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RESUMO 

Investigamos nesta tese o processo de construção e perpetuação da memória e de todo um 

imaginário imperial durante o governo de Otávio Augusto; processo que se estabeleceu, 

dentre outras maneiras, por meio da utilização da arquitetura, das imagens e de outros 

produtos da cultura material. Este processo teve como temática principal as vitórias 

militares e triunfos de Augusto, que utilizou o valor simbólico destes para legitimar o seu 

poder político, o que foi conseguido, entre outras coisas, por meio de uma restauração 

religiosa e arquitetônica em Roma, enquanto capital do Império e suporte para o 

desenvolvimento de uma arquitetura monumental. Buscamos analisar as distintas relações 

existentes entre as obras de Augusto com a memória e o imaginário que se queria 

perpetuar em cada momento de seu governo, refletindo sobre as diferentes formas de se 

relacionar com uma memória na formação, mudança, manutenção e/ou perpetuação de 

um imaginário político-religioso no e do período augustano. Para tanto, em nossa 

empreitada metodológica no estudo topográfico e arquitetônico da Roma de Augusto, nos 

utilizamos da análise de documentos textuais e arqueológicos, bem como da evidência 

numismática, afim de estabelecer como a arquitetura foi utilizada por ele como estratégia 

de poder. Dentre as diversas construções que analisamos nesta tese, damos maior 

destaque ao primeiro grande complexo arquitetônico construído por Augusto, dedicado a 

Apolo Palatino e consagrado em 28 a.C., e ao último grande complexo arquitetônico 

construído por ele, dedicado a Marte Vingador e consagrado em 2 a.C. A partir de um 

trabalho de comparação templária que extrapolou o campo da Arquitetura e englobou o 

sistema de poder que insuflou a formação do Principado, destacamos as semelhanças e as 

diferenças entre a forma de se utilizar da memória em ambos complexos arquitetônicos e 

suas relações com determinados contextos e com as imagens que se queria propagar, nos 

quais a figura de Augusto era central.  

 

Palavras Chave: Augusto; Apolo Palatino; Marte Vingador; Memória. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

We investigated in this Thesis the process of construction and perpetuation of memory 

and of an entire imperial imaginary during the government of Augustus; process that was 

established, among other ways, through the use of architecture, images and other products 

of material culture. The main theme of this process were the military victories and 

triumphs of Augustus, who used their symbolic value to legitimize his political power, 

which was achieved, among other things, through a religious and architectural restoration 

in Rome, as the capital of the Empire and a base for the development of a monumental 

architecture. We seek to analyze the different relations existing between Augustus' 

buildings with the memory and the imaginary that he wanted to perpetuate at every 

moment of his government, reflecting on the different ways of relating to a memory in 

the formation, change, maintenance and/or perpetuation of a political-religious imaginary 

in and of the Augustan period. Therefore, in our methodological endeavor in the 

topographic and architectural study of Augustus’ Rome, we used the analysis of textual 

and archaeological documents, as well as the numismatic evidence, in order to establish 

how architecture was used by him as a strategy of power. Among the various 

constructions that we analyze in this Thesis, we emphasize the first great architectural 

complex built by Augustus, dedicated to Apollo Palatinus and consecrated in 28 BC, and 

the last great architectural complex built by him, dedicated to Mars Ultor and consecrated 

in 2 BC. From a work of Templar comparison that went beyond the field of Architecture 

and encompassed the power system that inspired the formation of the Principate, we 

highlight the similarities and differences between the way of using memory in both 

architectural complexes and their relations with certain contexts and with the images to 

be propagated, in which the figure of Augustus was central. 
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63 a.C. – Nascimento de Otávio  
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46 a.C. – Dedicação do Templo de Vênus Genetrix e do Fórum de Cesar 

63 a.C. – Dedicação da Basílica Júlia, inacabada (sendo concluída posteriormente por 

Otaviano) 

45 a.C. – Otávio é Adotado por César 

44 a.C. – Início da construção da Cúria por Júlio César 

63 a.C. – Morte de Júlio César 

63 a.C. – Jogos à Vitória de César 
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35-33 a.C. – Campanhas vitoriosas de Otaviano na Dalmácia 



 

34 a.C. – M. Antônio anexa a Armênia. Realiza celebrações triunfais em Alexandria, 

seguidas pelas “Doações de Alexandria”. 

33 a.C. -Agripa se torna Edil e inicia um grande programa de construção pública na cidade 

de Roma. 

63 a.C. – Diversos generais romanos iniciam importantes construções e restaurações em 

Roma. 

63 a.C. – Início da restauração do Pórtico Meteli, por Marcelo, depois renomeado de 

Pórtico Otávia 

32-29 a.C. – Restauração do templo de Apolo in circo, por Sósio. 

31 a.C. – Batalha do Ácio com a derrota de Marco Antônio e Cleópatra 
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63 a.C. – Tríplice Triunfo de Otaviano, fechamento das portas do Templo de Jano e 
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63 a.C. – No Fórum Romano foram dedicados o templo do Diuus Iulius, os Rostra Augusti 

e a Cúria Júlia com o altar da Vitória 

63 a.C. – Início da construção do Mausoléu de Augusto 

28 a.C. – Otaviano recebe do Senado o título de Princeps Senatus 

63 a.C. – Início da restauração de 82 templos por Otaviano em Roma 

63 a.C. – Dedicação do Templo de Apolo Palatino 

63 a.C. – Banimento dos cultos egípcios de dentro do pomério 

63 a.C. – Jogos quadrienais pro salute Caesaris realizados pela primeira vez em Roma 

? – Monumento ou altar na área Apollinis com relevo retratando uma batalha naval e um 

triunfo 

27 a.C. – Otaviano recebe do Senado o título de Augustus, a coroa cívica e os loureiros 

que foram colocados na porta de sua casa e o escudo das virtudes que foi colocado na 

Cúria Júlia 

26 a.C. – Promessa de construção do Templo de Júpiter Tonante, no Capitólio  

63 a.C. – Agripa dedica a Saepta 

25 a.C. – Agripa constrói o Panteão e inicia a construção de suas Termas  



 

63 a.C. – Inauguração dos Pórtico das Danáides 

23-19 a.C. – Transferência dos Livros Sibilinos do Templo de Júpiter Capitolino para o 

Templo de Apolo Palatino 

22 a.C. – Consagração do Templo de Júpiter Tonante 

20 a.C. – Restituição dos estandartes que estavam com os partos 

63 a.C. – Construção do Milliarium Aureum, no Fórum Romano 

63 a.C. – Decreto do Senado para construção do templo de Marte Ultor sobre o Capitólio 

63 a.C. – Augusto é responsável pelas principais estradas da Itália (cura viarum) 

19 a.C. – Construção e dedicação do Altar de Fortuna Redux 

63 a.C. – Arco Triunfal parto, no Fórum Romano 

? – Fasti Triumphales e Fasti Consulares colocados no Fórum Romano 

? – Monumental trípode com base feita com 3 estátuas de partos ajoelhados 

18-17 a.C. – “Leis Morais” de Augusto (Leges Iuliae) 

17 a.C. – Celebração dos Jogos Seculares 

13 a.C. – Senado comissiona a construção da Ara Pacis 

63 a.C. – Morte de Lépido 

63 a.C. – Término da construção do Teatro de Marcelo 

12 a.C. – Augusto se torna Pontifex Maximus 

63 a.C. – Agripa inicia a confecção do Mapa-Múndi que depois foi colocado no Pórtico 

Vipsania. 

10 a.C. – Obeliscos do Egito chegam a Roma. São colocados no Circo Máximo e no 

Horologium. 

10-9 a.C. Construção do Horologium 

09 a.C. – Dedicação da Ara Pacis 

7 a.C. - Divisão administrativa da cidade de Roma em 14 regiones 

63 a.C. – Dedicação do Campus Agrippae, por Augusto 

63 a.C. – Augusto inaugura o Diribitórium cuja construção havia sido iniciada por Agripa 

02 a.C. – Dedicação do Templo de Marte Vltor. (O Fórum de Augusto já havia sido aberto 

ao público antes desta data) 

63 a.C. – Augusto recebe o título de Pater Patriae 

14 d.C. – Morte de Augusto 
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INTRODUÇÃO 

Durante a graduação iniciamos nossas pesquisas sobre a relação entre a religião, 

a mitologia e a arquitetura no Mundo Antigo, momento no qual fomos apresentados ao 

De Architectura, de Vitrúvio, que se figurou como uma fonte de inestimável valor para o 

trabalho que nos propuséramos realizar, por ser o único Tratado de Arquitetura da 

Antiguidade a nos chegar praticamente completo. Com o estudo desta obra, se 

descortinou um mundo novo diante de nossos olhos, no qual tivemos a oportunidade de 

compreender a visão de um arquiteto romano sobre a arquitetura e sobre diversos outros 

aspectos e que publicou sua obra num período em que Roma passava por uma profunda 

transformação política, com o início do que ficou conhecido como Principado, período 

este também em que Roma sofreu uma verdadeira transformação arquitetônica sob o 

governo de Otávio Augusto, que teria transformado Roma em uma cidade de mármore.     

Estas pesquisas sobre religião, mitologia e arquitetura se desenvolveram no 

mestrado, de modo que, em 2014, defendemos uma Dissertação de Mestrado intitulada A 

Construção do Fórum de Augusto e do Templo de Mars Vltor e a Obra de Vitrúvio: 

Repensando a Aemulatio dos Cânones Arquitetônicos Gregos no Período Augustano 

(Séc. I a.C/I d.C), cujo objetivo era abordar a relação entre religião e arquitetura, 

analisando o modo pelo qual os saberes e um repertório imagético legados por cidades 

gregas clássicas, como Atenas, e por cidades helenísticas, foram utilizados por Augusto 

em suas construções e por Vitrúvio em sua obra. Em nossa Dissertação defendemos que 

tanto na narrativa vitruviana, quanto nas construções empreendidas no governo de 

Augusto, havia o compartilhamento de um imaginário arquitetônico, de modo que uma 

das medidas propostas por Vitrúvio, e, em grande parte, adotada por Augusto, foi a 

aemulatio dos paradigmas e dos referenciais arquitetônicos legados pela cultura grega, já 

que ambos demonstravam, um por meio de seus escritos e o outro por meio de suas 

construções, a valorização e o enaltecimento de diversos aspectos relacionados aos 

helenos. Para defender tal posicionamento, no último capítulo, tratamos sobre o Fórum 

de Augusto e o Templo de Marte Vingador, destacando de que modo, neste complexo, 

foram empregados os cânones e os referenciais arquitetônicos e imagéticos gregos. Além 

disso, demonstramos a relação deste complexo com certa manutenção e/ou manipulação 

da memória, já que com tal construção Augusto buscou propagar uma imagem de si, na 
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qual ele figurava como descendente de uma linhagem divina e o exemplo máximo a ser 

seguido.  

A partir daí, percebemos a necessidade de dar continuidade às pesquisas 

iniciadas no mestrado, analisando agora, com maior atenção, os aspectos e usos da 

arquitetura no governo de Augusto. No que se refere à arquitetura, devemos destacar que 

a palavra arquitetura (architectura) deriva da palavra grega architekton, arquiteto, na qual 

archi significa primeiro, principal, chefe; e tekton significa carpinteiro, artífice, 

construtor. Para Vitrúvio, a arquitetura, uma ars romana (VITRÚVIO. Tratado de 

Arquitetura, I. 2. 1), consta de ordenação (ordinatio), disposição (dispositio), euritmia 

(eurythmia), comensurabilidade (symmetria), decoro (decor) e distribuição (distributio); 

e possui três partes distintas: edificação, gnomônica (relacionada à construção de 

relógios) e mecânica. Vitrúvio confere à arquitetura grega um caráter modular e vê a 

arquitetura como imitação da natureza e relacionada com o corpo humano, pois 

estabelece, por exemplo, relações entre as medidas do corpo humano e as medidas do 

templo, visto que para ele o corpo humano era o grande referencial para se pensar a 

relação modular de cada parte do templo com relação à sua totalidade. Percebemos 

também em sua obra um comprometimento com a beleza (venustas), de forma que deixa 

claro que o arquiteto deveria ter como objetivo a produção de obras belas para o deleite 

de quem as visse (VITRÚVIO. Tratado de Arquitetura, I. 3. 2). 

Um dos objetivos do presente trabalho é refletir sobre os usos da arquitetura, por 

parte deste Princeps, na construção material e simbólica de Roma enquanto a capital do 

mundo conhecido e sede de um amplo Império territorial. No entanto, devemos destacar 

que em sua empreitada em busca do engrandecimento arquitetônico da Vrbs, Augusto deu 

continuidade a uma prática comum antes dele, haja vista que a arquitetura se constituía 

numa importante ferramenta política, pois por meio dela a pessoa responsável pela 

construção podia imortalizar o seu nome e os seus feitos, de tal modo que a utilização da 

arquitetura era extremamente importante não só para a cidade de Roma (pois trazia 

melhorias para a estrutura material da cidade), como para a imagem de seus responsáveis 

(pois imortalizava seu nome e seus feitos). Augusto, ciente desta importância, deu 

continuidade a este costume com atenção redobrada, construindo e restaurando o suporte 

material que daria sustentação e que permitiria o desenvolvimento de uma nova forma de 

governo, que passaria a ser conhecida como Principado. 

A utilização da arquitetura por Augusto, como defendemos, esteve amplamente 

relacionada com sua vitória em Ácio, de modo que são visíveis, em muitas de suas 
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construções, alusões claras à sua vitória nesta batalha naval, propagando, assim, sua 

imagem de vitorioso, sua sobrepujança militar sobre seus oponentes e sua imagem como 

aquele que colocou fim às guerras civis e que restaurou a paz, trazendo prosperidade e 

harmonia para Roma. Deste modo a arquitetura serviu também como instrumento político 

de propaganda, visto que permitia a construção e a difusão sistemática de mensagens 

destinadas a um público difuso, visando criar uma imagem positiva do governante 

(GONÇALVES, 2013: 46). E com tal utilização da arquitetura Augusto transformou sua 

vitória – um evento momentâneo, limitado no espaço e no tempo – em poder político – 

um conceito estrutural de longo prazo, baseado em instituições políticas, sociais e 

religiosas; o que foi conseguido não apenas por meio de suas construções, como também, 

por meio de rituais e celebrações, manifestações simbólicas que fixaram e perpetuaram 

conceitualmente a superioridade dele enquanto vitorioso (HÖLSCHER, 2006: 27). Para 

conseguir isso, a temática do triunfo e as imagens relacionadas a este tema foram 

amplamente utilizadas no governo de Augusto, de modo que ele passou a figurar como o 

triunfador por excelência. 

Tais imagens figuravam em diversos suportes, estando materializadas não 

apenas em relevos e esculturas presentes em altares e monumentos, como também em 

colunas, pórticos, rostras, arcos, entre outros. Ademais, as moedas cunhadas fizeram 

alusão direta ou indireta ao triunfador, propagandeando seu nome e seus feitos. Mesmo 

porque a cunhagem de moedas era uma expressão da soberania política, de modo que, nas 

moedas, podemos perceber não apenas concepções de poder professadas pelos soberanos, 

como também alusões às suas vitórias militares (GONÇALVES, 2013: 57). 

Vemos com isso a grande importância que a cultura material desempenha no 

estudo e na compreensão das sociedades e de determinados acontecimentos históricos. E 

em se tratando de História Antiga, os produtos da cultura material, geralmente revelados 

pelo trabalho de arqueólogos, são tão importantes quanto as fontes escritas, de tal modo 

que apesar dos diferentes modos de lidar com fontes escritas e materiais ambas são 

valiosas fontes de informações. Em nosso trabalho, ao estudarmos determinadas 

construções do período de Augusto, fontes escritas e materiais possuem igual valor. Em 

alguns casos temos somente as informações que nos chegaram das fontes escritas, já que 

não foram encontrados vestígios materiais que ampliem nossa compreensão. Em outros 

casos temos apenas as informações obtidas a partir dos achados arqueológicos, 

principalmente quando as fontes literárias se silenciam sobre determinados aspectos 

materiais ou quando dão apenas informações gerais. Em muitos casos as fontes escritas e 
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materiais se complementam, na medida em que podemos adquirir informações válidas de 

ambas acerca de determinada construção, possibilitando, por exemplo, a reconstituição 

de como seriam tais obras. Deste modo, ao longo do presente trabalho, o uso das imagens, 

fotografias, plantas e reconstituições é de extremo valor, pois nos auxilia na compreensão 

do que está sendo tratado, nos permitindo uma percepção mais próxima daquela dos 

indivíduos de outrora. Nesta mesma perspectiva, nos utilizamos de algumas moedas, pois 

as mesmas nos ajudam não apenas na compreensão dos assuntos abordados e na 

percepção das representações criadas e propagadas para ressaltar a imagem de Augusto, 

como também nos auxiliam na visualização de determinadas obras arquitetônicas, das 

quais não temos suficientes dados arqueológicos.  

Em virtude disto, vemos a Arqueologia e a História como intimamente ligadas, 

visto que o objetivo de ambas é o mesmo, ou seja, entender as sociedades humanas, 

principalmente as do passado, e oferecer interpretações da história humana para a 

sociedade contemporânea (GUARINELLO, 2011: 161). Nesta empreitada, o estudo da 

cultura material nos permite atingir melhor nossos objetivos, mas devemos destacar que 

em se tratando de cultura material, uma definição única é algo difícil de conseguir devido 

ao fato de que a noção de cultura material é bastante heterogênea. Numa definição 

simplória, poderíamos dizer que a cultura material se refere a tudo aquilo de material que 

é produzido por uma sociedade; tudo que é feito ou utilizado pelo homem (FUNARI, 

2005: 85).  

A cultura, de modo geral, está sempre ligada à atividade mental do homem e é 

sem dúvida, tudo aquilo que recebemos, herdamos e recriamos na nossa e para a nossa 

sociedade. Cultura material é, portanto, tudo aquilo que o homem cria ou concebe e que 

utiliza na sua vida quotidiana, de modo a extrair do meio envolvente tudo o que necessita 

(ARAGON, 2003: 63). É preciso destacar que a cultura material não se constitui uma 

cultura à parte, e sim parte inseparável da cultura, da vida social, porque o homem só é 

humano na medida em que age sobre a natureza, transformando-a, se apropriando dela na 

forma de objetos; deste modo, cultura material é o mundo dos objetos criados pelo 

homem, pelas diferentes sociedades humanas que se sucederam no tempo 

(GUARINELLO, 2011: 162). Assim, todo objeto utilizado pelo homem se enquadra no 

conceito de cultura material e de modo mais amplo, toda materialidade que o homem cria 

e utiliza é parte integrante de uma cultura material, ou seja, desde um utensílio utilizado 

para armazenar óleo até o mais rico e decorado templo faz parte da cultura material.  
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Em se tratando da cultura material advinda da Antiguidade, devemos esclarecer 

que nem sempre ela despertou o interesse ou foi vista como objeto de estudo e fonte de 

conhecimento. No caso romano, por exemplo, após a dissolução do Império Romano 

ocidental, a lembrança de um passado pré-cristão foi aos poucos se dissolvendo. Os 

vestígios materiais do Império eram como ruínas na paisagem, espaços de vida cotidiana, 

mas não lugares ligados à memória, de modo que foi apenas a partir do século XII e do 

interesse crescente pelos textos “antigos” que se difundiu a ideia que tinha havido um 

mundo “antigo” com uma cultura rica e singular; as antigas ruínas, às quais não se 

prestava atenção, passaram a ser consideradas testemunhos desse mundo ‘antigo’, quando 

formaram-se as primeiras coleções de objetos ‘antigos’ (GUARINELLO, 2013: 17-19). 

Somente no século XIX que a cultura material passou a ter um estatuto diverso, 

deixando de ser vista como objeto artístico, como modelo ou como curiosidade, para se 

tornar uma fonte histórica. De modo que a partir dela podemos compreender melhor o 

passado de uma determinada sociedade. Tudo que antes era coletado como objeto de 

colecionador, de estátuas a pequenos objetos de uso quotidiano, passou a ser considerado 

não mais algo para o simples deleite, mas uma fonte de informação, capaz de trazer novos 

dados, indisponíveis nos documentos escritos (FUNARI, 2005: 85). 

A cultura material passou, assim, a ser de suma importância aos estudiosos na 

construção dos conhecimentos relativos a este passado. Mas devemos nos atentar para o 

fato de que a cultura material não reflete passivamente a sociedade que a produziu, mas 

foi manipulada ativamente para construir a sociedade, de tal forma que monumentos e 

lugares constituíram a sociedade ativamente; a arquitetura, assim como hoje, estava 

imbuída de significados específicos para a sociedade, por meio da qual se exerceu o 

controle das pessoas e de seus encontros com o mundo a seu redor (HODDER, 1994: 74-

75, apud: ALDROVANDI, 2009: 18). 

