum Musa vetat mori. 
caelo Musa beat." (Horácio. Carmina. IV.8.11-29). 
 
97 "vixere fortes ante Agamemnona 
multi; sed omnes inlacrimabiles 
urgentur ignutique longa 
nocte, carent quia vate t,acro. 
paulum sepultac distat inertiae 
cclata virtus. non ego te meis 
charlis inornatum silebo, 
totve tuos patiar labores" (Horácio. Carmina. IV.9.25-32). 
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verdadeira summa poética da Era de Augusto (PUTNAM, 1996, p. 111). A palavra final do 

poema se liga, dessa forma, à expressão tua, Caesar, aetas, na medida em que as 

composições laudatórias do poeta irão sobreviver à sua morte e à morte do Príncipe, mas 

jamais deixarão seus feitos caírem no esquecimento. 

Horácio tinha plena consciência do poder de seus versos em imortalizar os 

grandes feitos e, dessa forma, soube transmitir ao público leitor ouvinte a sua importância 

para construir e propagar uma memória do Príncipe. A poesia horaciana tinha uma dupla 

relação com a memória: ela resgatava e transmitia os valores que, no contexto augustiano, 

era caracterizado pelo resgate de algo bom vivido no passado, mas que há muito se 

perdera; do mesmo modo, seus textos participaram da criação de uma nova memória, agora 

voltada para as gerações futuras, constituindo então a impressão de que Augusto anunciava 

uma nova era na história dos romanos. A poesia de Horácio, então, era considerada um 

verdadeiro monumentum, que resistiria à passagem do próprio tempo e, assim, impediria o 

tão temido esquecimento de Augusto e de seus feitos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A função da pesquisa é dotar de inteligibilidade os testemunhos dos homens de 

outrora, atribuir sentido à documentação que, por diversos meios, sobreviveu ao transcurso 

do tempo e chegou a nós. Ao transformar esses documentos em fontes de pesquisa 

histórica, atribuímos sentido às ações, aos pensamentos, às experiências e às expectativas 

representadas pelos autores antigos em seus testemunhos. Estes vestígios são discursos, 

isto é, são textos que possuem uma relação íntima com seu contexto de produção, não são 

alheios às experiências e vivências daqueles que nos legaram suas percepções do mundo à 

sua volta. 

É nesse sentido que lemos Horácio: um autor que, pelas experiências e 

expectativas vividas e projetadas no campo político, nos legou uma visão particular da 

política romana do contexto augustiano. Os poemas horacianos são discursos, construídos 

retoricamente com um objetivo de convencer o público leitor ouvinte. A função social dos 

poemas, assim, é bastante clara, haja vista que eram lidos em momentos específicos e para 

pessoas singulares, de modo que, a partir de então, atingiria um maior público. Vimos que 

sua apresentação era realizada pela recitatio, para estabelecer e reforçar relações sociais de 

amicitia e patronato. Por outro lado, tais poemas, quando publicados na forma de livros, 

circulariam por um público leitor ouvinte muito maior do que aquele que representava o 

círculo íntimo do poeta e, assim, tinha o potencial de transmitir mensagens muito além do 

que a recitatio permitia. 

A poesia, deste modo, era um dos vários instrumentos de construção e 

transmissão de mensagens, para além das pinturas, esculturas, festividades etc. Buscamos 

perceber, no próprio Horácio, a função comunicativa da poesia, a qual era vista como um 

meio de propagar bons exemplos aos jovens e aos aristocratas e, tal como um monumento, 

resistiria à passagem do tempo e legaria às gerações futuras os feitos que, pelas mãos do 

poeta, foram registrados na materialidade do livro. 

Seus textos, então, tinham uma dupla relação com a memória: poderiam 

construir uma memória do passado, ora tido como virtuoso, ora como vicioso, de modo 

que tais memórias seriam transmitidas para a atual geração de seus leitores ouvintes e, 

assim, serviriam como exemplos de comportamentos a serem seguidos e/ou evitados; por 

outro lado, os poemas construíam as memórias dos feitos atuais, seja para condenar as 
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ações nas guerras civis, seja para exaltar aquele que seria o vitorioso e fecharia um ciclo de 

décadas de guerras civis, o Imperador Augusto. 

Neste ponto, nossa pesquisa foi usada para compreender e analisar as imagens 

do Imperador nos escritos horacianos. Vimos, a partir de suas obras, uma imagem 

majoritariamente virtuosa do Príncipe: ele era aquele que livraria os romanos das guerras 

civis, garantindo assim sua liberdade, resgataria os bons comportamentos há muito 

perdidos e, do mesmo modo, legaria às gerações posteriores um verdadeiro exemplo 

governante. Cria-se, então, a percepção de uma Era de Augusto, um tempo que restaurou a 

moralidade e a paz tão almejadas pela aristocracia romana. 

Como vimos, essas representações não eram inocentes, faziam parte de um 

discurso criado em torno do Príncipe por vários meios; a poesia era apenas mais uma 

forma de construir e propagar suas imagens virtuosas. No entanto, mesmo antes de analisar 

essas imagens, uma questão nos incomodava: porque Horácio construiu tais 

representações? Qual o motivo de Augusto aparecer em seus poemas como um cidadão 

providencial, o qual resgataria um passado glorioso e, então, legaria ao futuro uma 

verdadeira paz? O que levou Horácio a aproximar-se do Príncipe a ponto de ser incumbido 

de escrever poemas que elevariam as vitórias militares dos enteados de Augusto e versos 

que seriam cantados em umas das mais importantes cerimônias religiosas do seu tempo? 

Ao fazer tais questões à documentação, pretendemos não reduzir Horácio a um 

mero propagandista do governo imperial, embora seja inegável o caráter divulgador de 

seus escritos. Nosso objetivo, aqui, foi compreender de forma mais complexa o motivo 

pelo qual o poeta construiu esta narrativa sobre Augusto. Assim, não negamos o poderio 

concentrado nas mãos do Imperador, nem a possível pressão que este poderia representar 

sobre os escritores da época. Contudo, analisar os poemas horacianos puramente por esse 

viés nos parecia incompleto e, então, encontramos nas relações de patronato e amicitia 

uma saída para este dilema: deste modo, conseguimos fazer uma leitura de Horácio que 

não o considerava como um escritor sob o julgo do Imperador, nem aquele quem produzia 

uma poesia independente do contexto político em que vivia. 

Ao usarmos o patronato e a amicitia para analisar as relações entre o poeta e o 

Príncipe, além de sua ascensão social de um filho de liberto a um dos mais importantes 

escritores do contexto augustiano, podemos compreender a construção de seu discurso 

sobre o Imperador e, assim, escapar a qualquer visão reducionista de seus versos. 
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Consideramos, a partir desta perspectiva, que Horácio estabeleceu uma relação de amizade 

com Mecenas, a qual se sobrepunha a de patronato, embora ambas não se excluíssem. 

Assim, apesar de seus poemas nos transparecerem uma relação entre amigos, também nos 

permitem vislumbrar que Horácio cumpria as obrigações de qualquer outro cliente rico.  

Já com Augusto, nossa evidência é demasiado escassa para percebermos uma 

amizade entre o poeta e o Imperador; apesar de ser chamado de amigo pelo Príncipe, 

acreditamos que o uso de tal termo seja mais uma questão de linguagem do que uma 

relação de fato, sobretudo se observarmos que o poeta se referia ao mesmo apenas como 

César e Augusto. Tal percepção nos permitiu ler Horácio como um poeta que, ao ser 

incumbido de escrever para Augusto, antes cumpria as obrigações de um cliente do que 

escrevia sob pressão de um poder centralizado, principalmente se considerarmos que o 

Imperador, ao longo de seu governo, buscou evitar a ideia de que detinha mais poder do 

que os demais, tal como deixou transparecer em suas Res Gestae. 

Esta perspectiva nos permitiu, também, perceber o porquê, nos escritos antes 

da batalha do Ácio, Otávio era pouco mencionado nos poemas e, após a mesma, sua 

presença é mais marcante nos versos horacianos. De mais a mais, a maior aproximação 

entre o poeta e o Príncipe, com o passar dos anos, se refletiu nos livros de poemas com 

uma presença mais constante, até culminar no Carmen Saeculare e no livro IV das Odes. 