Ao lado desta cultura material está o que podemos chamar de cultura imaterial 

representada pela escrita, com isso, defendemos que a utilização da arquitetura, das 

imagens e de outros produtos da cultura material, juntamente com o documento 

observável pela imaterialidade da escrita: a epigrafia, a poesia, a prosa e a inscrição 

numismática, no governo de Augusto, tiveram um papel ativo na constituição da 

sociedade, na elaboração e propagação de um imaginário imperial, e na construção 

simbólica e material da capital do Império, mesmo porque, assim como a escrita, as 

imagens detinham um grande poder; um poder didático, de convencimento, político, 

propagandístico, dentre outros. E Augusto soube se utilizar deste poder a seu favor, se 
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apropriando de um costume que já estava presente na República (qual seja o de se utilizar 

da arquitetura e das imagens para ligar o próprio nome a grandes feitos, a deuses, a heróis 

e assim manter seu nome vivo na memória da posteridade) levando este uso da cultura 

material a um alto grau de refinamento, grandiosidade e complexidade, de tal modo que 

sob seu governo Roma atingiu um nível de monumentalidade nunca visto até então, o que 

fez com que Augusto fosse emulado por muitos outros Imperadores que vieram depois 

dele. 

De todas as construções monumentais erigidas por ele ou por outros ligados a 

ele, dedicamos um interesse especial no que se refere à edificação de templos, objetivando 

demonstrar sua relação com a construção e perpetuação de uma dada memória por parte 

deste governante. Deste modo, na presente pesquisa, para alcançar este objetivo, 

buscamos fazer um trabalho comparativo entre dois complexos arquitetônicos erigidos 

por Augusto e que possuíam destacada importância religiosa, haja vista possuírem um 

templo no interior de ambos. Tais templos, objeto central de nossa pesquisa, são o Templo 

de Apolo no Palatino, juntamente com o complexo arquitetônico ao qual ele pertencia, no 

qual se encontravam o Pórtico das Danaides, o bosque sagrado dedicado a Apolo, as 

bibliotecas com textos gregos e latinos; e o templo de Marte Vingador, juntamente com 

o Fórum de Augusto, seus pórticos, a galeria dos summi uiri, a Sala do Colosso e a estátua 

representando uma quadriga.  

A escolha destes dois templos se deu devido à importância que tais construções 

desempenharam no governo de Augusto como propagadores de uma memória criada 

sobre o Princeps, suas vitórias e seu governo. Além do que, estes são dois dos três templos 

construídos ex nouo por Augusto e dos quais temos maiores informações1. Deste modo, 

nosso principal objetivo é analisar as distintas relações existentes entre as obras de 

Augusto com a memória e o imaginário que se queria perpetuar em cada momento do 

governo deste Princeps, refletindo sobre quais as diferentes formas de se relacionar com 

uma memória na formação, mudança, manutenção e/ou perpetuação de um imaginário 

político-religioso no e do período augustano, ao compararmos o primeiro templo 

construído por ele, o templo de Apolo, consagrado em 28 a.C., e o último templo 

construído por ele, o templo de Marte Vingador, consagrado em 2 a.C. 

Para isso, devemos lembrar o importante papel desempenhado pela religião no 

governo do Princeps, mesmo porque a religião era uma potência norteadora da vida e dos 

 
1 Além do templo de Apolo Palatino e o de Marte Vingador, Augusto construiu também o templo de Júpiter 

Tonante, mas sobre este templo temos poucas informações, como vemos no segundo capítulo.  
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atos dos cidadãos, sempre em busca da paz com os deuses. Para os antigos o termo religio 

designava uma espécie de comportamento, de atenção no devido cumprimento das 

obrigações para com os deuses. Podemos dizer que a religio dos romanos estava dividida 

em sacra e auspicia; sendo que a primeira englobava o conjunto de regras e rituais que 

associamos à palavra religião, sob a responsabilidade dos pontifices; a segunda era um 

dos principais eixos de comunicação entre homens e deuses, sob a responsabilidade dos 

augures (GORDON, 2003: 62). As diversas crenças, ritos, mitos, práticas e tradições 

religiosas, compartilhadas por grande parte da população romana, designava uma espécie 

de comportamento, de atenção no devido cumprimento das obrigações para com os 

deuses, estabelecendo, assim, parâmetros para as relações entre os mortais e as 

divindades. Em seu governo, Augusto buscou demonstrar seu interesse na correta relação 

com as divindades, empreendendo uma verdadeira restauração religiosa, na qual, dentre 

outras medidas, destacamos a reforma e construção templária. Na Antiguidade o templo 

desempenhava um importante papel nas atividades religiosas desenvolvidas pelos 

indivíduos, sendo considerado a moradia das divindades, que se encontravam ali 

presentes através de suas estátuas cultuais, já que tais estátuas não apenas representavam 

os deuses e deusas, como eram vistas como as próprias divindades materializadas. Este 

é, talvez, um dos pontos que mais distingue a noção de templo que possuímos na 

atualidade daquela compartilhada pelos antigos, pois devido ao fato de serem a moradia 

das divindades, os templos estavam envoltos em uma atmosfera de respeito e sacralidade, 

possuindo, assim, regras que limitavam a circulação de pessoas dentro deles, de modo tal 

que os mesmos não se encontravam abertos aos indivíduos sempre que se quisesse 

adentrá-lo. 

Ademais, a palavra que usamos para designar a moradia das divindades vem do 

termo em latim templum, mas apesar da semelhança entre os dois termos, não existe uma 

correspondência semântica entre templum e templo (GROS, 2002: 122), já que a palavra 

templum designava, em primeiro lugar, uma área do céu delimitado pelos áugures, no 

qual eles observavam o presságio dos deuses, passando a nomear, posteriormente, o 

espaço na terra reservado e limitado por certos ritos para a tomada dos auspícios 

(BENOIST, 1999: 75; STAMPER, 2005: 10). Desta forma, um templum era um espaço 

devidamente inaugurado, depois de ter passado pelo ritual no qual eram traçados seus 

limites externos (effatio) e pelo ritual no qual as indesejadas influências humanas ou 

sobrenaturais do terreno eram removidas (liberatio) (GROS, 2002: 122; GARGOLA, 

1995: 26). Assim, todo lugar ritualmente orientado e inaugurado era um templum, mas 
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não necessariamente um templo no sentido moderno, já que a construção dedicada a servir 

de moradia às divindades era geralmente denominada de aedes, na Antiguidade. 

De mais a mais, a construção de obras públicas sempre foi um importante 

mecanismo de autopromoção por parte da elite, pois ao conferir importantes edifícios 

públicos para a cidade, estas figuras ligavam seus nomes de modo imorredouro a tais 

obras, conquistando maior prestígio e glória, ao mesmo tempo em que perpetuavam o 

próprio nome e o da família na memória das futuras gerações. Neste grupo seleto de 

personalidades que engrandeceram Roma por meio da arquitetura estavam os uiri 

triumphales, que com o espólio de suas conquistas dedicaram templos e outros edifícios 

públicos em Roma. Deste modo, durante a República foi comum aristocratas dedicarem 

templos e fazerem questão de ligar seus nomes à construção de tais templos, que 

geralmente eram prometidos em tempos de tensão, especialmente de guerra e eram 

construídos de acordo com regras muito precisas. Somente um magistrado cum imperio 

podia prometer um templo. Além disso, a fundação de um novo templo era um processo 

longo, complexo e multifacetado que compreendia as datas de seu votum, locatio e 

dedicatio (ZIOLKOWSKI, 1992: 193). Percebemos, assim, como a arquitetura, e em 

especial a construção de templos e outros edifícios públicos estavam relacionadas com a 

memória. 

De acordo com Norberto Guarinello (1994: 187-188), memória, palavra que veio 

do latim, preserva, em português, os dois sentidos fundamentais que possuía em sua 

origem. Em primeiro lugar, é um repositório dos produtos de nosso passado que 

sobrevivem no presente, uma trama dos vestígios, de modo que nosso passado tem uma 

existência material inscrita nas estruturas do presente, sendo apenas através desse 

passado-presente que podemos refletir sobre a história. Em segundo lugar, a memória é 

uma reflexão sobre o passado, um debruçar-se sobre esses vestígios presentes para 

selecioná-los, agregá-los, condensá-los, para dar sentido, não tanto ao passado, como ao 

próprio presente; de forma que a memória faz parte da atividade autorrepresentativa que 

uma sociedade, grupo ou indivíduo produzem de si, para assumirem e defenderem sua 

identidade e para orientarem sua ação individual ou coletiva (GUARINELLO, 1994: 187-

188). 

É a partir, principalmente deste segundo sentido, que encaramos a memória em 

nosso trabalho, de modo que ao falarmos em uma construção e perpetuação da memória 

por parte de Augusto, não estamos nos referindo, aqui, à memória individual, relacionada 
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às recordações ou lembranças que um indivíduo possui, mas sim desta memória 

selecionada, manipulada, agregada, que faz parte desta ação representativa.  

Assim como Joseph Farrell (1997: 375), concebemos a memória como um 

processo através do qual artefatos que representam o passado são constantemente 

consumidos e reproduzidos, seja pelo indivíduo ou por grupos sociais, seja por atos 

particulares de reminiscência e comemoração ou na prática ritual, seja na forma de um 

comportamento pessoal intencionalmente peculiar ou de instituições estabelecidas e 

coletivistas. Na perspectiva deste autor, a memória não é um objeto, mas um fenômeno, 

um processo no qual um ato mnemônico individual representa uma memória específica 

do passado, incorpora essa memória de uma nova forma apropriada ao presente e produz 

novas memórias destinadas a servir ao futuro. 

Devemos esclarecer que a memória construída por Augusto está mais 

relacionada às noções de memória política e cultural, haja vista que em seu governo ele 

ligou as representações desta memória e sua própria imagem com a história de Roma. 

Segundo Paulo Martins (2011: 152), essa memória era um instrumento de poder nas 

sociedades antigas, para as quais a recordação e a tradição constituiam instrumentos de 

dominação e perpetuação de um sistema de manutenção de poder.  

É necessário lembrar que entre os romanos não havia distinção entre história e 

memória, de modo que as duas estavam amplamente identificadas uma com a outra. A 

Roma Antiga era uma sociedade da memória por excelência, de modo que a memória 

permeava textos e tradição oral, arte e arquitetura, religião, cerimônias, performances e 

história social e política (GALINSKY, 2016: 17). Além disso, a identidade entre história 

e memória foi garantida pela referência a uma identidade coletiva reforçada por uma 

estrutura de poder específica que foi confirmada, legitimada e perpetuada no processo, de 

forma tal que a identidade entre história e memória é fundamentada em uma relação 

quadrangular entre memória, história, identidade e poder (ASSMANN, A., 2008b: 58). 

Acreditamos, e buscamos demonstrar, que Augusto se baseou nesta relação 

quadrangular ao manipular, selecionar e construir uma memória na qual ele se inseriu na 

história de Roma, como legítimo sucessor dos grandes homens do passado e descendente 

de uma linhagem divina. Além disso, ele transformou uma memória social que poderia 

ser efêmera, um acontecimento baseado em uma experiência vivida – a vitória em Ácio 

– em algo mais duradouro, em uma memória de longo prazo, ao organizá-la e elaborá-la.  

A memória construída e perpetuada por Augusto é o que podemos chamar de 

memória política. Esta é definida por um alto grau de homogeneidade e apelo atraente; 
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por sinais simbólicos claros e carregados de alta intensidade emocional; por abordar os 

indivíduos enquanto membros de um grupo; por atrair os indivíduos para uma 

comunidade coletiva concentrada em torno de uma experiência seminal; e por possuir 

uma estrutura que não é fixa, mas permanentemente desafiada e contestada (ASSMANN, 

2006: 221). 

A memória é, pois, uma reconstrução continuamente atualizada do passado; 

Augusto soube se utilizar de modo bastante eficaz deste passado continuamente 

atualizado em prol de uma (re)construção que lhe favorecesse. Mesmo porque a memória 

política, é um veículo de poder. Poder de transmitir ou perenizar uma memória de si, ou 

de propor ou impor uma dada memória à coletividade; poder de criar, refazer ou destruir 

identidades sociais, de dar sentido, corpo e eficácia aos atos coletivos (GUARINELLO, 

1994: 189). Buscamos demonstrar que, com a ajuda de sinais memoriais, como símbolos, 

textos, imagens, ritos, cerimônias, lugares e principalmente por meio da construção de 

imponentes edifícios públicos e de importantes monumentos, o Princeps criou para Roma 

uma memória relacionada a ele e a seus feitos e vitórias.  

Os monumentos que analisamos com maior atenção em nosso trabalho serviram 

como gatilhos para a memória; eles eram aquilo que Pierre Nora (2008: 33-34) chamou 

de “lugares de memória”, já que, para este autor, o que os constitui é um jogo de memória 

e história, uma interação dos dois fatores que leva a sua sobredeterminação recíproca. 

Para existir um lugar de memória tem que haver vontade de memória. Vontade esta que, 

como defendemos, esteve presente nas obras de Augusto, onde a memória trabalhava a 

fim de evitar o esquecimento de um passado exemplar e do nome e dos feitos deste 

governente.  

Esta memória produzida por Augusto estava extremamente ligada à história e à 

mitologia, em tal medida que os importantes monumentos construídos sob seu governo, 

tinham o relevante papel de resguardar e propagar uma memória efetiva e comum ou uma 

memória criada por meio da manipulação de um substrato já existente. 

Com isso em mente e buscando alcançar nossos objetivos, dedicamos o primeiro 

capítulo, intitulado De Otávio a Augusto: A Utilização da Vitória em Ácio e a Construção 

de uma Imagem, para tratar dos acontecimentos que perpassam a ascensão ao poder de 

Otávio, a partir da morte de Júlio César, passando pela vitória em Ácio e terminando nos 

anos posteriores a 27 a.C., quando ele recebeu do Senado o título de Augustus. Ao abordar 

este contexto, dedicamos maior atenção à sua vitória sobre Marco Antônio e Cleópatra, e 

ao modo pelo qual Otávio se utilizou desta vitória, nos anos imediatos a ela, para propagar 
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sua imagem por meio da construção de monumentos e edifícios públicos, pois esta vitória 

esteve amplamente relacionada com a memória construída por Augusto e materializada 

em suas principais construções, como demonstramos ao longo desta tese. Para isso, 

dividimos este capítulo em cinco partes que não seguem a ordem cronológica dos fatos, 

de modo que, na primeira parte, tratamos sobre o triplo triunfo de Otaviano em 29 a.C. e 

sua importância simbólica; um acontecimento memorável, no qual a procissão triunfal 

marcou não apenas conquistas externas, como o fim das guerras civis e exaltava a cidade 

e importantes construções, se baseando na história topográfica de Roma, ao passar por 

célebres regiões e ao se ligar ao primeiro triunfador, Rômulo. Na segunda parte, voltamos 

nossa atenção aos anos anteriores ao triunfo e aos acontecimentos que levaram à vitória 

de Otaviano, abordando os fatos que vão de 44 a.C., com a morte de Júlio César, a 31 a.C. 

e a vitória em Ácio; período no qual já podia ser percebida uma preocupação com o 

melhoramento da paisagem arquitetônica de Roma. Na terceira parte, refletimos sobre os 

acontecimentos que se desenrolaram entre sua vitória sobre Marco Antônio e Cleópatra e 

sua volta para Roma em 29 a.C., quando ele atuou de modo decisivo na construção, fora 

de Roma, de sua imagem de vitorioso, ao restaurar e construir importantes obras públicas 

e monumentos em comemoração às suas vitórias e em honra aos deuses que o teriam 

ajudado em tais façanhas militares, marcando, assim, a sua vitória na memória e na 

paisagem de Ácio e seu entorno. Na quarta parte, analisamos os acontecimentos 

posteriores à volta de Otaviano a Roma e ao seu triplo triunfo, dedicando maior atenção 

às honrarias conferidas pelo Senado ao triunfador, quando também tratamos sobre suas 

intervenções arquitetônicas e mudanças topográficas no Fórum Romano, centro de 

destacada importância política, religiosa, econômica e social. Na quinta parte, que finaliza 

o primeiro capítulo, contemplamos os acontecimentos que se desenrolaram entre os anos 

de 28 e 27 a.C., período de grande importância devido a sua relação com aspectos 

relacionados à religião romana e à restauração religiosa empreendida por Otaviano, pois 

neste curto período de tempo, ele deu vazão, com redobrada atenção, à sua política de 

reconstrução de diversos templos em Roma, de modo a demonstrar seu comprometimento 

com seus concidadãos e com os deuses; foi também neste período que ele se tornou 

Princeps, bem como passou a ostentar o título de Augustus; finalizamos esta parte 

vislumbrando de modo rápido outros acontecimentos que perpassaram seu governo e que 

possuem importância para o desenvolvimento de nosso trabalho.  

Feito isso, em nosso segundo capítulo, intitulado Os Usos da Arquitetura para 

a Construção Material e Simbólica da Capital do Império, dedicamos nossa atenção à 
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estrutura material que deu sustentação à construção e ao desenvolvimento do poder de 

Augusto, ou seja, à cidade de Roma e às suas construções, quando demonstramos o 

importante papel desempenhado pelas construções erigidas durante o seu governo na 

construção material e simbólica de Roma enquanto capital do mundo conhecido, bem 

como na construção de um imaginário imperial. Para isso, o capítulo está dividido em 

cinco partes. Na primeira parte, defendemos a importância conferida ao solo sagrado de 

Roma, bem como o relevante papel que teve enquanto centro do poder e suporte para o 

desenvolvimento de uma arquitetura monumental; tratamos também sobre a visão de 

Roma enquanto capital do mundo conhecido, o que estava expresso de modo material em 

determinadas construções. Na segunda parte, desenvolvemos melhor a noção sobre a 

arquitetura, que se tinha na Antiguidade, quando versamos a respeito da definição que 

Vitrúvio elaborou para a arquitetura, bem como acerca da formação ideal que um 

arquiteto deveria ter de acordo com as recomendações do mesmo; abordamos também o 

processo e as etapas para a construção de edifícios públicos, os diversos envolvidos no 

processo construtivo e alguns aspectos práticos relacionados a este empreendimento. Na 

terceira parte, refletimos sobre o costume republicano de se utilizar da arquitetura para a 

perpetuação de uma memória, para a manutenção de poder e prestígio e para o 

engrandecimento e embelezamento de Roma; feito isso, passamos a tratar sobre a maneira 

pela qual Augusto se inseriu nesta tradição do uso da arquitetura. Na quarta parte, 

abordamos especificamente o processo de construção de templos, suas características 

gerais, as principais regras construtivas e as diferentes tipologias dos templos; neste 

momento destacamos a grande importância que a construção de templos teve em Roma 

no governo de Augusto. Na quinta e última parte do segundo capítulo, voltamos nossa 

atenção para o Campo de Marte e o Capitólio, respectivamente os lugares de início e de 

término das procissões triunfais; tais regiões desempenharam um papel fundamental na 

política construtiva de Augusto, passando por uma verdadeira mudança topográfica, na 

qual o Princeps se tornou a figura de destaque nestas regiões através de suas construções 

ou reconstruções. 

No terceiro capítulo, intitulado O Uso de Dois Complexos Arquitetônicos na Construção 

e Perpetuação de uma Memória: Apolo Palatino e Mars Vltor, analisamos estes dois 

templos, juntamente com os complexos arquitetônicos que os abrigavam, realizando um 

estudo comparativo que vai além da análise arquitetônica e busca englobar o sistema de 

poder que serviu de base para a formação do Principado com Augusto. Para tanto, 

comparamos os usos da arquitetura, por Augusto, com os fins políticos, dentre outros, de 
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construir e perpetuar uma imagem positiva de si, bem como de toda uma memória na qual 

seu nome e seus feitos eram exaltados. Assim como os outros capítulos, este está dividido 

em cinco partes. Na parte inicial, tratamos sobre o Monte Palatino e as escavações e 

descobertas arqueológicas realizadas nesta área, bem como sobre a escolha do Monte 

Palatino para a residência de Otaviano e posteriormente para a construção do complexo 

de Apolo, ponderando o valor simbólico que tal construção adquiriu ao se localizar neste 

monte que além de abrigar a lendária gruta na qual a loba amamentou os gêmeos, também 

foi o lugar de fundação de Roma por Rômulo, onde este teria estabelecido o primeiro 

pomerium e as primeiras muralhas; ela abrigava ainda os templos de Magna Mater e da 

Vitória, deusas importantes para a propaganda augustana. Nesta parte também tratamos 

sobre as diversas fases da residência de Otaviano/Augusto e sua relação com o termo 

palácio. Na segunda parte, passamos a tratar sobre o Templo de Apolo no Palatino e os 

demais componentes do complexo arquitetônico ao qual ele pertencia: o Pórtico das 

Danaides, o bosque sagrado dedicado a Apolo, as bibliotecas com textos gregos e latinos, 

dentre outros; momento no qual fazemos uma análise material, iconográfica e simbólica 

deste complexo e da relação que se estabeleceu entre ele e a vitória de Ácio, destacando 

também sua relação com a temática triunfal. Na terceira parte, dedicamos nossa atenção 

a importantes acontecimentos que tiveram uma relação intrínseca tanto com o complexo 

de Apolo quanto com o de Marte Vingador, o primeiro deles trata-se da volta dos 

estandartes romanos que estavam sob o poder dos partos, acontecimento de grande valor 

simbólico e que foi comemorado como uma grande vitória militar de Augusto; o outro 

acontecimento refere-se aos Jogos Seculares, que representaram o início de uma nova Era 

para Roma. Versamos também sobre o destacado papel desempenhado pelo templo de 

Apolo durante as comemorações dos Jogos Seculares; e defendemos a existência de uma 

transferência funcional e simbólica entre este templo e o de Júpiter Capitolino. Feito isso, 

na quarta parte, passamos a analisar o templo de Marte Vingador, juntamente com o 

Fórum de Augusto; momento no qual tratamos sobre as escavações e descobertas 

arqueológicas realizadas nesta área, bem como sobre a relação deste Fórum com os 

demais Fóruns Imperiais, em especial o Fórum de César, que lhe precedeu. Tratamos das 

características e funções do templo de Marte e do complexo arquitetônico como um todo, 

fazendo uma análise material, iconográfica e simbólica deste complexo. Na quinta parte, 

finalizamos o capítulo destacando a relação deste complexo dedicado a Marte com as 

vitórias de Augusto, sua relação simbólica com a temática triunfal, e as comemorações 

realizadas quando de sua dedicação; refletimos também sua importante função ligada à 
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memória, defendendo que tal complexo se constituía num verdadeiro museu que recriava 

em pedra a história de Roma selecionada por Augusto, na qual passado, presente e futuro 

estão relacionados; e defendemos também a existência de uma transferência funcional e 

simbólica entre este complexo com outras áreas de Roma. E a partir da análise destes dois 

complexos arquitetônicos, ressaltando a relação de ambos com a construção, manipulação 

e propagação de uma memória e de todo um imaginário imperial, demonstramos as 

semelhanças e diferenças entre a forma de se utilizar da memória em ambos complexos e 

suas relações com determinados contextos e com as imagens que se queria propagar. 
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CAPÍTULO 1 

DE OTÁVIO A AUGUSTO: A UTILIZAÇÃO DA VITÓRIA EM ÁCIO E A 

CONSTRUÇÃO DE UMA IMAGEM 

O jovem Gaius Otauius entrou para a história de Roma como aquele que deu 

início a uma nova forma de governo, o Principado, ficando conhecido como Augustus, 

um título honorífico que foi acrescentado a seu nome e que passaria a nomear muitos 

outros depois dele. Ele se destacou, entre outras coisas, pelas mudanças arquitetônicas e 

topográficas empreendidas em seu governo e pela monumentalidade conferida por ele à 

Vrbs, de tal forma que ele se orgulhava de ter recebido uma cidade de tijolos e de tê-la 

transformado em uma cidade de mármore2. A importância conferida à arquitetura e a 

utilização da mesma por Augusto foi surpreendente, de tal modo que o interesse expresso 

pelo Imperador a este aspecto foi demonstrado em diversos momentos de seu governo, 

bem como foi enaltecido e eternizado por diversos autores antigos.  