O Carmen, composto para ser cantado nos Ludi Saeculares de 17 a.C., foi por 

nós considerado um hino religioso e, além disso, uma Ode cívica, seja por seu caráter 

ritualístico de pedidos e agradecimento aos deuses, seja pela elevação da cidade de Roma e 

de seu Imperador. Este poema, ao contrário dos outros escritos por Horácio, teve um meio 

de divulgação único: foi cantado por um coro de jovens, acompanhado de música e foi a 

conclusão de um dos mais importantes rituais empreendidos por Augusto. Assim, seu 

poder de convencimento era demasiado superior aos outros poemas, seja por atingir um 

público maior, seja por estar revestido por uma atmosfera ritualística e festiva, além de ter 

sido cantado em dois importantes locais da cidade: em frente ao templo de Apolo no 

Palatino e ao templo de Júpiter no Capitólio. Podemos dizer, com segurança, que este foi o 

ápice da carreira poética de Horácio. 

E se no Carmen Horácio pedia aos deuses a bênção a este saeculum de paz e 

prosperidade, no livro IV das Odes este século tem um nome: Augusto. Aqui, sem 

ressalvas, Horácio eleva o nome de Augusto ao mais importante de seu tempo, ao nomear a 
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existência de uma Era de Augusto. O décimo quinto poema do quarto livro é uma suma de 

todos os feitos augustianos e de sua importância para trazer e manter a pax romana. Nele, 

são destacadas desde as leis matrimoniais até a restauração moral empreendida pelo 

Imperador. Os últimos escritos de Horácio constituem, portanto, um discurso construído 

em torno de Augusto por dois vieses: por um lado, elogiar os feitos do Princeps até o 

momento, destacando sua importância para o estado atual de Roma, marcado, na visão do 

poeta, pela paz e prosperidade; por outro lado, o poema expõe uma promessa para o futuro 

de Roma e dos romanos, um futuro que irá lembrar-se dos feitos do Imperador e, em todas 

as casas, seu nome será cantado e lembrado pela posteridade. 

É nesse sentido que compreendemos as produções de memória social 

articuladas à construção de imagens e à produção de um passado que orientaria o presente 

com a criação e propagação dos exempla, pois, na percepção dos romanos, as ações 

passadas seriam reproduzidas na comunidade política (OMENA; SILVA, 2013, p. 11). 

Nesse sentido, a escrita da poesia horaciana ressignificou a memória de Augusto, de sua 

domus e de seu governo, pois seus discursos elaborados e ornamentados, em termos 

retóricos, transmitiram um discurso de concordia, cujo enfoque era a manutenção da paz 

na comunidade cívica. 

Em nossa pesquisa, deste modo, destacamos a importância da dimensão 

política da obra horaciana, relacionamos os poemas de Horácio com seu contexto político e 

social, compreendemos como a aproximação com Mecenas e Augusto foi fundamental 

para sua ascensão social e, do mesmo modo, analisamos as imagens do Príncipe em seus 

versos, levando em consideração como estas se configuram enquanto discurso político com 

tom laudatório. Os conceitos de poder, representação, discurso e memória foram 

fundamentais para a leitura da documentação, haja vista que possibilitaram alcançar os 

objetivos propostos para este trabalho. 

Horácio, portanto, é um autor de fundamental importância para a compreensão 

deste período da história romana, a passagem da República para o Principado, no qual os 

cargos políticos se acumularam nas mãos do Imperador e este, por diversos meios, 

relacionou a sua imagem à ideia de paz, concórdia e prosperidade. Deste modo, construiu 

uma memória em torno de sua pessoa e sua domus como fundamental para o fim das 

guerras civis.  
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Nesse contexto, Horácio reconheceu o valor de seus poemas para constituir 

essa memória, percebeu a importância dos versos para educar os jovens e transmitir os 

ideais de virtude dos romanos e criou um discurso coerente em torno de Augusto e seus 

feitos. Por fim, temos que concordar com o poeta quando este afirmou que sua obra seria 

um monumentum, que resistiria à passagem do tempo e alcançaria as gerações posteriores; 

afinal, foi possível lê-la, tivemos a oportunidade de compreender a percepção do poeta 

referente ao mundo a sua volta. E se hoje, ao ler seus escritos, temos um estranhamento, 

seja pela grande diferença de valores e ideais, sejam pelos distintos contextos, suas obras, 

no entanto, permitem ao historiador analisar os homens de outrora, configuram uma fonte 

de informações sobre Horácio, seus círculos íntimos, suas relações com o poder e com os 

governantes e, além disso, nos permitem compreender as experiências e expectativas de 

toda uma geração, aquela que viveu no contexto augustiano e foi imortalizada na 

materialidade da obra de Horácio. 
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