Tal ascensão de Otávio não se deu da noite para o dia. Com o assassinato de 

Júlio César, em 44 a.C., a República estava lançada a incertezas. O jovem Caio Otávio, 

filho adotivo de César, tomaria para si a missão de vingar a morte do pai3. Em sua aliança 

com Marco Antônio e Lépido, no Triunvirato4, ele foi conquistando maior destaque e 

visibilidade política, de forma tal que os antigos colegas de Triunvirato se tornaram rivais. 

Ele conseguiu destituir Lépido do poder triunviral e mandou-o para longe de Roma. Já 

sua rivalidade com Marco Antônio teve término com o enfrentamento final dos dois, nas 

batalhas de Ácio e Alexandria, das quais Otaviano5 saiu vitorioso, derrotando Antônio e 

 
2 Segundo Suetônio (A Vida dos Doze Césares, Vida de Augusto. XXVIII), ele “a tal ponto urbanizou a 

Cidade, não ornada como convinha à glória do Império e exposta aos incêndios e inundações, que jactou-

se com toda justiça: ‘deixei de mármore a cidade de tijolos que recebi’”. Vrbem neque pro maiestate imperii 

ornatam et inundationibus incendiisque obnoxiam excoluit adeo, ut iure sit gloriatus marmoream se 

relinquere, quam latericiam accepisset. Tutam uero, quantum prouideri humana ratione potuit, etiamin 

posterum praestitit. (Traduzido do latim para o português por M. Trevizam, P. S. Vasconcellos e A. M. 

Rezende). 
3 Júlio César foi morto nos Idos de março de 44 a.C. por um grupo de Senadores, que, liderados por Bruto 

e Cássio, o apunhalaram nas portas do lugar de encontro do Senado, localizado no Teatro de Pompeu, no 

Campo de Marte. Como vemos mais à frente, em 42 a.C. Otaviano e Marco Antônio se lançaram em 

campanha contra os assassinos de César.   
4 O que ficou conhecido como Segundo Triunvirato se iniciou em 43 a.C. com a aprovação da Lex Titia. 

Ao contrário do Primeiro Triunvirato, que era um acordo privado entre Júlio César, Pompeu e Crasso, este 

foi um instrumento legal que conferiu, inicialmente por um período de cinco anos, grandes poderes aos três 

homens, como, por exemplo, o de nomear os magistrados, ficando suspenso o sistema normal de eleição.  
5 O jovem Gaius Otauius Turinus adotou o nome de Gaius Julius Caesar após a morte de seu pai adotivo, 

Júlio César. De acordo com Scott-Kilvert (1987: 32, apud: SILVA, 2014: 23), como em 44 a.C. Otávio 

passou a adotar o mesmo nome de seu pai adotivo, alguns historiadores optaram por chamá-lo nesse período 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0061
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Vrbem&la=la&can=vrbem0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=neque&la=la&can=neque0&prior=Vrbem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pro&la=la&can=pro0&prior=neque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=maiestate&la=la&can=maiestate0&prior=pro
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=imperii&la=la&can=imperii0&prior=maiestate
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ornatam&la=la&can=ornatam0&prior=imperii
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et0&prior=ornatam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=inundationibus&la=la&can=inundationibus0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=incendiisque&la=la&can=incendiisque0&prior=inundationibus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=obnoxiam&la=la&can=obnoxiam0&prior=incendiisque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=excoluit&la=la&can=excoluit0&prior=obnoxiam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=adeo&la=la&can=adeo0&prior=excoluit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ut&la=la&can=ut0&prior=adeo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=iure&la=la&can=iure0&prior=ut
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sit&la=la&can=sit0&prior=iure
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gloriatus&la=la&can=gloriatus0&prior=sit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=marmoream&la=la&can=marmoream0&prior=gloriatus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=se&la=la&can=se0&prior=marmoream
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=relinquere&la=la&can=relinquere0&prior=se
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quam&la=la&can=quam0&prior=relinquere
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=latericiam&la=la&can=latericiam0&prior=quam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=accepisset&la=la&can=accepisset0&prior=latericiam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tutam&la=la&can=tutam0&prior=accepisset
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=uero&la=la&can=uero0&prior=tutam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quantum&la=la&can=quantum0&prior=uero
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prouideri&la=la&can=prouideri0&prior=quantum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=humana&la=la&can=humana0&prior=prouideri
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ratione&la=la&can=ratione0&prior=humana
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=potuit&la=la&can=potuit0&prior=ratione
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=etiam&la=la&can=etiam0&prior=potuit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=in&la=la&can=in0&prior=etiam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=posterum&la=la&can=posterum0&prior=in
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=praestitit&la=la&can=praestitit0&prior=posterum
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sua aliada oriental, Cleópatra, propagada como uma ameaça ao poder e aos costumes 

romanos. 

Quem imaginaria que em menos de quinze anos após a morte de César, o jovem 

Otaviano se tornaria o centro das atenções em Roma e seria considerado vitorioso nos 

conflitos civis que durante anos castigaram a capital do vasto Império territorial? A vitória 

naval em Ácio foi decisiva para a construção da imagem de Otaviano, colocando-o como 

o restaurador da paz e da estabilidade, o que foi amplamente utilizado por ele e por 

aqueles que o apoiavam, já que, a partir da morte de César, quando Otaviano passou a se 

inserir de modo mais efetivo na política romana, ele se ligou a pessoas que o apoiavam e 

que contribuíam com o desenvolvimento de seu poder. Agripa6 e Mecenas7 foram 

personalidades que se destacaram naquilo que chamamos de grupo de apoio de Otaviano, 

mas outros nomes também se destacaram antes da vitória do Otaviano em Ácio, como o 

de Cícero, dos Cônsules Hírcio e Pansa e de diversos outros magistrados, como Domício 

Calvino, Estacílio Tauro, Norbano Flaco, Márcio Filipo, Cláudio Pulcro, L. Cornifício, 

dentre outros, que se preocuparam em seguir a tradição romana e, assim como Otaviano, 

empreenderam construções e reconstruções em Roma. Após a vitória em Ácio, além dos 

membros de sua família8 e daqueles que já faziam parte deste grupo de apoio, alguns 

daqueles que eram partidários de Antônio passaram a apoiar Otaviano, em muitos casos 

como agradecimento pela clementia demonstrada pelo Imperador. Dentre estes, podemos 

citar o nome de Sósio, que reprogramou a reconstrução do templo de Apolo in circo, que 

estava em andamento, para exaltar Otaviano. 

 
como Otaviano, com o propósito de diferenciação, embora o futuro Princeps nunca tenha usado esse nome 

para si. Nesta tese, nos utilizamos do nome Otávio quando tratamos dos acontecimentos anteriores a 44 a.C. 

ou para comentários generalizados sobre seu governo; utilizamos Otaviano quando tratamos dos 

acontecimentos que perpassam de 44 a.C. a 27 a.C., quando ele passou a ser chamado Augusto, e nos 

utilizamos do nome Augusto quando lidamos com os acontecimentos posteriores a 27 a.C. ou também para 

comentários generalizados sobre seu governo, quando não se pode precisar uma data específica. 
6 Agripa foi um político da gens Vipsânia. Como vemos mais à frente, foi um notável general, amigo 

próximo de Otaviano, do qual se tornou genro posteriormente, e responsável pela construção de diversos 

edifícios em Roma. 
7 Mecenas, membro de uma rica família em Roma, foi um conselheiro hábil e homem de confiança de 

Otaviano, além de ter sido um político, estadista e patrono das artes literárias. Seu famoso círculo literário 

incluiu Horácio, Virgílio, e Propércio, os quais ele patrocinou com amizade, bens materiais e proteção 

política. 
8 A família de Otaviano teve também um importante papel político ao longo de seu governo. Além disso, 

muitos se destacaram por meio de suas restaurações ou construções de importantes obras arquitetônicas, 

dentre os quais, podemos destacar sua esposa Lívia; sua irmã Otávia e seu sobrinho Marcelo, que se tornou 

o primeiro marido de Júlia (filha de Otaviano); seu grande amigo Agripa, que se tornou o segundo marido 

de Júlia; Cáio e Lúcio, filhos destes últimos e, portanto, netos do futuro Augusto; Druso e Tibério, filhos 

do primeiro casamento de Lívia. Tibério se tornou o terceiro marido de Júlia e sucessor de Augusto.  
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Após a vitória, diversas medidas foram tomadas por Otaviano e pelo Senado com 

o intuito de perpetuar o nome e os feitos do vitorioso. Tais medidas, das quais tratamos 

neste capítulo, ajudaram a solidificar o poder de Otaviano, de modo a conferir 

legitimidade a seu governo. 

No presente capítulo abordamos estes acontecimentos. Na primeira parte, 

discorremos sobre o triplo triunfo de Otaviano e a importância simbólica deste 

acontecimento, uma procissão ritual que marcou não apenas conquistas externas, como o 

fim das guerras civis que tanto castigaram Roma. Na segunda parte, voltamos um pouco 

na sequência dos fatos para compreender sobre os acontecimentos anteriores ao triunfo e 

que culminaram com a vitória de Otaviano, tratando sobre os fatos que vão de 44 a.C., 

com a morte de César, a 31 a.C. e a vitória em Ácio. Na terceira parte, abordamos os 

acontecimentos que se desenrolaram no período após a vitória de Otaviano até sua volta 

a Roma em 29 a.C., quando ele tomou diversas medidas para marcar a sua vitória na 

memória e na paisagem de Ácio e seu entorno. Na quarta parte deste capítulo tratamos 

sobre os acontecimentos posteriores à volta de Otaviano a Roma e ao seu triplo triunfo, 

destacando as honrarias conferidas pelo Senado ao triunfador, bem como tratamos sobre 

suas intervenções arquitetônicas no Fórum Romano, coração da Vrbs. Por fim, na quinta 

parte, debruçamo-nos, com maior atenção, sobre os acontecimentos de 28 e 27 a.C., sua 

relação com aspectos relacionados à religião romana e à restauração religiosa 

empreendida por Otaviano. Além disso, tratamos de modo rápido de outros 

acontecimentos que perpassaram seu governo e que possuem importância para o 

desenvolvimento de nosso trabalho.  

1.1. Dias gloriosos: O Triplo Triunfo de 29 a.C. 

Qualquer um que chegasse a Roma no fim do primeiro século a.C. se 

surpreenderia com a grandiosidade da cidade, com a beleza arquitetônica e com a 

monumentalidade adquirida ao longo de séculos de história. Algumas de suas importantes 

construções remontavam, de acordo com as tradições romanas, ao período da Realeza e 

contribuíam para a grandeza de Roma, servindo de suporte para o desenvolvimento de 

seu poder e expansão territorial. 
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A grandiosa muralha9 que cercava as sete colinas tinha sua origem ligada ao 

sexto rei de Roma, Sérvio Túlio. Tal muralha possuía uma importância não apenas no que 

se refere à defesa da cidade, como também uma importância religiosa, visto que a 

muralha, de acordo com o rito etrusco, deveria acompanhar o traçado do pomerium10, 

delimitando as fronteiras sagradas da cidade. A primeira muralha de Roma teria sido 

construída pelo fundador e primeiro rei de Roma, Rômulo, cercando o Monte Palatino, 

lugar de fundação de Roma. 

A Cloaca Máxima, que drenava uma grande área da cidade, teria sido iniciada 

por Tarquínio Antigo e terminada por Tarquínio Soberbo11. Era objeto de grande 

admiração pelo seu tamanho, tão grande que os homens podiam atravessá-la em barcos, 

e pela força de suas paredes, que resistiam às mais violentas tempestades e até a 

inundações quando a água recuava em seu canal. 

Importantes templos como o de Vesta, que abrigava o fogo sagrado de Roma, e 

o templo de Janus tinham sua origem relacionada com o segundo rei de Roma, Numa 

Pompílio. 

Além disso, quem chegasse a Roma se impressionaria com a grande 

movimentação e com os edifícios públicos dispostos no Forum Romanum, coração da 

cidade; ou com as estradas pavimentadas, potente declaração do poder romano sobre as 

paisagens conquistadas; ou ainda com os inúmeros aquedutos, que traziam água potável 

para Roma. 

Além disso, fora das muralhas servianas ficava o Campo de Marte, onde 

figurava, além de diversos templos e outros edifícios públicos, o majestoso teatro de 

Pompeu, o primeiro teatro de pedra permanente em Roma, que impressionava pela 

grandiosidade e beleza da construção. 

Vemos assim que, ao longo de sua história, iniciando com a Realeza e 

perpassando todo o período da República, Roma serviu de suporte para importantes 

construções e monumentos arquitetônicos que impressionariam quem os visse, mas foi 

 
9 Apesar de tradicionalmente a muralha se relacionar ao rei Sérvio Túlio, século VI a.C., a partir dos 

vestígios arqueológicos do que sobrou da muralha, sabe-se que a muralha data do século IV a.C, pois a 

pedra utilizada, Grotta Oscura, (vide nota 183) veio das pedreiras de Veii, cidade etrusca conquistada por 

Roma em 396 a.C. Uma das hipóteses é que a muralha Serviana tenha sido reconstruída no quarto século 

a.C. após a invasão de Roma pelos gauleses em 390 a.C. 
10 O pomerium dermarcava os contornos sagrados da cidade e delimitava as fronteiras religiosas e jurídicas. 

No caso de Roma, a muralha não acompanhava a linha do pomerium em toda sua extensão, pois sabe-se 

que o Aventino ficava dentro das muralhas, mas fora do pomerium, pelo menos até o período de Cláudio.  

Tratamos sobre o pomerium, de modo mais detalhado, no item 2.1 - Roma e a construção da imagem da 

capital do mundo conhecido. 
11 Respectivamente o quinto e sétimo reis de Roma. 
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no fim do primeiro século a.C. que Roma foi ganhando maior grandiosidade arquitetônica 

e monumentalidade. De acordo com Valerie Hope: 

Foi durante o primeiro século antes de Cristo, contudo, e nas mãos de 

proeminentes homens como Sula, Pompeu e Júlio César, que a cidade cada vez 

mais ganhou os símbolos físicos de poder. Competição aristocrática encorajou 

tais homens a embelezar Roma como um meio de aumentar seu próprio 

prestígio (HOPE, 2005: 65). 

 

Voltamos a dizer, portanto, que qualquer um que chegasse a Roma no fim do 

primeiro século a.C. se surpreenderia com a grandiosidade da cidade, com a beleza 

arquitetônica e com a monumentalidade adquirida ao longo de séculos de história, no 

entanto, aquele que chegasse na primeira quinzena do mês de agosto do ano de 29 a.C., 

ficaria muito mais surpreso e encantando, pois neste período a cidade fervilhava em 

preparativos para um dos rituais mais importantes que poderiam acontecer, um triunfo. 

Tratava-se da volta do general vitorioso Caio Júlio César Otaviano, que 

regressava a Roma após a sua vitória contra o Egito no ano anterior. A cidade se preparava 

para a celebração de seu triplo triunfo, sobre Dalmácia (35-33 a.C.), Ácio (31 a.C.) e 

Alexandria (30 a.C.). Para tal comemoração diversos pontos da cidade devem ter recebido 

decoração adequada, como a tradição mandava, mesmo porque uma procissão triunfal se 

constituía num importante momento, uma festividade memorável para todos aqueles que 

dela tomavam parte. 

O triunfo – um elaborado ritual celebrando vitórias militares de Roma sobre 

povos estrangeiros – era uma das mais importantes instituições da Roma 

antiga, um ritual ao mesmo tempo religioso e político, militar e espetacular. 

Uma das maiores honras que um homem romano poderia alcançar, o triunfo 

atravessou a cidade de Roma do início da República até os períodos imperiais. 

O triunfo era uma instituição quintessencialmente romana, incorporando 

aspectos fundamentais da visão evolutiva que Roma tinha de si mesma em 

termos de força militar e domínio mundial (POPKIN, 2016:02). 

 

  De acordo com a tradição romana os triunfos se ligavam em sua origem com 

Rômulo12. Segundo Dionísio de Halicarnasso13, contemporâneo de Otaviano, Rômulo 

teria sido responsável pela instituição de triunfos em Roma, ao realizar a primeira 

procissão triunfal: 

O próprio Rômulo veio por último na procissão, vestido com um manto púpura 

e com uma coroa14 de louro sobre a cabeça, e para manter a dignidade real, ele 

 
12 Para Tito Lívio (História de Roma, I. 38. 3), o primeiro triunfador foi Tarquínio, o Antigo (TARPIN, 

2009: 131). 
13 Dionísio foi um orador grego de Halicarnasso, na Ásia Menor que foi para Roma em 30 a.C. para ensinar 

retórica. Sua obra Das Antiguidades Romanas cobre a história de Roma que vai do início até 264 a.C. 

(MELLOR, 2006: 52) 
14 As coroas possuíram um importante papel no imaginário romano e foram utilizadas em diferentes 

momentos. No entanto, como nos esclarecem Marcelo M. de Souza e Thiago E. A. Mota (2018: 85-86), é 

necessário ressaltarmos que não usamos o termo “coroa” com seu sentido atual na língua portuguesa - como 
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andou numa quadriga. O resto do exército, tanto a pé quanto a cavalo, seguiu, 

alinhado em suas várias divisões, louvando os deuses nas canções de sua pátria 

e exaltando seu general em versos improvisados. [...] Tal foi a procissão 

vitoriosa, marcada pelo carregamento de troféus e concluindo com um 

sacrifício, que os romanos chamam de triunfo, que foi instituída pela primeira 

vez por Rômulo. Mas, em nossos dias, o triunfo tornou-se um espetáculo muito 

oneroso e ostentoso, sendo atendido por uma pompa teatral que é projetada 

mais como uma demonstração de riqueza do que como aprovação de valor, e 

saiu em todos os aspectos da sua antiga simplicidade15 (DIONÍSIO DE 

HALICARNASSO. Das Antiguidades Romanas, II. 34). 

 

É interessante observar que muitos dos aspectos atribuídos ao primeiro triunfo 

realizado por Rômulo eram características marcantes nos triunfos realizados tanto durante 

a República quanto durante o Principado, de modo que podemos perceber a crença 

romana na continuidade de aspectos importantes relacionados à procissão triunfal bem 

como sua ligação com o passado de Roma e com seu fundador, embora possamos 

perceber também nesta passagem de Dionísio de Halicarnasso seu desagrado com relação 

a alguns aspectos presentes nos triunfos de seu tempo, como, por exemplo, a teatralidade, 

excesso de gastos e ostentação. Tratamos sobre alguns destes aspectos mais à frente. 

O triplo triunfo de Otaviano dava continuidade a esta tradição romana que se 

ligava a Rômulo, valorizava e ressaltava as vitórias militares sobre os povos estrangeiros, 

engrandecendo e concedendo enorme prestígio ao general vitorioso, bem como 

dignificando e enaltecendo o solo romano, palco desta importante celebração. Este último 

aspecto era de suma importância para o imaginário romano, que relacionava os triunfos 

com a glorificação de Roma e seu solo sagrado, sendo muito mal visto, ou visto de modo 

 
símbolo de realeza. Com a palavra latina corona (de onde se origina o termo português “coroa”) “os 

romanos designavam uma pluralidade de ornamentos bem distintos do nosso referente visual de coroa régia 

ou principesca, confeccionada em forma de aro e adornada com pedras preciosas. No imaginário romano o 

diadema - espécie de faixa branca, candida fascia, que circundava a cabeça e de uso comum entre os 

soberanos helenísticos - está mais diretamente associado à ideia de realeza do que a corona em forma de 

grinalda, confeccionada com folhagens e materiais distintos.” Estes autores esclarecem ainda que a palavra 

corona “abrangia vários tipos de grinaldas, fabricadas com materiais diversos e perecíveis, tais como 

folhagens, flores e frutos, ou mesmo metais preciosos, concebidas de contorno circular ou em formato de 

ferradura. Tal como no mundo grego, a forma e o material indicavam a destinação de seu uso: festivo, 

sacerdotal, triunfal, premiação atlética, condecoração militar, contexto funerário ou votivo” (SOUZA; 

MOTA, 2018: 93). 
15 Τελευταῖος δὲ τῆς πομπῆς αὐτὸς ἐπορεύετο ἐσθῆτα μὲν ἠμφιεσμένος ἁλουργῆ, δάφνῃ δὲ κατεστεμμένος 

τὰς κόμας καὶ ἵνα τὸ βασίλειον ἀξίωμα σώζῃ τεθρίππῳ παρεμβεβηκώς. Ἡ δ´ ἄλλη δύναμις αὐτῷ 

παρηκολούθει πεζῶν τε καὶ ἱππέων κεκοσμημένη κατὰ τέλη θεούς τε ὑμνοῦσα πατρίοις ᾠδαῖς καὶ τὸν 

ἡγεμόνα κυδαίνουσα ποιήμασιν αὐτοσχεδίοις. [...] Ἡ μὲν οὖν ἐπινίκιός τε καὶ τροπαιοφόρος πομπὴ καὶ 

θυσία, ἣν καλοῦσι Ῥωμαῖοι θρίαμβον, ὑπὸ Ῥωμύλου πρώτου κατασταθεῖσα τοιαύτη τις ἦν· ἐν δὲ τῷ καθ´ 

ἡμᾶς βίῳ πολυτελὴς γέγονε καὶ ἀλαζὼν εἰς πλούτου μᾶλλον ἐπίδειξιν ἢ δόκησιν ἀρετῆς ἐπιτραγῳδουμένη 

καὶ καθ´ ἅπασαν ἰδέαν ἐκβέβηκε τὴν ἀρχαίαν εὐτέλειαν. (Traduzido do grego para o inglês por Earnest 

Cary e para o português pelo autor desta tese). 
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inferior os triunfos realizados fora de Roma16. Diane Favro ressalta este aspecto ao 

afirmar que:  

O triunfo estava fortemente ligado à cidade como uma necessidade 

cosmológica e política. Não importa quão longe a autoridade romana se 

estendeu, a cidade no Tibre permaneceu o ponto focal do poder. Roma era a 

fonte da romanitas e a casa de Júpiter Optimus Maximus, para quem todo 

triunfo era dedicado (FAVRO, 1994: 152). 

  

O triplo triunfo de Otaviano, realizado em Roma, vinha ao encontro do enorme 

desagrado que causou ao povo romano o fato de Marco Antônio ter realizado em 

Alexandria uma espécie de procissão triunfal em 34 a.C. em comemoração à vitória sobre 

a Armênia, fato este que foi propagandeado por Otaviano a seu favor, ao passo que 

manchava a imagem de Antônio. 

O triplo triunfo de Otaviano em 29 a.C. ocorreu em três dias consecutivos, de 13 

a 15 de agosto, de modo que o primeiro dia comemorava a vitória sobre a Dalmácia, o 

segundo dia a vitória em Ácio e o terceiro dia a vitória sobre Alexandria (DION CÁSSIO. 

História Romana, LI. 21; SUETÔNIO. A Vida dos Doze Césares, Vida de Augusto, 

XXII). Não se sabe como se desenrolou a procissão ao longo dos três dias, nem se 

Otaviano participou da mesma forma nos três dias17, mas apesar de não termos 

informações mais detalhadas sobre o triplo triunfo de Otaviano18, podemos inferir 

algumas de suas principais características já que muitas das etapas da procissão triunfal 

estavam ancoradas na tradição e, sendo assim, deveriam seguir certas regras, das quais 

passamos a tratar a seguir. 

Para começar, o triunfo sempre se iniciava no Campo de Marte, ou seja, fora do 

pomerium, já que o Campo de Marte era tradicionalmente dedicado ao deus da guerra, de 

tal forma que o general vitorioso não poderia entrar no pomerium investido de 

imperium19. Isso se dava, pois o pomerium, além de fronteiras religiosas, delimitava 

também fronteiras jurídicas, no que diz respeito à separação do domínio dos magistrados 

 
16 Podemos citar, por exemplo, a cerimônia realizada por Marco Antônio em Alexandria para comemorar 

a vitória sobre a Armênia. Tal cerimônia foi vista como um triunfo fora de Roma e foi utilizada por Otaviano 

e seu grupo de apoio como propaganda negativa contra Marco Antônio. 
17 Carsten H. Lange (2009: 152) acredita ser bem possível que Otaviano tenha entrado apenas no último 

dia, já que não era aceitável que os 700 senadores entrassem em Roma em procissão duas vezes e porque 

teria feito muito mais impacto entrar no último dia, também como sinal de moderação.  
18 Segundo Michel Tarpin (2009: 136), “o texto de Dion, que é o testemunho indireto mais completo, 

realmente não diz muito. Suetônio se contenta em plagiar as Res Gestae separando as duas ovações e os 

três triunfos curules. A periocha 135 de Tito Lívio é ainda mais curta”. 
19 Segundo Paulo Martins (2011: 49-50), de modo geral, imperium designa poder soberano, como o do 

pater familias ou o de um general; “o imperium nasce e confunde-se com as próprias magistraturas e é, 

dessa maneira, que as encontramos cum imperio e sine imperio, ou seja, aquelas que possuíam uma gama 

de poderes”.  
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com imperio, poder de comando militar que não poderia ser usado dentro do pomerium. 

Mesmo com as mudanças ocorridas durante o Principado, os Imperadores em seus 

triunfos iniciavam a procissão triunfal no Campo de Marte, ou seja, fora do pomerium20. 

Sobre este aspecto Mary Beard afirma que:  

A cerimônia de triunfo não era meramente uma extraordinária marca pública 

de honra para um comandante; ela também envolveu a entrada em Roma de 

um general à frente de suas tropas. Isso quebrou todos os principais 

pressupostos culturais da vida romana que insistiam na divisão entre a esfera 

da atividade civil e militar e que eram a base de muitas das sutilezas legais que 

surgiram em torno da ideia do pomerium ou imperium (BEARD, 2007: 205). 

 

De tal forma que durante a República, ao retornar a Roma, o general vitorioso 

que queria realizar um triunfo convocaria o Senado para fora do pomerium, para receber 

a autorização necessária. Se a reivindicação fosse aceita, o Senado então organizava uma 

assembleia do povo que deveria conceder formalmente ao general triunfante o imperium 

dentro do pomerium no dia da sua celebração (BEARD, 2007: 201-202). 

A partir do Campo de Marte, adentrando o pomerium, o general triunfante à 

frente de sua tropa iniciava seu triunfo passando por diversos lugares antes de chegar ao 

objetivo final, que era o templo de Júpiter, no Monte Capitolino, onde os sacrifícios 

seriam realizados. Sobre esse caminho que a procissão percorria, apesar das variações, 

pode-se traçar uma rota provável21 ao longo da cidade, partindo do Campo de Marte, 

numa área próxima ao Circo Flamínio22, passando pelo Forum Holitorium23, pelo 

Velabrum24 e pelo Forum Boarium25, seguindo pelo Circo Máximo26, contornando o 

 
20 O que pode ser visto a partir dos relatos de Flávio Josefo, no livro sete de sua obra A Guerra dos Judeus, 

que, dentre outros assuntos, trata sobre o triunfo de Vespasiano e Tito em 71 d.C. sobre os judeus. 
21 Mary Beard (2007: 101) esclarece que: “Essencialmente, o método que foi adotado no rastreamento da 

rota é o de conectar os pontos, ou seja, traçar todas as dispersas referências topográficas a pontos em 

qualquer procissão triunfal, em qualquer período e em qualquer autor, e depois desenhar uma linha entre 

eles, partindo do pressuposto de que o triunfo tomou uma única rota ortodoxa ao longo da história romana, 

apesar da mudança dos monumentos da cidade e de outros prédios novos”. 
22 O Circo Flamínio era uma praça pública construída por C. Flaminius, Censor em 221 a.C. no sul do 

Campus Martius. A praça era diferente, em todos os sentidos, de um Circo propriamente dito. Foi o cenário 

para os triunfos, onde os despojos foram exibidos nos dias anteriores à cerimônia real, e provavelmente 

todas as grandes pompas passaram pelo circo como parte de sua rota (RICHARDSON, 1992: 81). 
23 Seu nome deriva provavelmente de sua função original de mercado de vegetais, embora seja 

estranhamente localizado para um mercado de frutas e vegetais. No período para o qual temos provas era 

muito pequeno, apertado entre o Fórum Boário de um lado e edifícios do Circo Flamínio do outro. No leste, 

o fórum estava limitado pela base do Capitólio (RICHARDSON, 1992: 164-165). 
24 Área entre o Forum Romanum e o Forum Boarium. O nome é certamente muito antigo e foi de origem 

misteriosa para os romanos do período histórico (RICHARDSON, 1992: 406-407). 
25 Não há provas de que tenha sido sempre o mercado de gado de Roma, como é frequentemente afirmado. 

Isso teria exigido um espaço aberto de fácil acesso e abundante água fresca, e o Campus Martius sempre 

teria sido mais adequado para isso. Seu nome deriva, provavelmente, da estátua de bronze de um boi que 

se acredita marcar o começo do pomerium de Rômulo (RICHARDSON, 1992: 162-163). 
26 Local utilizado para corridas de bigas e quadrigas, o Circus Maximus era o mais antigo e maior circo de 

Roma.  
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Monte Palatino, atravessando por dentro do Fórum Romano e indo em direção ao Monte 

Capitolino, o destino final da procissão (POPKIN, 2016: 07; FAVRO, 1994: 154). Tal 

rota pode ser visualizada no mapa abaixo (Fig.1), que contém o traçado desta provável 

rota triunfal.  

 

Figura 1: Diagrama da rota triunfal (FAVRO; JOHANSON, 2010: 15). 

No entanto, “não podemos mapear com certeza a rota de qualquer procissão 

triunfal individual; menos ainda podemos reconstruir "a" rota triunfal ou até mesmo ter 

certeza de que tal coisa existia” (BEARD, 2007: 104). De todo o roteiro desta provável 

rota triunfal por onde deve ter passado a procissão de Otaviano, três pontos são certos: a 

saída no Campo de Marte, o contorno do Palatino e o término no Capitolino, já que, como 

afirma Favro (1994: 156), estes três componentes são constantes em todas as procissões.  
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É necessário destacar a grande importância que as construções e monumentos 

desempenhavam no que se refere à rota triunfal, na medida em que o general triunfante 

poderia escolher passar por determinados monumentos que tivessem ligação com o seu 

nome ou com o nome de sua família, ressaltando seus feitos passados ou enaltecendo uma 

memória positiva de si mesmo. Sendo assim, podemos supor que a procissão de Otaviano 

ao sair do Campo de Marte passou próximo do local onde César tinha iniciado a 

construção de um teatro, que o próprio Otaviano concluiria anos mais tarde, o Teatro de 

Marcelo; contornando o Palatino, onde poderia ser visto o novo templo de Apolo, 

construído por Otaviano e que seria consagrado no ano seguinte; passando pelo Fórum 

Romano, ao lado de importantes edifícios como o Templo do divino César, iniciado na 

época do triunvirato, a Cúria e a Basílica Júlia, ambas concluídas por Otaviano, bem como 

a nova rostra27 construída por ele, edifícios estes que seriam consagrados poucos dias 

após o triunfo.  

Tais edifícios e monumentos exaltavam a imagem de Otaviano e demonstravam 

sua preocupação com a melhoria arquitetônica da cidade, engrandecendo-a e tornando-a 

digna de ser a capital do mundo conhecido. 

O triunfo é muitas vezes postulado como definindo de alguma forma a 

memória romana ou inscrevendo a memória na paisagem urbana romana. 

Pode-se comumente entender que os monumentos serviam como repositórios 

para a memória dos triunfos (POPKIN, 2016: 10).   

 

Esta memória, que ficava registrada nos monumentos, de certo modo perpetuava 

o nome por trás de tais construções, mantendo seu nome vivo na memória dos vindouros 

e conferindo-lhe prestígio e glória. Desta forma, a procissão triunfal ligava passado, 

presente e futuro, pois se ligava, em sua origem, com o fundador de Roma e primeiro 

triunfador, Rômulo, passando também por monumentos e edifícios construídos por 

triunfadores do passado com o botim trazido dos povos vencidos; festejava no momento 

presente as vitórias do general triunfante, exibindo os povos vencidos e as riquezas 

trazidas com a vitória, comemorando-a com grande pompa e luxo; e inscrevia o nome do 

triunfador na memória das futuras gerações, tanto pelo feito realizado, quanto pelo triunfo 

memorável que percorreu as ruas de Roma, como também pelos monumentos e/ou 

edifícios que poderiam ser erguidos com as riquezas trazidas como espólio de guerra. 

[...] cada passo [do triunfo] se baseou na história topográfica da cidade. [...] 

Cada procissão era parte de um continuum urbano, uma rua conectada no 

 
27 Rostra era o nome dado à plataforma de onde os oradores se dirigiam à população. Recebiam esse nome 

pois geralmente eram decoradas com alguns rostra, ou seja, esporões de navios, cuja finalidade era danificar 

os navios inimigos durante as batalhas navais. 
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tempo e no espaço com o passado e o futuro do Estado romano, do ritual de 

triunfo e da topografia de Roma (FAVRO, 1994: 155).  

 

Ainda com relação aos monumentos ligados ao triunfo, não podemos deixar de 

tratar aqui sobre os arcos28 triunfais. Arcos monumentais que serviam de passagem para 

as procissões triunfais, bem como serviam de memorial para estes mesmos triunfos, 

contendo esculturas e relevos relacionados ao tema. Tais construções, assim como outras 

importantes construções que se perderam ao longo dos anos, das quais nada nos chegou, 

podem ser melhor estudadas a partir de suas representações cunhadas em moedas do 

período, moedas estas que muito nos auxiliam no estudo de aspectos da sociedade e da 

cultura antigas, como, por exemplo, no estudo da arquitetura romana. 

No que se refere às moedas29, devemos lembrar que cada vez mais elas se 

tornaram um instrumento de propaganda, transmitindo uma determinada imagem ou 

mensagem referente àquele a quem a moeda se referia, pois a partir de 44 a.C., o Senado 

autorizou que Júlio César tivesse sua face representada nas moedas, algo até então inédito, 

de modo que César se aproveitou “de uma medida de cunho essencialmente econômico 

para marcar sua imagem em todos os territórios governados por Roma” (MARTINS, 

2011: 52). Deste modo, a partir de César, os líderes romanos passaram a representar não 

somente símbolos e inscrições, mas também suas faces no anverso ou reverso das moedas; 

na época do Triunvirato, Marco Antônio, Lépido e Otaviano passaram a cunhar moedas 

de modo autônomo, sem o aval do Senado (MATINGLY, 1971: 17, apud: SILVA, 2014: 

64). 

Após a vitória de Otaviano em Ácio, as moedas cunhadas fizeram alusão direta 

ou indireta ao vitorioso triunfador, propagandeando seu nome e seus feitos.    

A cunhagem de moedas era uma expressão da soberania política, por isso 

nenhuma cunhagem poderia ser executada sem uma referência epigráfica ou 

iconográfica ao Imperador, sendo esta referência considerada obrigatória, pois 

 
28 De acordo com L. Richardson (1992: 20) apesar de Plínio dizer que o arco era usado, assim como a 

coluna, para levantar as estátuas acima dos mortais, isto é, uma forma arquitetônica que era essencialmente 

uma base para a estatuária que carregava, deve-se duvidar disso devido ao seu caráter de passagem e/ou 

entrada que deve ter sido sempre fortemente sentido e pelo fato de ter sido usado originalmente como um 

memorial para um triunfo.  
29 A moeda antiga valia de acordo com a quantidade e a qualidade do metal empregado na cunhagem. A 

moeda de maior valor era o aureus, uma moeda de ouro que equivalia a 25 denários de prata, 1 denário 

valia 8 dupôndios ou 16 asses, ambos de bronze. Um dupôndio valia 2 asses. Um sestércio valia 4 asses. 

Havia ainda o quinário de ouro que valia a metade de um áureo, o quinário de prata que valia metade de 

um denário, e moedas de menor valor, como o semisse de bronze que valia meio asse e quadrante de bronze 

que valia um quarto de um asse. Segundo Cláudio Umpierre Carlan (2007: 112), estima-se que entre o fim 

de República e o início do Principado um denário correspondia ao salário diário de um trabalhador. Além 

disso, no século I d.C. com um asse podia-se comprar o equivalente a meio quilo de pão ou um litro de 

vinho barato. Durante seu governo, Augusto fez uma grande reforma monetária que assegurava a ele o 

controle da cunhagem em ouro e prata, enquanto o Senado controlava a cunhagem de menor valor. 
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a efígie imperial identificava o próprio Estado romano e, por conseguinte, era 

a identificação do povo romano e de sua soberania. A iconografia imperial nas 

moedas deve ser considerada um documento oficial. Nas moedas, podemos 

perceber concepções de poder professadas pelos soberanos, programas 

evergéticos, suas vitórias militares e suas ambições dinásticas. A informação 

veiculada pelas moedas dependia frequentemente de seu conteúdo metálico e 

da qualidade de seus destinatários habituais. A cunhagem apresenta, assim, 

diferentes níveis. Os metais preciosos, sobretudo o ouro, eram destinados a 

uma elite e possuíam uma cunhagem mais cuidadosa. A grosso modo, as 

moedas de ouro e de prata eram destinadas a donativos dados aos legionários 

e aos Pretorianos, ou presentes oferecidos aos Senadores. As moedas de prata 

e de bronze eram usadas nos congiários distribuídos à plebe de Roma. As 

moedas de menor valor tinham uma execução mais rudimentar e, por 

circularem mais, se desgastavam mais rapidamente, passando uma informação 

mais reduzida (ZEHNACKER, 1987: 321-325, apud: GONÇALVES, 2013: 

57).  

 

A partir desta perspectiva, nos utilizamos de algumas moedas ao longo de nosso 

trabalho, pois acreditamos que elas nos auxiliam na compreensão de alguns dos 

acontecimentos referentes ao período e na percepção das representações criadas e 

propagadas para ressaltar uma imagem positiva de Otaviano. Ademais, elas nos auxiliam 

na proposição de hipóteses reconstrutivas de determinadas obras arquitetônicas, das quais 

não temos suficientes dados arqueológicos, já que muitas vezes trazem o traçado de como 

teriam sido tais construções, apesar das limitações técnicas do campo de gravação, o que 

impedia uma representação fiel. 

No que se refere aos arcos triunfais, tal aspecto pode ser mais bem compreendido 

no que se refere ao triplo triunfo de Otaviano, pois de acordo com Dion Cássio30 (História 

Romana, LI. 19), no ano de 30 a.C., após a vitória de Otaviano sobre Alexandria, foi 

decidido em Roma a construção de um arco decorado com troféus em Bríndisi e outro no 

Fórum Romano. 

Não se sabe com certeza a localização deste arco no Fórum Romano e os autores 

divergem quanto a isso, de modo que alguns chegam mesmo a duvidar se tal arco foi 

realmente construído, pois sabemos que ele foi votado pelo Senado, mas não temos 

referências sobre sua consagração. Outros autores acreditam que ele foi construído entre 

o templo de César e o templo de Castor e Pólux, mas que depois teria dado lugar, dez 

anos mais tarde, ao arco triplo em homenagem à volta dos estandartes que estavam em 

 
30 Dion Cássio (ca. 164 – 230s d.C.) foi um grego rico da cidade de Niceia, na Ásia Menor. Ele se tornou 

Questor em Roma e membro do Senado. Progrediu na vida política sob os Severos e por duas vezes se 

tornou Cônsul. Ele escreveu História Romana em oitenta livros, dos quais alguns nos chegaram completos 

outros em partes. Seu relato sobre o período de Augusto é o mais extenso que sobreviveu. Sua posição no 

governo dos Severos o fez simpático ao poder imperial, embora às vezes ele seja crítico de Augusto 

(MELLOR, 2006: 51-52). 
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poder dos partos. Há quem defenda que o arco de 29 a.C. estaria de um lado do templo 

de César e o arco de 19 a.C. ocuparia o outro lado do templo.31  

Um vestígio que é visto por alguns estudiosos como comprovação da existência 

deste arco triunfal próximo ao templo de César é um bloco de mármore de mais de 2 

metros de comprimento, encontrado no século XVI, contendo uma inscrição32 com um 

decreto de honras públicas para Otaviano e uma data consular de 29 a.C. 

(RICHARDSON, 1992: 27; HOLLAND, 1946: 55).  

No entanto, apesar de não sabermos a localização exata deste arco, sabemos que 

o mesmo se tratava de um arco simples, ou seja, com apenas uma passagem (diferente do 

arco triplo erguido em 19 a.C.) e era coroado por uma escultura de Otaviano em uma 

quadriga. Tais informações podem ser obtidas, como dissemos antes, a partir de moedas 

do período, pois o arco é representado em moedas cunhadas na época do triplo triunfo de 

Otaviano ou um pouco depois (29-27 a.C.). Trata-se de um denário cunhado 

provavelmente em Roma que traz no reverso o desenho de um arco simples, cujo topo 

contém a imagem de Otaviano numa quadriga triunfal e abaixo da quadriga pode-se ver 

a inscrição IMP[ERATOR] CAESAR na arquitrave33 do arco. O anverso traz a efígie de 

Otaviano (RIC I 267, Fig.2). 

 

Figura 2: Moeda de Prata. Denário. RIC I 267.34  

 
31 Leicester B. Holland (1946: 52-59), em seu trabalho The Triple Arch of Augustus, trata de modo resumido 

sobre estes diversos autores e suas teorias no que se refere a estes dois arcos que teriam sido erguidos no 

Fórum. Outro autor que trata sobre os estudos dos diversos autores que abordaram a temática sobre os arcos 

de Augusto é Fred S. Kleiner (1989:195-206) em seu texto The study of Roman triumphal and honorary 

arches 50 years after Kähler. 
32 “Senatus populusque Romanus / imp[eratori] Caesari Diui Iuli f[ilio] / co[n]s[ul] quinct[o] co[n]s[ul] 

design[ato] sext[o] imp[eratori] sept[imo] / re publica conseruata.” O Senado e o povo romano, para o 

Imperador César, filho do divino Júlio, cônsul pela quinta vez e designado para um sexto consulado, por 

conservar a República. (CIL 6.873 = ILS 81). 
33 O elemento horizontal, de madeira ou pedra que conecta duas colunas ou pilares, geralmente o elemento 

mais baixo de um entablamento (GORSKI; PACKER, 2015: 363). 
34 As siglas utilizadas para designar as moedas analisadas nesta tese derivam dos catálogos de moedas, 

deste modo temos, RIC: The Roman Imperial Coinage, RSC: Roman Silver Coins, RRC: Roman Republican 

Coinage, RPC: Roman Provincial Coinage, BMC: British Museum Catalog, BMCRR: Coins of the Roman 
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Estas moedas demonstram a importância que tais monumentos possuíam na 

sociedade antiga, servindo como um memorial do grande acontecimento do qual se 

tratava o triunfo, mantendo vivos na memória das pessoas os feitos de Otaviano e as 

vitórias alcançadas por ele. Ademais, as próprias moedas eram utilizadas para propagar 

estes feitos e perpetuar a memória deles, através da representação dos monumentos 

arquitetônicos que comemoravam e lembravam tais eventos ou de outras imagens 

relacionadas a eles, como vemos mais à frente. Ademais,  

Há que se lembrar que, na impossibilidade de se reproduzir os monumentos 

fora de Roma, passa a se consolidar uma nova forma de comunicação, que é a 

figuração da figuração, [...]. Tais representações reforçam a ideia de 

proximidade com o original, de modo que, assim, pode-se dizer que, [...] 

seriam representações fidedignas dos monumentos e do representado no 

obverso (MARTINS, 2011:182-183).  

 

As moedas serviram, assim, como importante ferramenta de propaganda35, já 

que eram amplamente utilizadas. Além disso, “as pessoas no mundo romano não 

contavam com os estímulos visuais com os quais contamos atualmente, por isso eles eram 

muito mais observados e manipulados no passado do que no presente” (GONÇALVES, 

2013: 44). 

É necessário nos debruçarmos agora sobre a forma que geralmente esta procissão 

triunfal se organizava, ou seja, a disposição de seus componentes. De modo geral, pode-

se dizer que a procissão era dividida em três partes. A primeira parte incluiu os despojos 

de guerra transportados em espécies de carroças ou em padiolas (fercula); pinturas e 

estátuas representando o território conquistado e as batalhas travadas; coroas de ouro36 

enviadas ao general vitorioso pelos aliados ou por povos conquistados; animais que 

deveriam ser sacrificados, trompetistas e dançarinos; e os prisioneiros de guerra, sendo 

que os mais importantes vinham diretamente na frente da quadriga do general (BEARD, 

2007: 81; FAVRO, 1994: 154; POPKIN, 2016: 6). 

 
Republic in The British Museum, BMCRE: Coins of the Roman Empire in the British Museum. No caso 

desta moeda específica (Fig. 2), temos: RIC I 267 ou RSC 123 ou BMCRE 624 – The British Museum, 

Londres, Inglaterra. 
35 De acordo com Ana Teresa Marques Gonçalves (2013: 42), “o termo propaganda vem do verbo latino 

propagare, do substantivo propagatio, que significava ampliar, alargar, estender espaços, difundir, 

implantar ou prolongar, prorrogar tempos. Assim, propagator era o título de um magistrado, bem como um 

dos epítetos de Júpiter, aquele que amplia, que engrandece, que conquista o Império (BUSINO, 1980: 275-

276)”.  
36 De acordo com Augusto, em suas Res Gestae (XXI), ele teria mandado de volta aos Municipia e Colônias 

da Itália as coroas de ouros ofertadas por eles em ocasião de seu triunfo.  
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Alguns destes componentes podem ser vistos no friso37 do templo de Apolo 

Sosiano38 (Roma, Museu Centrale Montemartini, Inv. 2776) (Fig. 3), que retrata uma 

procissão triunfal. É importante destacar que, de acordo com Diane Favro (2008: 91), C. 

Sósio, Cônsul em 32 a.C. e fervoroso defensor de Marco Antônio, recebeu o direito de 

realizar um triunfo pela derrota dos judeus. Após as comemorações, ele deu início à 

reconstrução do templo de Apolo Medicus. No entanto, o templo reconstruído por ele 

associou-se não com Marco Antônio, mas com seu rival Otaviano, pois como aliado de 

Antônio, Sósio sofreu a derrota em Ácio em 31 a.C., mas como Otaviano permitiu que 

ele fosse libertado, para homenagear seu novo benfeitor, Sósio reprogramou a 

reconstrução em andamento para exaltar Otaviano. Assim, os relevos no edifício 

concluído não representam os judeus sobre os quais Sósio triunfou, mas um troféu com 

bárbaros do norte, provavelmente comemorando o triunfo de Otaviano sobre a Dalmácia. 

O templo acabado, portanto, tornou-se um monumento triunfal a Otaviano.  

No que restou do friso pode-se ver inicialmente os espólios de guerra sendo 

carregados sobre um ferculum, no qual podemos ver as armas dos derrotados dispostas 

como troféu de guerra ao lado de dois prisioneiros com as mãos amarradas (Fig.4). De 

acordo com Beard (2007: 175-176) a experiência de ver armas e prisioneiros de guerra:  

Era o mais próximo que você conseguiria ter da experiência de batalha sem 

realmente estar lá [...]. A conversão das armas inimigas num objeto de 

espetáculo no território de Roma atraiu a dor desse medo, além de aumentar a 

humilhação dos derrotados. Desde os estandartes militares até a artilharia de 

ponta, seus arsenais estavam agora abertos ao olhar dos conquistadores, 

enquanto - como mais do que uma escultura romana retrata - os prisioneiros 

poderiam estar empoleirados sobre os fercula sob arrumações cuidadosas da 

armadura nativa deles agora reapropriada como um troféu da vitória romana 

(BEARD, 2007: 175-176). 

 

Uma representação semelhante a este troféu de guerra com as armas dos 

vencidos pode ser vista em um denário cunhado no mesmo período (cerca de 29/27 a.C), 

em Roma ou em Brídisi, que traz no reverso a representação centralizada deste troféu 

militar, disposto entre as palavras IMP[ERATOR] CAESAR, cruzados em sua base se 

encontra um leme e uma âncora, tudo isso sobre uma proa de barco. O anverso traz a 

efígie de Otaviano (RIC I 265a, Fig.5). A representação de um troféu de guerra, associado 

 
37 O elemento do meio do entablamento, abaixo da cornija e acima da arquitrave; na ordem dórica, 

geralmente apresenta tríglifos e, nos outros, geralmente apresenta relevos (GORSKI; PACKER, 2015: 367). 
38 O templo de Apolo in circo, construído próximo ao Circo Flamínio, ou Apolo Medicus foi prometido em 

433-432 a.C. em consequência de uma praga e foi dedicado em 431 pelo Cônsul C. Júlio. O templo também 

é conhecido como Templo de Apolo Sosiano, pois teve sua reconstrução iniciada em 32 a.C. pelo Cônsul 

C. Sósio, tendo sido completada por volta de 30/29 a.C. (RICHARDSON, 1992:13). 
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ao Imperator Caesar e a datação da cunhagem nos permite perceber uma provável alusão 

à vitória naval em Ácio. 

 

Figura 3: Friso do templo de Apolo Sosiano (procissão triunfal). Mármore de Luna. Inv. 2776. 

Roma, Museu Centrale Montemartini. Foto tirada pelo autor no mesmo museu em 19/02/2019. 

Roma. 

  

Figura 4: Detalhe do friso do templo de Apolo Sosiano (troféu militar e prisioneiros). Mármore de 

Luna. Inv. 2776. Roma, Museu Centrale Montemartini. Foto tirada pelo autor no mesmo museu em 

19/02/2019. Roma. 

 

Figura 5: Moeda de Prata. Denário. RIC I 265a.39 

 
39 RIC I 265a ou BMC 625 – The British Museum, Londres, Inglaterra. 
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Após o ferculum com o troféu e os prisioneiros, podemos observar no friso a 

imagem dos trompetistas e os animais que seriam sacrificados (Fig.6). Sobre este aspecto 

é necessário frisar a importância da musicalidade para acompanhar a procissão triunfal, 

já que era uma comemoração extremamente alegre a festiva. Sobre este assunto Beard 

(2007: 221) esclarece que os escritores antigos às vezes imaginam trombetas “liderando 

o caminho” ou “tocando ao redor” do general, ou “coro de tocadores de lira e flautistas” 

no desfile. 

 

Figura 6: Detalhe do friso do templo de Apolo Sosiano (trompetista e animal sacrificial). Mármore 

de Luna. Inv. 2776. Roma, Museu Centrale Montemartini. Foto tirada pelo autor no mesmo museu 

em 19/02/2019. Roma. 

No que se refere aos prisioneiros mais importantes que geralmente vinham à 

frente da quadriga do general, no triunfo de Otaviano este lugar foi ocupado pelos filhos 

sobreviventes de Cleópatra, Alexandre Hélio e Cleópatra Selene. Além disso, a própria 

Cleópatra figuraria neste cortejo triunfal se não tivesse, como afirma Plutarco40 (Vidas 

Paralelas, Antônio, LXXXVI), se deixado picar por uma áspide.  

Como Horácio41 insistiu em sua "Ode a Cleópatra", escrita logo após o evento, 

a rainha egípcia se matou porque não estava preparada para enfrentar a 

 
40 Plutarco (ca. 50 – 120s d.C.) foi um rico aristocrata no norte da Grécia. Ele escreveu muitos trabalhos de 

filosofia, história e retórica. Mas ele é mais conhecido por suas Vidas Paralelas de famosos gregos e 

romanos (MELLOR, 2006: 54).  
41 Horácio (65 – 8 a.C.) era filho de um liberto e quando jovem lutou do lado dos partidários de Cássio e 

Bruto, em Filipos. Mais tarde foi apresentado, por Virgílio, a Mecenas. Ele foi atraído para o círculo do 
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humilhação de aparecer em um triunfo romano; ela preferiu furtar seu inimigo 

Otaviano do prazer de exibi-la pelas ruas de Roma (BEARD, 2007: 114). 

 

Na impossibilidade de desfilar com Cleópatra como sua prisioneira pelas ruas de 

Roma, Otaviano exibiu em seu triunfo uma réplica (simulacrum) representando a rainha 

do Egito. Não se sabe se esta réplica se tratava de uma pintura ou de uma escultura, mas 

causou impacto aos olhos de quem presenciou a procissão. Se concordarmos com uma 

das teorias aceitas, podemos dizer que o poeta Propércio42 teria sido testemunha desta 

procissão triunfal e estaria falando sobre a réplica de Cleópatra ao falar em suas Elegias 

(PROPÉRCIO. Elegias, III.11) sobre a visão dos braços picados pelas serpentes sagradas 

e sobre o veneno percorrendo seu caminho43. A imagem de Cleópatra junto a seus filhos 

como prisioneiros de guerra eram os últimos componentes desta primeira parte do triunfo. 

A segunda parte foi o grupo em torno do próprio general. Ele estava em uma 

quadriga, às vezes decorada com ouro e marfim, estava vestido com um traje elaborado, 

uma coroa de louros44, uma túnica bordada com palmas (tunica palmata) e uma luxuosa 

toga (uma toga púrpura, toga purpurea, ou uma toga decorada com estrelas douradas, 

toga picta); em sua mão esquerda segurava um cetro de marfim e na direita um ramo de 

louro. Atrás dele na quadriga estaria um escravo, segurando uma coroa de ouro45 sobre 

sua cabeça e sussurrando para ele durante toda a procissão: "Olhe para trás. Lembre-se 

que você é um homem". Atrás da quadriga vinham seus principais oficiais e cidadãos 

romanos que ele libertou (BEARD, 2007: 81-82; FAVRO, 1994: 154; POPKIN, 2016: 6-

7). 

 
Imperador, se tornando amigo pessoal de Augusto. Suas Odes apresentam temas romanos em formas 

poéticas gregas. Os poemas tratam de amor, vinho, sobre a vida no campo, bem como sobre os valores 

tradicionais romanos que Augusto buscou promover (MELLOR, 2006: 52). 
42 Propércio foi um poeta elegíaco latino do período de Augusto. Ele nasceu por volta de 50 a 45 a.C. e 

morreu pouco depois de 15 a.C. O trabalho sobrevivente de Propércio compreende quatro livros de Elegias. 

Integrou o círculo literário patrocinado por Mecenas.  
43 Adrian Tronson (1999: 171-186), em seu trabalho intitulado “What the Poet Saw: Octavian's Triple 

Triumph, 29 B.C. Jeremiah Markland's conjectures at Propertius 3.11.52–53”, adotando a edição da Loeb 

de 1990 de George Goold, que por sua vez adota a conjectura do século XVIII de Jeremiah Markland 

usando 'spectasti' no lugar de 'spectavi', afirma que o poeta não teria visto os braços de Cleópatra picados 

por serpentes (spectavi, na 1ª pessoa do singular), mas sim que Propércio escreve que a própria Cleópatra 

viu isso (spectasti, na 2ª pessoa do singular).  
44 De acordo com a tradição, a coroa de louros estava associada ao deus Apolo, pois quando ele se apaixonou 

pela ninfa Daphne, ela o rejeitou e, para escapar do deus, foi transformada num loureiro. Apolo não 

aceitando a derrota, arrancou um ramo do loureiro e fez para si uma coroa de louros (OVÍDIO. 

Metamorfoses, I. 468-473). De acordo com Souza e Mota (2018: 86-92), a ideia de que a coroa de louros é 

a coroa ligada à vitória e à consagração pode vir tanto da narrativa de Plínio, o Velho, (História Natural, 

XVI. 4.), sobre a ligação de coroas específicas aos jogos (no caso os jogos Píticos que a utilizavam), quanto 

a posterior apropriação romana do costume, que passou a conferir estas coroas aos triunfadores. 
45 A partir de 36 a.C. Otaviano recebeu do Senado o direito de usar a coroa de louro em todos os momentos 

e em 29 a.C., o Senado concedeu-lhe o direito de usar a coroa de ouro e talvez o resto da veste triunfal em 

todas as festas (LANGE, 2009: 130). 
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A quadriga, um majestoso carro puxado por quatro cavalos, era um dos 

componentes mais importantes e mais característicos do triunfo, sem a qual não teria 

triunfo. Sua presença é tão fundamental e indispensável na procissão triunfal que é um 

dos aspectos que difere um triunfo das ovationes, por exemplo, já que nas ovationes, uma 

espécie de triunfo menor, o general andava a pé ou montado num cavalo e ao invés de 

usar uma coroa de louros, usava uma feita de murta. Tanto a quadriga triunfal quanto a 

coroa de louros usada pelo triunfador possuíam, neste contexto, estreita ligação com a 

vitória. Uma representação disso pode ser vista em um denário cunhado neste período 

(cerca de 29/27 a.C) que traz no anverso a imagem da Vitória, em pé sobre a proa de um 

barco, trazendo em sua mão direita uma grinalda e sobre o ombro esquerdo um ramo de 

palmeira. No reverso encontra-se a imagem de Otaviano em uma quadriga triunfal, cujos 

painéis dianteiro e laterais são adornados com figuras, ele está segurando as rédeas na 

mão esquerda e o ramo de louro na direita. Abaixo se encontra a inscrição IMP[ERATOR] 

CAESAR46 (RIC I 264, Fig. 7). 

 

Figura 7: Moeda de Prata. Denário. RIC I 264.47 

No que se refere à possível presença de um escravo atrás de Otaviano, segurando 

uma coroa de ouro sobre sua cabeça e sussurrando para ele: "Olhe para trás. Lembre-se 

que você é um homem", devemos dizer que tal quadro é o resultado da junção de 

diferentes vertentes de evidências, pois nenhum escritor antigo apresenta essa imagem 

completa. Alguns relatam sobre a presença do escravo, mas não mencionam o que o 

escravo falava, já outros se referem ao conselho ao triunfador, para não se esquecer de 

sua mortalidade, mas sem mencionar a presença de um escravo (BEARD, 2007: 85-87). 

Seja como for, as evidências materiais nos ajudam a inferir sobre a presença de um 

 
46 De acordo com as informações disponíveis no site do Classical Numismatic Group, parece provável que 

este seja o primeiro tipo a ser emitido na série IMP CAESAR, uma vez que substitui um outro denário 

idêntico com a legenda CAESAR DIVI F (RIC I, 263). Disponível em: 

<www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=22251>. Acesso em 28 de julho de 2017. 
47 RIC I 264 ou BMC 617 – The British Museum, Londres, Inglaterra. 
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escravo, atrás de Otaviano, segurando a coroa de ouro sobre sua cabeça ao longo da 

procissão triunfal, pois podemos ver a representação desta cena em uma das peças do 

tesouro encontrado na villa dela Pisanella, em Boscoreale. 

Trata-se de um escifo (skyphos) (França, Museu do Louvre, Inv. BJ 2367), uma 

taça de vinho com duas alças, feito em prata, retratando em sua decoração o triunfo de 

Tibério. Em um dos lados pode-se ver o futuro Imperador na quadriga, segurando um 

ramo de louro em uma mão e o cetro na outra; atrás dele um escravo segura uma grinalda 

ou uma coroa sobre sua cabeça. A data exata da peça depende de qual dos dois triunfos 

de Tibério está representado: 7 a.C. ou 12 d.C. (Fig. 8). Apesar de retratar o triunfo de 

Tibério, podemos deduzir que o mesmo deve ter acontecido no triunfo de Otaviano. 

 

Figura 8: Escifo de Boscoreale. Prata. Inv. BJ 2367. França, Museu do Louvre. Imagem disponível 

em <https://br.pinterest.com/pin/524669425319762969/> Acesso em 29 de julho de 2017. 

Por meio de Suetônio48 (A Vida dos Doze Césares, Vida de Tibério, VI. 4), 

sabemos que acompanhando a quadriga de Otaviano estavam os jovens Tibério e 

Marcelo, a cavalo. Tibério estava à esquerda e Marcelo à direita de Otaviano. No fim 

desta segunda parte do triunfo estavam as pessoas que vinham imediatamente atrás da 

quadriga. Sobre este aspecto Dion Cássio (História Romana, LI. 21) afirma que em seu 

triunfo Otaviano teria realizado uma inovação, algo contrário ao precedente, pois segundo 

 
48 Suetônio (ca. 70 – 130 d.C.) nasceu numa distinta família do norte da África. Foi membro do círculo 

intelectual em torno de Trajano. Sua obra A Vida dos Doze Césares é talvez a fonte histórica mais vívida 

que sobreviveu do mundo Antigo. Sua obra contém inestimáveis fontes originais, como as cartas 

particulares de Augusto e Lívia, que ele encontrou nos arquivos imperiais (MELLOR, 2006: 54-55). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0061
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Dion Cássio, embora os magistrados costumassem andar em frente à quadriga triunfal, 

enquanto os Senadores que haviam participado da vitória caminhavam atrás, Otaviano 

permitiu que seu colega de consulado e os outros magistrados seguissem atrás dele. 

Sobre essa inovação de Otaviano há opiniões diferentes entre os historiadores. 

Alguns, como Anthony Everitt (2008: 243), veem esta atitude do Imperator como um 

reflexo do domínio de Otaviano, “uma clara demonstração de seu predomínio político”. 

Já outros, como Mary Beard (2007: 240), acreditam que Dion Cássio quis dizer 

justamente o contrário, pois afirmar que Otaviano permitiu que eles seguissem atrás dele, 

implicava proclamar que era uma honra andar atrás da quadriga, ao invés de na frente. 

Para Michel Tarpin (2009: 140), o juramento dos mais de 700 Senadores que, segundo 

Augusto (Feitos do Divino Augusto, XXV), lutaram sob suas insígnias, colocou-os na 

posição de soldados e não mais representantes da autoridade civil que acolhem o 

vencedor, de modo que a exceção notada por Dion é justificada por uma situação muito 

particular, e por isso, contrária à prática republicana. 

A parte final do triunfo foi composta pelos soldados vitoriosos, usando grinaldas 

de louro e cantando o grito triunfal ritual de “io triumpe”, intercalado com canções sobre 

o próprio general. Quando chegaram ao pé do Capitólio, alguns dos principais 

prisioneiros poderiam ter sido retirados para execução. O resto da procissão abriu 

caminho até o Templo de Júpiter (BEARD, 2007: 82; FAVRO, 1994: 154; POPKIN, 

2016: 7). A grandiosidade e extravagância desta procissão triunfal deve ter sido 

impressionante, com toda sua riqueza de detalhes e de estímulos visuais e auditivos. 

O reluzente vestuário branco dos espectadores contrastou grandemente com a 

vestimenta colorida das figuras na parada, visualmente distinguindo os dois 

grupos. Acima das cabeças da multidão, decorações temporárias embelezavam 

as construções ao longo da rota, separando-as de outras estruturas em Roma 

(FAVRO, 1994: 157). 

 

Segundo Tonio Hölscher (2006: 37), o triunfo foi a maneira melhor e mais 

imediata de envolver os cidadãos nos resultados da guerra, fazendo-os participar 

pessoalmente nos rituais e celebração da vitória. Além disso, a riqueza trazida por 

Otaviano para Roma, principalmente aquelas vindas do Egito, foi algo impressionante, 

não só no dia do triunfo como depois, por exemplo, quando chegaram os obeliscos que 

Otaviano mandou trazer do Egito e dispôs em diferentes lugares em Roma49 (Fig. 9a e 

9b).  

 
49 Augusto trouxe dois obeliscos de Heliópolis em 10 a.C. O obelisco Flamínio, com 36,5 metros de altura, 

incluindo a base, e que hoje se encontra na Piazza del Populo, foi colocado na espinha do Circus Maximus 

como um monumento à conquista do Egito. O obelisco Solar, com 33,97 metros de altura, incluindo a base, 
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Figura 9a: Obelisco Flamínio. Roma, Piazza 

del Populo. Foto tirada pelo autor em 

08/02/2019. 

Figura 9b: Obelisco Solar. Roma, Piazza de 

Montecitorio. Foto tirada pelo autor em 

22/02/2019. 

O magnífico e notável feito de derrotar o Egito, um dos “celeiros” do Mundo 

Antigo, e torná-lo cativo de Roma foi propagado por diversos meios, ressaltando o feito 

e o nome de Otaviano, o Imperator Caesar, como pode ser visto em denários cunhados 

no período (29-27 a.C.), em Roma ou Bríndisi, que possuem no reverso o desenho de um 

crocodilo, representando o Egito, junto com a inscrição AEGYPTO CAPTA (Egito 

capturado). No anverso tem a efígie de Otaviano com um lituus50 atrás, com a inscrição 

CAESAR CO[N]S[UL] VI (César Cônsul pela sexta vez), (RIC I 275a. Fig.10).  

Não apenas a riqueza trazida com o triunfo era importante para a sociedade de 

então, como também toda a carga simbólica que ele agregava. Uma delas é concernente 

à derrota do Egito, propagada por Otaviano e seu grupo de apoio como o lugar da 

extravagância, barbárie e exotismo, uma ameaça oriental aos respeitáveis costumes e 

 
hoje localizado em frente ao Palazzo Montecitorio, serviu de gnomon (a haste vertical que permite a 

formação da sombra na superfície do relógio solar) para seu grande relógio solar, o Horologium. 
50 O bastão curvado do áugure, seu distintivo de cargo e usado para traçar seu templum ao tomar augúrio. 

Foi herdado dos etruscos e parece ter mudado de forma um pouco ao longo do tempo, mas sempre se 

assemelhava a um báculo (RICHARDSON, 1992: 438-439). 
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tradições romanas; outra ainda mais importante diz respeito ao fim das guerras civis, 

período conturbado, de instabilidade, insegurança e de incerteza quanto ao futuro. A 

vitória e o triunfo de Otaviano eram sinônimos de esperança renovada, o prenúncio de 

paz, prosperidade e estabilidade. Tal vitória seria lembrada em muitos monumentos ao 

longo de seu governo e ressoou, por exemplo, nas memórias e no imaginário criado e 

perpetuado nos dois templos de maior importância construídos por Otaviano/Augusto, o 

templo de Apolo Palatino e o templo de Marte Vingador, objetos de nosso trabalho.  

 

Figura 10: Moeda de Prata. Denário. RIC I 275a.51 

Mas o triunfo desempenhava também um importante papel didático, pois, de 

acordo com Favro, 

Através da exibição dos espólios, cidadãos romanos aprendiam não apenas 

sobre as proezas de seus exércitos e generais, mas também sobre o povo, arte, 

arquitetura e fauna dos adversários conquistados. Juntamente com o general e 

sua turbulenta tropa veio uma panóplia de exibições (FAVRO, 1994: 154). 

 

Além disso, a importância do triunfo, como enfatiza Beard (2007: 160-161) não 

estava somente no impacto especificamente financeiro, visual ou artístico da cerimônia, 

mas sua importância também estava na cultura do imperialismo romano e no imaginário 

dos romanos52. A procissão serviu de microcosmos dos próprios processos de expansão 

imperial. A estranheza flagrante de alguns dos despojos da guerra, juntamente com as 

várias representações da conquista, delinearam uma imagem nova e expansível do 

 
51 RIC I 275a ou BMC 650 – The British Museum, Londres, Inglaterra. 
52 Roma, que a princípio era uma pequena cidade às margens do rio Tibre, se tornou a capital de um Império 

que dominou a região mediterrânica. Os romanos buscaram ter o controle de toda a Itália peninsular, 

expandindo o seu domínio na Sicília, no norte da África, Península Ibérica, Grécia e Ásia Menor. No 

período do Principado, Roma conseguiu dominar todas as terras banhadas pelo Mar Mediterrâneo, que 

passou a ser denominado pelos romanos como Mare Nostrum. Roma, assim como diversos povos da 

Antiguidade, demonstrava seu poder, dentre outros modos, por meio da dominação de outros povos, 

desenvolvendo todo um imaginário no qual o poder romano sobressaia, o que Beard (2007: 160-161) chama 

de “cultura do imperialismo” em Roma, que se expressava não apenas pelo domínio exercido pelos romanos 

sobre outros povos, como também por meio da crença de que Roma estava destinada a isso, o que pode ser 

percebido nas obras de autores do fim da República e início do Principado, dos quais tratamos no segundo 

capítulo.  
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território imperial diante dos olhos dos espectadores. A procissão triunfal trouxe o Orbis 

para dentro dos muros da Vrbs. Cada vez mais Roma se tornava a capital do mundo 

conhecido. 

O ponto óbvio é que o triunfo e seus cativos representavam uma realização 

física do Império e do imperialismo. Além da imagem dos conflitos romanos 

com a monarquia, a procissão (ou as versões escritas da procissão) justificou a 

própria ideia de expansão territorial romana, sua conquista do globo. A 

estranheza exótica dos prisioneiros, no coração da capital imperial, mostrava 

para as pessoas que estavam assistindo a procissão (ou lendo sobre ela, ou 

ouvindo contar sobre ela, mais tarde), a expressão mais tangível que você 

poderia desejar do poder mundial de Roma (BEARD, 2007: 123). 

 

Esta demonstração de poder e riqueza era também uma demonstração de pietas, 

já que o objetivo final da procissão era o templo de Júpiter, no alto do Monte Capitólio. 

Lá os animais eram sacrificados ao deus e outras oferendas foram feitas pelo general. 

Segundo John Scheid (2007a: 177), “pietas53 era uma correta relação social com os 

deuses; significava dar a eles as honras devidas à sua posição e associá-los com o governo 

da Res Publica, como concidadãos, ou melhor, como bons patroni da cidade”.  

Como defende Diane Favro (1994: 155), apaziguar e honrar os deuses era um 

dos propósitos da cerimônia triunfal; e a natureza expiatória do evento estava evidente 

em cada fase. As atividades no Monte Capitolino focaram no propósito religioso do 

triunfo. O triunfador prosseguia a pé, subindo o íngreme Clivus54 Capitolinus para o 

templo de Jupiter Optimus Maximus, onde ele solenemente sacrificava um boi branco e 

deixava um ramo de louro e a coroa junto à estátua de Júpiter; próximo dali, no templo 

menor, ele oferecia alguns espólios de guerra selecionados para Jupiter Feretrius 

(FAVRO, 1994: 155). 

O triunfo acabava com um banquete para o triunfador e o Senado, e se Otaviano 

tiver seguido o exemplo de César, em seu triunfo de 46 a.C., além do banquete com o 

Senado, ele deve ter oferecido um banquete público para milhares de pessoas, embora 

não possamos afirmar se isso aconteceu. Seja como for, com o banquete estava terminado 

o triunfo. Findava-se um ciclo, pois “antes de deixar Roma em sua campanha, o general 

tinha sacrificado para Júpiter no mesmo lugar; retornando vitorioso, ele completou o 

ciclo” (FAVRO, 1994: 156). 

 
53 Esta importante virtude foi bastante associada a Otaviano durante todo o seu governo, de modo que mais 

à frente abordamos melhor esta temática. 
54 Uma rua romana com inclinação. Ladeira. Essa distinção de um nível vicus era sentida fortemente, e o 

nome de uma rua às vezes mudava quando começava a subir uma ladeira (RICHARDSON, 1992: 436). 
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Em agosto de 29 a.C., quem chegasse a Roma se encantaria com a movimentação 

e decoração da cidade para o ritual que representava o fim deste ciclo realizado por 

Otaviano e suas tropas. O triunfo de Otaviano ambicionava deixar uma marca indelével 

na memória romana, seja por meio de relatos, de moedas, da literatura, da arte ou da 

arquitetura. Mesmo porque o triunfo “era a cerimônia de que um jovem romano 

ambicioso sonharia. [...] O triunfo e sua pompa operaram simbolicamente e de maneira 

prática para elevar o general, para garantir seu status e para transmiti-lo pelas gerações” 

(BEARD, 2007: 251). 

No entanto, este momento memorável para Otaviano era o fim de um período e 

o começo de outro. De modo que é necessário que voltemos um pouco na sequência dos 

fatos para compreender sobre os acontecimentos anteriores ao triunfo e que culminaram 

com a vitória de Otaviano. Pensando nisso, na próxima parte tratamos sobre os 

acontecimentos anteriores ao triunfo de Otaviano, para só depois nos debruçarmos sobre 

as consequências e sobre o desenrolar dos fatos posteriores ao seu triunfo, mesmo porque, 

como vemos mais à frente, essa vitória de Otaviano e a temática triunfal vão se relacionar 

estreitamente com as construções que este Imperador empreendeu durante seu governo, 

justificando, assim, nossa abordagem sobre este importante acontecimento.   

1.2. A ascensão de Otávio: Da inexperiência política de 44 a.C. à vitória de 31 a.C. 

Voltemos ao ano de 44 a.C. Este foi o ano do assassinato de Júlio César, que 

quatro anos antes tinha sido escolhido Ditador e cujas ações para a melhoria e 

engrandecimento arquitetônico de Roma foram consideráveis. Dois anos antes de seu 

assassinato, Roma tinha sido palco de seu majestoso triunfo que comemorava sua vitória 

sobre Pompeu, o que pode ter sido mal visto por alguns pelo fato de comemorar a vitória 

sobre outro romano. César que, desde sua vitória contra Pompeu, conseguira cada vez 

mais poderes, tinha empreendido diversas reformas e muitas de suas atitudes 

desagradaram os Senadores, como, por exemplo, seu relacionamento com Cleópatra e o 

poder cada vez mais centralizado em suas mãos. Em 44 a.C., ano em que César tinha 

aceito o título de Dictator Perpetuo,  

sua adoção de poderes quase monárquicos e o boato de aceitar uma coroa real, 

já que ele já havia aceito o estabelecimento de um sacerdócio para o seu culto, 

provou muito para alguns colegas Senadores, que viram frustradas as 

expectativas de suas próprias ascensões ao topo da política romana. Nos Idos 

de março (15 de março), um grande grupo de Senadores liderados por Marco 

Bruto e Caio Cassio Longino, dois dos apoiadores de Pompeu, que tinham 

recebido clementia de César, apunhalou-o até a morte ao pé da estátua de 
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Pompeu no lugar de encontro do Senado no teatro de Pompeu (GOODMAN, 

2003: 30). 

 

Com a morte de César, a República estava lançada a incertezas. Neste momento 

decisivo para Roma, o jovem Caio Otávio, então com dezoito anos, se encontrava em 

Apolônia (atual Fier, Albânia), na Macedônia. Ele havia sido mandado para lá por César, 

seu tio avô, para completar sua educação55, bem como para preparar a expedição que Júlio 

César lançaria contra os partos, visando vingar a morte de Crasso56 e recuperar os 

estandartes romanos que estavam em poder dos mesmos.  

Quando a notícia da morte de César chegou a Apolônia, alguns dos 

companheiros de Otávio o instigaram a aproveitar a oportunidade e assumir o comando 

das tropas; se os relatos forem verdadeiros, o jovem deve ter rejeitado a ideia, dada a sua 

posição incerta no momento (ECK, 2007: 9). Mas sabendo do ocorrido, ele resolveu 

voltar a Roma, onde Marco Antônio, colega de consulado de César, agia com cautela, de 

modo que se por um lado se opôs a conceder honras aos assassinos de César, por outro 

não exigiu sua condenação.  

O testamento que César havia feito em 45 a.C. e entregue às Virgens Vestais foi 

lido por Marco Antônio no Fórum. Nele, César mandava dar 300 sestércios para cada 

cidadão romano e legava ao povo romano seus extensos jardins, o que acirrou a 

hostilidade do povo contra os assassinos de César, que terminaram por fugir de Roma, 

partindo rumo às regiões provinciais de Creta e Cirene, no que Pierre Grimal (1997: 22) 

denomina de um “exílio dissimulado”. 

Além disso, em seu testamento, César nomeava Otávio como um de seus 

principais herdeiros, além de adotá-lo como filho57, passando-lhe seu nome e sua 

clientela.  A partir daí Otávio adotou o nome de Caio Júlio César Otaviano58. “Otávio 

 
55 De acordo com Adrian Goldsworthy (2014: 83), “era comum que os jovens aristocratas servissem de 

"companheiros de tenda" para um familiar ou amigo da família com o comando de uma Província. Eles 

moravam com o Governador e seus funcionários, observando o que ele fazia exatamente como eles 

acompanhavam parentes em torno do Fórum para casa”. 
56 Crasso perdeu a Batalha de Carras, em 53 a.C., para os partos. O marco dessa derrota foi a tomada dos 

estandartes das legiões romanas pelos partos, o que fez com que os romanos buscassem recuperar esses 

estandartes e vingar a morte de Crasso. 
57 “A adoção foi tomada muito a sério pelos romanos, e um filho adotivo tornou-se, para todos os efeitos, 

o mesmo que um filho verdadeiro, mantendo, além disso, quaisquer conexões anteriores úteis de sua família 

real” (GOLDSWORTHY, 2014: 87). 
58 De acordo com Werner Eck (2007: 10), “a denominação adicional "Octavianus", que teria sido habitual 

em um caso de adoção como a sua, nunca foi usada pelo próprio Otávio, pois teria apontado com clareza 

para suas modestas origens. No entanto, ao discutir o período de sua vida antes de adquirir o nome de 

Augusto, os historiadores tradicionalmente se referiram a ele como "Otaviano" para distingui-lo de seu tio-

avô Júlio César”. Opção que também fazemos ao longo de nosso trabalho, como dissemos anteriormente. 
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assumiu o nome de César, pois percebeu o quão legitimador isso seria para sua ascensão 

política” (GONÇALVES; OLIVEIRA, 2016: 268).  

Cresceu entre Marco Antônio e Otaviano certa rivalidade. Porém, em termos 

políticos, Marco Antônio saía ganhando, visto que ele era um dos Cônsules daquele ano, 

enquanto que Otaviano não ostentava nenhum cargo público. 

Marco Antônio ficou na história como um soldado simples e leal lugar-tenente 

de Júlio César, tornando difícil perfurar a caricatura e entender o homem real. 

Ele certamente se apresentou como uma figura muito marcial, vangloriando-

se de sua descendência do semideus Hércules, assim como Júlio César 

reivindicou a descendência da deusa Vênus (GOLDSWORTHY, 2014: 91). 

 

No entanto, Antônio perdeu o apoio da plebe e dos veteranos, e também de 

alguns partidários de César, pois, em primeiro lugar, ele se opôs à elevação de César ao 

status de deus, uma honra que grande parte do povo romano esperava. Marco Antônio 

também foi muito longe ao tentar fortalecer sua própria posição, providenciando a 

aprovação da lei que lhe transferia a administração das províncias da Gallia Cisalpina no 

norte da Itália e Gallia Comata, a Gália que César tinha conquistado. Ao passo que em 

Roma, Otaviano rapidamente ganhou mais apoiadores. Primeiro, ele anunciou que 

pretendia se vingar do assassinato de seu pai adotivo, um objetivo que todos 

reconheceram como legítimo, já que a pietas exigia isso. Ele demonstrou pietas também 

ao pagar a soma de 300 sestércios, conforme estipulado no testamento de César, depois 

de Antônio não ter realizado esta instrução. Além disso, Otaviano também comemorou 

os jogos programados para o final de julho para homenagear as vitórias de César59 (ECK, 

2007: 11). 

Durante a celebração dos jogos apareceu no céu um cometa (sidus Iulium), que 

foi prontamente interpretado como um sinal da divindade de César e como presságio de 

que bons tempos estavam por vir, que uma nova era se anunciava. A crença de que César 

havia ascendido aos céus se tornando um diuus se espalhou, mas não foi então 

oficializada. 

A rivalidade de ambos se acirrou cada vez mais. Antônio passou a ser hostilizado 

pelo Senado, tendo em Cícero seu principal oponente60. De acordo com David Shotter 

(2005: 23), Cícero estaria envaidecido com o pensamento de que Otaviano o adotaria 

como um mentor político, de modo que Cícero formulou seu plano para utilizar Otaviano 

 
59 Os Ludi Victoriae Caesaris eram jogos anuais que haviam sido instituídos dois anos antes pelo próprio 

César em honra da deusa Venus Genetrix, protetora e antepassada de sua família, a gens Iulia. 
60 É neste período que Cícero, em apoio a Otaviano, se posicionou contra Antônio escrevendo uma série de 

acalorados discursos contra ele que ficaram conhecidos como Filípicas. 
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para destruir Marco Antônio e seus associados; para Otaviano essa atenção não poderia 

ter sido melhor, pois com 18 anos normalmente teria que esperar outros vinte anos antes 

de ser qualificado nos termos do cursus honorum para competir pelo consulado. 

A partir desta oposição de imagens, o palco estava arrumado e a disputa entre 

eles foi algo inevitável. Ambos queriam provar, assim como ocorreu no 

primeiro Triunvirato, que seriam melhores líderes. Antônio, de um lado, unia 

forças e exércitos mesmo não possuindo grande experiência nisso. Otávio, do 

outro, fazia o mesmo, porém cuidando também de suas alianças políticas. [...] 

Ambos começaram a formar imagens distintas perante o Senado. Antônio, um 

estranho ao seu próprio exército, não possuía o carisma necessário nas disputas 

políticas e punia demais seus comandados. Enquanto isso, Otávio se mostrava 

como um general clemente, que buscava a paz e a estabilidade da Res Publica 

(GONÇALVES; OLIVEIRA, 2016: 270). 

 

Com o apoio de Cícero, Otaviano conseguiu ser proclamado Pró-Pretor, o que 

conferia a ele a legitimidade de possuir um cargo constitucional. No início de 43 a.C., 

Otaviano e os Cônsules Hírcio e Pansa se lançaram em campanha contra Antônio que se 

encontrava em Mutina, no norte da Itália, num cerco contra Bruto, de modo que se viu 

obrigado a abandonar o cerco e buscar o auxílio de Lépido, um velho aliado. Com a 

derrota de Antônio e a morte dos dois Cônsules, Otaviano passou a controlar os exércitos 

dos Cônsules mortos.  

À cabeça das suas tropas, decidiu marchar sobre Roma e reivindicar o 

consulado. Legalmente não tinha qualquer direito a ele. Era demasiado jovem 

para ascender à suprema magistratura. Mas as três legiões que o Senado tentou 

opor-lhe passaram para o seu lado, sem combate. O povo de Roma, tão fiel 

quanto os soldados à memória de César, conduziu unanimemente o seu 

herdeiro ao consulado, [...] (GRIMAL, 1997:24). 

 

Após conseguir a condenação para os assassinos de César, Otaviano partiu rumo 

ao norte para um encontro com Antônio e Lépido. Com a aprovação da Lex Titia, teve 

início o Segundo Triunvirato, que ao contrário do triunvirato de Pompeu, César e Crasso, 

foi formalmente acordado e dado o status legal para agir como o governo de Roma e do 

Império. Os triúnviros dividiram os domínios romanos em três porções: Antônio se 

encarregaria da Gália; Lépido ficaria responsável pela Gália Transalpina e as duas 

Hispânias; e Otaviano governaria a África, a Sicília e a Sardenha. A parte oriental do 

Império, a leste do Adriático, neste momento estava sob o poder de Bruto e Cássio 

(Fig. 11). 

A próxima parte do plano era de Antônio e Otaviano assumir a luta contra os 

assassinos de César juntos. Para realizar isso, sua principal necessidade era o 

dinheiro para manter as tropas motivadas. Eles também precisavam se 

certificar de que seus oponentes na Itália e em Roma não podiam se apoderar 

do poder enquanto eles estavam lutando no Oriente (ECK, 2007: 17). 
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Figura 11: Mapa do mundo romano em 43 a.C. Mapa disponível em 

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roman-Empire-43BC.png>. Acesso em 14/02/2020. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roman-Empire-43BC.png
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Assim, os triúnviros organizaram um programa de proscrição para eliminar 

inimigos e adquirir os fundos necessários para manter a população e o exército felizes, 

assegurando o poder dos três e acabando com qualquer ameaça futura. De acordo com 

Anthony Everitt (2008: 98), “a proscrição era um mecanismo oficial para liquidar os 

oponentes políticos e acumular grandes somas de dinheiro provenientes de seus bens 

confiscados”. Com as proscrições, Senadores, dentre os quais estava o nome de Cícero, e 

Equestres tiveram seus nomes colocados na lista dos proscritos. 

No ano de 42 a.C., a divinização de César foi oficializada a partir de um decreto 

senatorial. Apesar de no Oriente ser comum conceder honras divinas a grandes homens, 

em Roma isso não acontecia.61 De acordo com Michael Koortbojian (2013: 21), nenhuma 

das três figuras míticas (Hércules, Eneias e Rômulo) que havia ganhado status divino em 

Roma poderia fornecer um verdadeiro precedente para a divinização de César, de modo 

que o decreto do Senado era algo novo e seus efeitos de grande alcance.  

Deste modo, em 42 a.C. foi celebrada uma cerimônia religiosa de grande 

importância política, na qual Júlio César se tornou um Diuus, além disso, foi decidida a 

construção de um pequeno templo, no Fórum Romano, dedicado a ele, no mesmo lugar 

onde seu corpo havia sido cremado. 

De acordo com Mary Beard, John North e Simon Price (1998: 140), as honras 

conferidas a Júlio César ainda no período anterior ao seu assassinato sugeriam que a ele 

havia sido concedido o status de um deus ou algo muito semelhante a isso: 

Ele tinha, por exemplo, o direito de ter um sacerdote (flamen) de seu culto, 

adornar sua casa com um frontão62 (como se ela fosse um templo) e colocar 

sua própria imagem em procissões formais de imagens de deuses. Logo após 

sua morte, a ele foi dada outras marcas do status divino: altares, sacrifícios, um 

templo e em 42 a.C. um decreto formal de divinização, fazendo dele diuus 

Iulius (BEARD; NORTH; PRICE, 1998: 140). 

 

Pode-se dizer que a consecratio de César foi um acontecimento importantíssimo 

para elevar o prestígio de Otaviano, ao passo que o tornava um diui filius, uma categoria 

que nenhum outro romano poderia ostentar. Além disso, foi uma estratégia notável, pois 

 
61 Os debates historiográficos acerca da divinização de Imperadores são enormes, de modo que não nos 

debruçamos de modo mais detalhado sobre esse assunto. Ressaltamos apenas que o costume de associar 

deuses e homens era comum no mundo Clássico e que a fronteira entre homens e deuses nunca foi 

rigidamente definida no mundo romano, sem falar das influências dos territórios helenísticos do Oriente, 

nos quais muitos líderes eram considerados verdadeiras divindades. Além do mais, desde o princípio, 

magistrados e deuses trabalhavam em cooperação para garantir o bem estar de Roma, e na qualidade de 

garantidores do bem estar eles eram como deuses para as pessoas do Império, uma vez que a habilidade de 

conceder benefícios era uma característica definidora dos deuses. 
62 Um elemento triangular da fachada, geralmente é colocado acima da entrada do templo, e seu tímpano 

geralmente apresenta relevos esculpidos. Os frontões romanos são mais íngremes que os gregos (GORSKI; 

PACKER, 2015: 370). 
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transformou Júlio César, assassinado em uma conspiração, em um diuus. Dentre seus 

assassinos, quem pensaria que pondo fim na vida de César, visto como uma ameaça ao 

bom funcionamento das instituições republicanas, este se tornaria, apenas dois anos 

depois, um diuus?  

A divinização de César contribuiu, portanto, para elevar a imagem63 do jovem 

Otaviano, aumentando sua auctoritas64 (GALINSKY, 1998: 17). Sua filiação com César 

foi muito propagada por Otaviano, de modo que as representações imagéticas com esta 

temática se multiplicaram. Como pode ser percebido em moedas cunhadas na Península 

Itálica em 38 a.C. São sestércios, portanto, moedas de maior circulação, utilizadas nas 

atividades comerciais, no dia-a-dia das pessoas. Neste sestércio em questão, pode-se ver 

no anverso a cabeça laureada de César, com a inscrição DIVOS IVLIVS (Divino Júlio), 

e no reverso a efígie de Otaviano com a inscrição CAESAR DIVI. F[ILIVS] (César, Filho 

do Divino) (RPC I 620. Fig.12). 

 

Figura 12: Moeda de Bronze. Sestércio. RPC I 620.65 

De acordo com Paul Zanker (2005: 57-58), a maioria das imagens difundidas 

nestes anos fazia direta ou indireta referência a César e a utilização de imagens que faziam 

alusão a uma origem divina da gens Iulia, que já haviam sido bastante exploradas por 

César, passou a ser praticada também por Otaviano. 

 
63 De acordo com François Laplantine e Liane Trindade (1997: 10-36, apud: GONÇALVES; OLIVEIRA, 

2016: 255), “a imagem de uma pessoa nunca corresponde efetivamente ao que ela é em si. Isto porque 

atribuem-se a esta pessoa qualidades físicas ou morais que, embora ela possa em parte possuir, são 

aumentadas ou denegridas, mutáveis, transformadas e plenas de significados que lhe são fornecidos no 

percurso das lembranças estabelecidas”. 
64 “Auctoritas tinha múltiplos significados, conotações e associações. [...] Auctoritas, que como Dion 

observou (História Romana, LV. 3. 5) é um termo essencialmente romano e, portanto, intraduzível, vai 

além dos aspectos materiais. Ele é moral no sentido mais amplo da palavra e conota o poder das ideias. Ele 

expressa “superioridade material, intelectual e moral”. [...] Auctoritas é ou denota uma qualidade que é 

inerente em ou emana de um indivíduo” (GALINSKY, 1998: 12-13). 
65 RPC I 620 ou RRC 535/1 – Harvard Art Museums, Massachusetts, E.U.A. 
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Como diui filius, Otaviano tinha o dever de vingar o assassinato de seu pai, de 

modo a demonstrar sua pietas. Por esta razão, ainda em 42 a.C. as legiões dos triúnviros, 

lideradas por Antônio e Otaviano, se lançaram em campanha contra Bruto e Cássio, que 

conseguiram, então, levantar acampamento em Filipos, na Macedônia. Nesta acirrada 

batalha, entre derrotas e vitórias parciais de ambos os lados, Antônio demonstrou toda a 

experiência e capacidade militar que havia desenvolvido ao lado de César durante as 

Guerras Gálicas, enquanto que Otaviano, que tinha ficado enfermo antes mesmo de 

chegar a Filipos, não demonstrou a mesma desenvoltura e destreza. Cássio, que por uma 

conclusão equivocada, pensou que tudo estava perdido, se suicidou. No dia 23 de outubro 

ocorreu a batalha final e depois de muitas baixas e sem ter mais esperanças de vitória, 

Bruto decidiu suicidar-se.  

Segundo Christopher Pelling (2006: 08): 

Otaviano deu pouco a esta vitória; ele realmente estava ausente da primeira 

batalha - escondido no pântano, e nem mesmo seus amigos poderiam negar 

isso. Antes das batalhas, as forças pareciam igualmente correspondentes: 

foram as operações de Antônio que forçaram as batalhas, seu valor que ganhou 

o dia. Ele levou a glória e o prestígio. Agora e para os próximos anos, o mundo 

viu Antônio como o vencedor de Filipos (PELLING, 2006: 08). 

 

É interessante notar, no entanto, como Otaviano se utilizou dos acontecimentos 

de modo a moldar uma memória positiva acerca de sua imagem e de seus feitos, pois 

mesmo não tendo uma participação tão expressiva na derrota dos assassinos de César, 

Otaviano fez questão de se colocar como o vingador de seu pai, de forma que prometeu 

a construção de um templo em honra a Marte Vingador (Mars Vltor), o que só ocorreria 

décadas depois. A promessa de templos em campos de batalha por generais vitoriosos era 

comum, como forma de agradecer aos deuses pela vitória conquistada. Além disso, 

tempos depois, ao escrever as Res Gestae66, Otaviano diria que: “Por demandas legais 

expulsei para o exílio, tendo punido seu crime, os que haviam matado meu pai e, em 

seguida, venci-os duas vezes em combate ao declararem guerra à República”67 (Feitos do 

 
66 As Res Gestae foram escritas pelo então Augusto no ano de 13 d.C., contendo a narrativa de seus feitos 

durante cinquenta e sete anos de vida pública; após sua morte, em 14 d.C., as Res Gestae foram gravadas 

em placas de bronze que foram dispostas em frente à entrada de seu mausoléu, sendo, depois, copiadas e 

enviadas a diversas províncias. Das placas de bronze originais nada restou, de modo que sabemos o seu 

conteúdo devido às cópias mais ou menos mutiladas que chegou até nós. “O texto bilíngue gravado nas 

paredes internas (latim) e externas (grego) do pronau do templo dedicado a Roma e Augusto em Ancira, 

atual Ancara; os fragmentos do texto grego que aparecia no grande pódio de um grupo escultórico 

representando Augusto e sua família, encontrado próximo à antiga Apolônia, atual Uluborlu; finalmente, 

os fragmentos de uma monumental inscrição em latim que provavelmente estava gravado em um propileu 

erigido em Antioquia” (ROSSINI, 2015: 104). 
67 Qui parentem meum trucidauerunt, eos in exilium expuli iudiciis legitimis ultus eorum facinus, et postea 

bellum inferentis rei publicae uici bis acie. (Traduzido do latim para o português por M. Trevizam, P. S. 

Vasconcellos e A. M. Rezende). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Qui&la=la&can=qui0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=parentem&la=la&can=parentem0&prior=Qui
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=meum&la=la&can=meum0&prior=parentem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=trucidaverunt&la=la&can=trucidaverunt0&prior=meum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eos&la=la&can=eos0&prior=trucidaverunt
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=in&la=la&can=in0&prior=eos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=exilium&la=la&can=exilium0&prior=in
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=expuli&la=la&can=expuli0&prior=exilium
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=iudiciis&la=la&can=iudiciis0&prior=expuli
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=legitimis&la=la&can=legitimis0&prior=iudiciis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ultus&la=la&can=ultus0&prior=legitimis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eorum&la=la&can=eorum0&prior=ultus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=facinus&la=la&can=facinus0&prior=eorum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et0&prior=facinus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=postea&la=la&can=postea0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bellum&la=la&can=bellum0&prior=postea
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=inferentis&la=la&can=inferentis0&prior=bellum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=rei&la=la&can=rei0&prior=inferentis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=publicae&la=la&can=publicae0&prior=rei
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=vici&la=la&can=vici0&prior=publicae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bis&la=la&can=bis0&prior=vici
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=acie&la=la&can=acie0&prior=bis
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Divino Augusto, II). Nesta passagem, vemos claramente a forma como Otaviano se 

utilizou desta vitória para se autopromover.  

Definitivamente César havia sido vingado. Com o fim da batalha, Antônio e 

Otaviano adquiriram ainda mais poder, em detrimento de Lépido que havia permanecido 

na Itália.  

Durante sua ausência, Otaviano e Antônio desconfiaram de Lépido, 

suspeitando que ele houvesse iniciado negociações independentes com Sexto 

Pompeu. No momento, eles dividiram as províncias de Lépido entre si, embora 

pareça ter sustentado a perspectiva de lhe dar as duas províncias africanas em 

algum momento no futuro. Embora ele permaneça formalmente um triúnviro, 

ele claramente não era mais igual aos outros dois (GOLDSWORTHY, 2014; 

143-144). 

 

O Império Romano praticamente foi dividido entre os dois (Fig. 13), sendo que 

Otaviano se manteve na Itália e administrando muitas das províncias ocidentais e Marco 

Antônio partiu rumo às províncias orientais.  

Em moedas do período, podemos ver a representação de Antônio e Otaviano, 

cada um sendo representado de um lado da moeda, como, por exemplo, no áureo cunhado 

em 41 a.C. (RRC 267. Fig.14), no qual pode-se ver no reverso a efígie de Otaviano, em 

torno da qual se observa a inscrição CAESAR . IMP[ERATOR] . PONT[IFEX] . III VIR 

. R[EI] . P[VBLICAE] . C[ONSTITVENDAE] (César, Imperador, Pontífice, Triúnviro 

para a constituição da República). No anverso encontra-se a efígie de Marco Antônio com 

a seguinte inscrição ao redor: M[ARCVS] . ANT[ONIVS] . IMP[ERATOR] . AVG[VR] 

. III VIR . R[EI] . P[VBLICAE] . C[ONSTITVENDAE] . M . BARBAT[IVS] . Q[VE] . 

P[OPVLVS] (Marco Antônio, Imperador, Áugure, Triúnviro para a constituição da 

República, M. Barbatius68 Questor Pro-Pretor). 

 

 
68 A inscrição do nome de M. Barbatius mostra o magistrado responsável pela cunhagem da moeda. 
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Figura 13: Mapa do mundo romano em 42 a.C. Mapa disponível em < 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_Antônio#/media/Ficheiro:Roman-Empire-42BC.png >. Acesso 

em 14/02/2020. 
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Figura 14: Moeda de Ouro. Áureo. RRC 517/1a.69 

De acordo com Paulo Martins (2011: 65-66), essa representação é um exemplo 

excelente da divisão do poder, além de dispor uma representação do poder inusitada: 

“duas efígies em uma só moeda, ou seja, da mesma maneira que foi construída a união 

política na prática, efetiva-se a mesma união na representação”; além disso, as inscrições 

explicitam o nível de importância de ambos dentro da estrutura de poder, indicando suas 

atribuições. Ambas as efígies presentes numa mesma moeda transmitem uma mensagem 

clara, mesmo porque, “para ser eficaz, a pessoa que recebe a comunicação não pode ter 

nenhuma dificuldade em entender a mensagem” (GONÇALVES, 2013: 46). Tal moeda 

é uma declaração da divisão do poder entre ambos os triúnviros, homenageados como 

imperatores70 após vingarem a morte de César. 

Junto a essa divisão de poder vinham as diferentes responsabilidades que 

competiam a cada um, de modo que Antônio deveria reorganizar o leste do Império, 

preparar e lançar campanha contra as forças partas, o que o próprio César teria feito se 

não houvesse sido assassinado. Já Otaviano se incumbiria da distribuição de terras aos 

veteranos, tarefa árdua visto que não havia terras disponíveis suficientes para acomodar 

a todos. 

Eram dezenas de milhares de soldados aos quais os triúnviros haviam prometido 

terras assim que a batalha em Filipos fosse conquistada. Se isso não bastasse, eles também 

 
69 RRC 517/1a ou BMCRR (East) 98 – The British Museum, Londres, Inglaterra. 
70 Segundo Martins (2011: 50), o título honorífico de imperator “concedido ao general depois de uma 

campanha vitoriosa implicava não só a habilidade específica na arte de guerrear, mas também a excelência 

e a capacidade de definição e de compreensão do todo em relação à parte”. É importante frisar que apesar 

de os dois terem sido homenageados como imperatores, Otaviano vai mais longe, pois de acordo com 

Frances V. Hickson (1991: 132), ele passou a usar o título de imperator como prenome. Para este autor isso 

era algo incomum, talvez novo e Dion Cássio estava errado em sua declaração de que Otaviano recebeu 

esse direito em 29 a.C., já que a evidência epigráfica apoia uma data anterior, talvez já 38 ou 40. “Seja qual 

for a conotação mais ampla que possa ter evocado, a imagem do triunfador foi inquestionavelmente presente 

- um general que, em virtude de seu imperium e proeza, ganhou uma aclamação imperatorial. Ao assumir 

o nome de Imperator, Otaviano fez desta imagem uma posse pessoal permanente”. 
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tiveram que acomodar os soldados que haviam lutado no lado oposto. O problema era que 

não existiam mais terras públicas na Itália, de modo que se Otaviano quisesse espaço para 

os veteranos, a terra teria que ser confiscada. O confisco, por sua vez, tinha um alto custo 

politicamente, pois, em sua raiva, os cidadãos expulsos de suas propriedades poderiam se 

reunir praticamente com qualquer adversário político dos homens que os expulsaram 

(ECK, 2007: 19-20).   

Para piorar ainda mais a situação, Sexto Pompeu, filho de Pompeu, o Grande, 

que na época detinha grande poder naval e controlava a Sicília71, resolveu cortar o 

abastecimento da Península Itálica, causando ainda mais distúrbios e desagrado entre os 

habitantes famintos e espoliados.  

Enquanto isso, Marco Antônio continuava seu progresso no Oriente, embora 

fontes hostis caracterizem todo esse período como de indulgência, perda de controle que 

permitiu que seguidores sem escrúpulos abusassem de sua posição, com decisões 

arbitrárias e espremendo os provinciais por riqueza. No entanto, onde suas decisões são 

conhecidas em qualquer detalhe, elas parecem razoáveis e certamente bem dentro do 

caráter da administração provincial romana neste período. Os triúnviros precisavam 

desesperadamente de receita, mas essa necessidade não desapareceria e era importante 

para eles restaurar a estabilidade a longo prazo para o Império. Antônio e seus 

companheiros tiveram que criar uma situação em que as províncias e aliados lhes 

fornecessem uma renda substancial e estável ano após ano (GOLDSWORTHY, 2010: 

540-541). 

Junto a isso, pode-se ver a associação de Otaviano e Antônio com as divindades 

que lhes eram caras. Tal prática era comum na Antiguidade, de forma que as importantes 

famílias da aristocracia se orgulhavam de possuir ancestrais divinos ou heroicos, fazendo 

questão de propagar tais ascendências divinas, como, por exemplo, o próprio César, que 

propagava sua ligação com Vênus, não apenas por meio de moedas, como também por 

meio do templo dedicado a Venus Genetrix, construído em lugar central no seu Fórum, 

consagrado em 46 a.C. 

Deste modo, Otaviano ligava sua imagem cada vez mais à do deus Apolo, 

colocando-se como seu protegido, de modo que mesmo na Batalha de Filipos a vitória só 

teria vindo graças à proteção de Apolo, que representava a moral, a disciplina e a 

moderação. Em relatos posteriores (SUETÔNIO. A Vida dos Doze Césares, Vida de 

 
71 A Sicília, assim como o Egito, era considerada um celeiro do mundo Antigo, devido à fertilidade de seu 

solo vulcânico, que consequentemente acarretava alta produtividade agrícola.  
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Augusto. XCIV; DION CÁSSIO. História Romana, XLV, I, 2-3) pode-se ver as histórias 

relacionadas a esta ligação entre Apolo e Otaviano, de tal forma que Otaviano seria filho 

do deus solar. De acordo com Marie-Laure Freyburger-Galland (2009: 19-20), essa 

propalada ascendência divina pode ser percebida por meio do que ela considera um poema 

anônimo que foi “sem dúvida escrito na época da morte de Atia (mãe de Otaviano), em 

43 a.C.”, no qual pode-se ler: “Diante de todas outras, contudo sou reconhecida 

afortunada como mulher por ter parido um homem ou um deus” (Epigrammata Bobiensa 

39)72. No entanto, para Christer Henriksén (2019: 464-466) este dístico teria sido escrito 

por Domício Março, poeta contemporâneo de Otaviano, por volta de 14/13 a.C. e não em 

43 a.C., o que sugere que estamos lidando com um produto puramente literário. A 

propaganda relacionada com Apolo foi amplamente desenvolvida pelo grupo de apoio de 

Otaviano.73  

Em contrapartida, Marco Antônio se associou com Dioniso. A conexão do 

governante com Dioniso significava a identificação com o deus típico da conquista 

mundial, o deus que havia varrido as nações conquistadoras do Leste, as cidades 

fundadoras e trazendo em seu séquito as bênçãos da civilização. A associação de Antônio 

com este deus foi, sem dúvida, propaganda destinada a impressionar as pessoas do Oriente 

com a divindade do triúnviro, que era ambicioso de conquistas no Leste. Nos territórios 

orientais, portanto, era natural e vantajoso para ele aparecer como um novo Dioniso 

(SCOTT, 1929: 133-134). Segundo Lya Valeria Grizzo Serignolli (2017: 98-99), a 

associação entre Antônio e Dioniso remonta pelo menos a 41 a.C., “data de seu triunfo 

em Éfeso, quando proclamou-se o Novo Dioniso”. De acordo com esta autora, posar 

como Dioniso era uma indicação de poder monárquico, colocando Antônio no Oriente 

como sucessor dos reis helenísticos, que clamavam ascendência divina desse deus; além 

disso, o caráter ambivalente deste deus permitiria associações positivas ou negativas com 

ele, de modo que Cícero e os poetas augustanos “passaram a atribuir seus aspectos mais 

 
72 Ante omnes alias felix tamen hoc ego dicor, Siue hominem peperi femina siue deum. (Traduzido do latim 

para o português por Paulo Martins durante a banca de qualificação). A Epigrammata Bobiensia é uma 

coleção de textos, epigramas e poemas, cujo manuscrito original foi encontrado na biblioteca da Bobbio 

Abbey em 1493. 
73 Robert A. Gurval (2001: 100-102), em seu livro Actium and Augustus. The Politics and Emotions of Civil 

War, sugere que a história de Otaviano como filho de Apolo seria improvável nos anos 40 a.C., por causa 

da posição política precária de Otaviano e porque sua reputação derivava de César, não de sua mãe. Para 

Carsten Hjort Lange (2009: 45-46), se Otaviano quisesse criar uma história de nascimento como Alexandre 

o Grande, isso não poderia ter sido feito sem a mãe dele, de modo que, para Lange, é muito provável que 

Otaviano tenha escolhido Apolo como seu deus já antes de 36 a.C.  
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sombrios a Marco Antônio, como o excesso de luxo, a decadência moral, a loucura e a 

embriaguez”.   

Junto a esta associação com o deus Dioniso ocorreu uma associação de forças 

com Cleópatra, rainha do Egito, que por sua vez se apresentava como a própria deusa 

Afrodite, de tal modo que a partir de então se falava em uma parelha divina: Dioniso-

Osíris/Afrodite-Isis. A relação entre ambos, para além de uma relação amorosa, era 

principalmente uma relação política, pois Antônio via em Cleópatra a aliada junto a qual 

poderia, com auxílio de sua riqueza, lançar campanha contra os partos; e Cleópatra, por 

sua vez, via em Marco Antônio o aliado que a ajudaria a se livrar de algumas personagens 

incômodas. Seja como for, a relação entre eles aos poucos foi cada vez mais sendo 

utilizada por Otaviano e seus aliados como propaganda contra Antônio. 

A oposição entre os dois deuses corresponde a duas ideologias operacionais e 

aos diferentes modos de vida incorporados por cada um dos dois chefes: ordem 

e desordem, Ocidente e Oriente, tradição e inovação, austeridade e prazer. Na 

verdade, é ao jogar nessas distinções que a propaganda e a contrapropaganda 

se desenrolam, e deve ser apreciado que este tema dionisíaco possibilitou 

publicar panfletos e invenções que de fato não tinham nada a ver com teologia 

ou filosofia (FREYBURGER-GALLAND, 2009: 25). 

 

Marco Antônio e Cleópatra passaram o inverno de 41 a 40 a.C. juntos em 

Alexandria, de onde zarparam para o sul do Egito. No início de 40 a.C. receberam a 

notícia de que os partos haviam iniciado uma invasão na Síria, o que obrigou Antônio a 

rumar para a Ásia Menor. Neste mesmo ano, Cleópatra deu à luz os gêmeos Alexandre 

Hélio e Cleópatra Selene, filhos de Antônio.  

Enquanto isso, na Itália, Otaviano passou por mais turbulências, quando um dos 

Cônsules de 41 a.C., Lúcio Antônio, irmão de Marco Antônio, aliado à cunhada, Fúlvia, 

conseguiu ampliar ainda mais o descontentamento junto aos proprietários que haviam 

sido despojados de suas terras. Marco Antônio permanecia com Cleópatra e, 

provavelmente, nada tinha a ver com tais fatos. Lúcio Antônio ocupou Roma com 

exércitos e, em seguida, partiu para a Etrúria, esperando pelo apoio das legiões de seu 

irmão nesse local. Os generais, porém, desconhecendo os desejos de Antônio sobre isso, 

decidiram não intervir. Lúcio Antônio entrincheirou-se em Perúsia, onde travou batalhas 

com o exército de Otaviano, que era comandado por seu braço direito, Agripa, um 

brilhante estrategista e possuidor de grande experiência militar. Depois de diversos 

enfrentamentos e de alguns episódios nos quais o próprio Otaviano correu risco de perder 

a vida, seu exército conseguiu vencer, o que forçou Lúcio a se render no início de 40 a.C. 

(PELLING, 2006: 14-16). 
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Ele poupou Lúcio Antônio por consideração ao seu poderoso irmão no Oriente, 

mas ele teve muitos cidadãos de Perúsia massacrados e não mostrou nenhuma 

misericórdia aos Senadores e Equestres romanos que haviam buscado 

segurança na cidade. É relatado que ele deu ordens para que 300 deles fossem 

executados em 15 de março, o aniversário do assassinato de César, em um altar 

ao divinizado Júlio César, fora dos muros da cidade (ECK, 2007: 21). 

 

Nesse período, Antônio buscou unir forças com Sexto Pompeu. Otaviano fez sua 

própria tentativa de criar laços com Sexto Pompeu casando-se, no ano de 40 a.C., com 

Escribônia, filha de Scribonius Libo, um seguidor de Sexto Pompeu. Este casamento, que 

durou pouco mais de um ano, produziu a única filha de Otaviano, Júlia. 

Devido a derrota em Perúsia, Lúcio Antônio foi desterrado para as Hispânias, 

falecendo pouco depois. Fúlvia, que estava em Atenas, se encontrou com Marco Antônio, 

mas também morreu pouco depois, em Sicião. Antônio resolveu marchar até a Itália, em 

Bríndisi, com suas tropas para enfrentar Otaviano, que havia tomado o controle das 

legiões do então Governador da Gália que havia morrido. Porém, nesta ocasião, os 

confrontos foram evitados e foram feitas negociações entre os dois triúnviros, com a 

intermediação de negociadores, dentre eles Mecenas. 

Dentre as disposições do acordo firmado em Bríndisi estavam a renovação do 

triunvirato por mais cinco anos; a divisão do Império de modo que Otaviano ficou 

responsável pelo oeste, incluindo a Gália, Antônio ficou responsável pelo leste, e Lépido 

pela África (Fig. 15); Antônio teria a permissão de recrutar tropas em solo italiano; e 

como forma de selar o acordo, foi negociada a união das duas famílias com o casamento 

entre Antônio e Otávia, a irmã de Otaviano, que havia ficado viúva recentemente.  

Com o acordo de Bríndisi, pareceu à época que a paz se estabelecia depois de 

tantos e tão turbulentos momentos de incertezas e guerras. Estabelecia-se a concórdia 

entre os dois triúnviros, o que foi propagado por diversos meios. Em 40 a.C., 

comemorando o pacto em Bríndisi, os magistrados de Cassinum mandam restaurar uma 

estátua de Concórdia, erigindo a base na qual inscrevem uma dedicatória74 (ILLRP 562a 

= CIL 10.5159). 

 

 
74 M(arcus) Papius M(arci) f(ilius) L(ucius) Matrius L(uci) f(ilius) / duoviri i(ure) d(icundo) / signum 

Concordiae ex c(onscriptorum) c(onsulto) restituendum / coeraverunt eidemq(ue) dedicarunt / et basim 

gradum aram sua pecunia / faciunda coer(averunt) eidemq(ue) probaver(unt) / a(nte) d(iem) IIII {E}Id(us) 

Oct(obres) Cn(aeo) Domit(io) C(aio) Asinio co(n)s(ulibus). (Marco Pápio, Filho de Márcio e Lúcio Mátrio, 

Filho de Lúcio, duúnviros para a administração da justiça, supervisionaram a restauração dessa estátua da 

Concórdia, por decreto do Senado. Eles a dedicaram e supervisionaram a construção da base, degrau e altar 

às suas próprias custas. Eles aceitaram completá-la em 12 de outubro, quando o Cn. Domício e C. Asínio 

eram cônsules). 
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Figura 15: Mapa do mundo romano em 39 a.C. Mapa disponível em < 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_Antônio#/media/Ficheiro:Roman-Empire-39BC-sm.png>. 

Acesso em 14/02/2020. 
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Neste período, Virgílio75, em suas Éclogas, escreve sobre o tempo no qual a paz 

vicejaria, uma Idade de Ouro, após os percalços da Idade de Ferro. “O poema é, sem 

dúvida, uma expressão evocativa do anseio pela paz e tranquilidade depois de décadas de 

guerra civil [...]” (GALINSKY, 1998: 91).  

Do céu nova progênie enfim descende. 

Casta Lucina, assiste ao recém-nato, 

Sob quem no mundo a férrea gente acaba, 

Áurea surgindo: Apolo teu já reina
76

 (VIRGÍLIO. Ecloga, IV, 7-10). 

 

Segundo Karl Galinsky (1998: 92), a miraculosa criança não é mais que um 

símbolo ou personificação da nova idade. É interessante notar também a menção que 

Virgílio faz, já nestes anos, ao fato de que Apolo reina, visto que este deus, como vimos, 

tinha sua imagem diretamente ligada a Otaviano, de forma que dizer que Apolo reina 

pode ser encarado como uma forma de exaltar as decisões de Otaviano à frente da 

República. 

Representações acerca do acordo selado em Bríndisi podem ser vistas também 

em moedas cunhadas no período, como no quinário cunhado em 39 a.C. em comemoração 

ao pacto de Bríndisi (RRC 529/4b. Fig.16), o qual tem em seu anverso a imagem da deusa 

Concórdia com um diadema e véu e a inscrição III . VIR . R[EI] . P[VBLICAE] . 

C[ONSTITVENDAE] (Triúnviros para a constituição da República). No reverso pode-se 

ver um aperto de mãos à frente de um caduceu, símbolo da concórdia, com a inscrição 

M[ARCVS] . ANTON[IVS] . C[AIUS] . CAESAR (Marco Antônio e Caio César). 

 
Figura 16: Moeda de Prata. Quinário. RRC 529/4b.77 

 
75 Virgílio (70 – 19 a.C.) foi um dos grandes poetas romanos pertencentes ao círculo literário de Mecenas. 

Depois dos primeiros poemas, que focavam na vida campestre (Écoglas; Geórgicas), ele se volta para seu 

grande épico, a Eneida. Que conta a jornada de Eneias partindo de Troia até a Itália, o que daria origem ao 

povo romano (MELLOR, 2006: 55-56). 
76 Iam nova progenies caelo demittitur alto.  

Tu modo nascenti puero, quo ferrea primum  

desinet ac toto surget gens aurea mundo,  

casta fave Lucina: tuus iam regnat Apollo. (Traduzido do latim para o português por Manuel Odorico 

Mendes). 
77 RRC 529/4b ou BMCRR (East) 128 – The British Museum, Londres, Inglaterra. 



 

74 
 

Além disso, ao regressarem a Roma, Otaviano e Marco Antônio adentram a 

cidade de modo triunfal, montado em cavalos, numa ovatio, de modo que nos Fasti 

Triumphales78 está incluída a cerimônia duas vezes, uma vez para Otaviano e uma vez 

para Antônio, e no lugar da informação usual sobre o inimigo derrotado, aparece a 

explicação "porque ele estabeleceu a paz com Marco Antônio/com Imperator César". A 

justificativa poderia ser de que a restauração da boa vontade entre estes dois era tão 

militarmente significativa e digna de uma ovação como qualquer vitória na guerra 

(BEARD, 2007: 267). 

No entanto, o bloqueio de Sexto Pompeu mantinha-se inalterado, mantendo a 

Itália faminta e descontente. Na tentativa de resolver o problema, Antônio e Otaviano 

buscaram estabelecer um acordo com Sexto em 39 a.C., no qual ele foi nomeado 

Governador da Sardenha, Córsega, Sicília e Peloponeso, além de ser nomeado para o 

Consulado do ano seguinte. Além disso, seriam restituídos os direitos civis daqueles, em 

seu exército, que haviam sido exilados da Itália. Para selar o acordo, a pequena filha de 

Sexto foi prometida a Marcelo, enteado de Antônio e sobrinho de Otaviano. 

O acordo era precário [...] em grande parte porque diminuiu e ameaçou 

Otaviano distintamente mais do que Antônio. Ele também libertou Antônio 

para retornar ao Oriente. Ele saiu de Roma pouco depois de 2 de outubro de 39 

a.C., acompanhado por Otávia (PELLING, 2006: 21). 

 

Pouco tempo depois Otaviano deu início a novo conflito com Sexto. Nos 

diversos enfrentamentos que ocorreram, Otaviano esteve muito próximo da derrota, 

porém mais uma vez o gênio militar de Agripa foi ao seu socorro e ajudou-o a preparar 

uma grande campanha contra Sexto. Em 37 a.C., ainda em meio aos preparativos da 

campanha, Antônio chegou a Roma e decidiu-se por auxiliar Otaviano, quando 

estabeleceram que o triunvirato, que havia terminado em 38 a.C., seria renovado por mais 

cinco anos. Em troca de 20.000 soldados que posteriormente Otaviano deveria enviar para 

Antônio, este entregou a Otaviano 120 barcos e regressou ao Oriente, onde terminava os 

preparativos da expedição contra os partos. Além disso, Lépido chegou com doze legiões 

em auxílio de Otaviano. Na batalha de Nauloco, em 36 a.C., Sexto fugiu e refugiou-se no 

Oriente, onde morreu pouco depois.  

 
78 Os Fasti Triumphales foram gravados em mármore e dispostos no Fórum Romano. Eles contêm uma 

lista de triunfos desde a fundação de Roma até o governo de Augusto. Não há um consenso sobre o ano de 

sua publicação, de modo que podem ter sido publicados entre 18 e 17 a.C. ou em cerca de 12 a.C. 
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Otaviano era, enfim, senhor dos mares79. Ao retornar a Roma ele foi 

homenageado com uma ovatio. Isso foi possível porque, na versão oficial dos eventos, 

ele havia derrotado piratas. Além disso, 

Otaviano foi presenteado com uma coluna no Forum Romanum com esporões, 

uma estátua dourada de si e uma inscrição: "A paz, longamente perturbada pela 

discórdia civil, restaurou na terra e no mar" (APIANO, Guerras Civis, V. 130). 

A coluna demonstrou a realização da tarefa de Otaviano como triúnviro. Em 

tudo isso, Otaviano estava deixando claro que ele havia realizado sua parte do 

negócio e estava pronto para cumprir a promessa de retornar o poder quando o 

restante da tarefa estivesse completa: essa era a tarefa de Antônio, que ele ainda 

não tinha realizado com sucesso (LANGE, 2009: 365). 

 

Otaviano aproveitou a vitória para se desfazer de Lépido, conseguindo destituí-

lo do poder triunviral e mandando-o para longe de Roma80. Neste mesmo ano, Antônio 

finalmente lançou a campanha, durante tanto tempo preparada, contra os partos, 

intentando vingar a morte de Crasso em 53 a.C. Para tal empreitada, mais uma vez, 

Antônio buscou o apoio de Cleópatra, de modo que “chegaram rapidamente a um acordo, 

e a rainha voltou a ficar grávida igualmente rápido. Os recursos do Egito estariam à 

disposição do triúnviro e, em troca, Cleópatra receberia consideráveis territórios” 

(EVERITT, 2008: 177).  

A campanha, no entanto, foi um fracasso, de modo que a morte de Crasso não 

foi vingada, e seus estandartes continuaram em mãos partas. Apesar disso, Antônio agiu 

como se tivesse conseguido vitórias sobre o inimigo, de modo que se organizaram 

celebrações e sacrifícios pela vitória. Otaviano, por sua vez, lançou com a ajuda de Agripa 

diversas campanhas em 35 a.C., conseguindo importantes vitórias, dentre as quais estava 

a Dalmácia.  

Antônio precisava dos 20.000 soldados prometidos por Otaviano, mas este lhe 

enviou apenas 2.000 soldados, juntamente com Otávia, uma verdadeira provocação a 

Marco Antônio. Este “ordenou a Otávia que voltasse a Roma, dando assim a seu cunhado 

os melhores motivos possíveis para uma campanha de propaganda contra ele: Antônio 

havia rejeitado Otávia, sua esposa legítima e uma romana, por uma ‘amante oriental’” 

(ECK, 2007: 34). 

Em 34 a.C. a relação entre os triúnviros se tornou ainda mais complicada. Neste 

ano, Antônio conseguiu conquistar a Armênia, e ao regressar vitorioso ao Egito, preparou 

 
79 Devido a esta vitória, Otaviano passou a ser associado também ao deus Netuno. 
80 Lépido continuou a ser o Pontifex Maximus, título que possuiu a partir da morte de César, seu antecessor 

neste cargo, até sua própria morte em 13 a.C., visto que era um cargo vitalício. O Pontifex Maximus era a 

figura mais importante do colégio dos pontifices e era eleito publicamente dentre os outros pontifices 

existentes. 
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uma grande festividade para comemorar a sua vitória, oportunidade na qual adentrou a 

cidade, vestido à semelhança de Dioniso, na companhia dos prisioneiros de guerra indo 

ao encontro de Cleópatra, que o esperava na praça central. Esse episódio repercutiu 

desfavoravelmente contra Antônio, pois aos olhos romanos estava sendo celebrado um 

triunfo fora de Roma.   

Para piorar, dias depois ocorreu o que ficou conhecido como as Doações de 

Alexandria, uma grandiosa cerimônia na qual Antônio cumulou Cleópatra e os filhos de 

honras e territórios. Tais atos foram utilizados pelos partidários de Otaviano de modo a 

desmoralizar a imagem de Antônio, propagando a crença de que Antônio queria 

estabelecer uma monarquia, na qual governaria Roma a partir do Egito, junto a Cleópatra. 

Não há como sabermos as intenções de Antônio com estas doações, “o mais provável é 

que as Doações fossem um gesto simbólico, uma forma de acalmar a opinião pública no 

Oriente e reuni-la sob Antônio como Dioniso/Osíris e Cleópatra como Isis/Afrodite” 

(EVERITT, 2008: 193). 

Otaviano e seus apoiadores souberam se utilizar das “Doações de Alexandria” 

para difamar ainda mais a imagem de Antônio, propagando a visão de que ele havia se 

rendido aos prazeres e extravagâncias orientais e que em seus atos ele demonstrava o 

pouco interesse em respeitar as tradições romanas.  

Por sua vez, Otaviano agiu de modo a ressaltar o valor que conferia a estas 

mesmas tradições que seu opositor relegava a segundo plano. Ele claramente queria ser 

visto como um grande general romano no molde tradicional, assim como seu pai 

assassinado. Otaviano retornou a Roma no verão de 33 a.C., trazendo despojos capturados 

dos inimigos derrotados e suplicantes e, o melhor de tudo, estandartes romanos perdidos 

em derrotas anteriores. Estes foram exibidos no recém-reconstruído Pórtico de Otávia. O 

Senado lhe concedeu um triunfo, embora ele tenha decidido adiar isso para celebração 

em uma data posterior (GOLDSWORTHY, 2010: 177-178). 

Além disso, Otaviano juntamente com Agripa iniciou uma política de 

melhoramento arquitetônico da Vrbs, uma série de reformas e construções que 

prenunciavam, já neste período, uma grandeza arquitetônica que mudaria radicalmente a 

paisagem urbana de Roma nos anos que se seguiriam. Otaviano convocou seus generais 

para que os mesmos, como forma de ressaltar seus êxitos em campo de batalha, 

restaurassem, a suas expensas, algum edifício público de Roma.  

Os homens de Otaviano poderiam superar Antônio em número de triunfos: em 

36 a.C. Domício Calvino sobre a Espanha, em 34 a.C. Estacílio Tauro sobre 

África e Norbano Flaco sobre a Espanha, em 33 Márcio Filipo e Cláudio Pulcro 
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sobre a Espanha e L. Cornifício sobre a África. E na maneira romana, o triunfo 

deixou edifícios ex manubiis, dos despojos da conquista. No final dos anos 

trinta Domício Calvino estava reconstruindo a Régia, enquanto no Campo de 

Marte Estacílio Tauro estava construindo um anfiteatro de pedra e Márcio 

Filipo restaurando um templo de Hércules Musarum; no Aventino Cornifício 

estava reconstruindo o templo de Diana. E não foram apenas os triunfadores: 

Paulo Emílio, aparentemente o partidário de Otaviano, completou e dedicou 

sua Basílica em 34 a.C. (PELLING, 2006: 47). 

 

Além disso, Agripa aceitou se tornar Edil,81 fato extraordinário e de grande 

importância simbólica, já que era algo incomum, visto que caracterizava retroceder no 

cursus honorum, pelo fato de que ele já havia ocupado anteriormente o mais alto posto 

da carreira das honras, ou seja, o cargo de Cônsul82. Este fato, por si só, demonstrava o 

nível de comprometimento de Agripa para com Otaviano e de ambos no cuidado e 

manutenção da cidade.  

Agripa foi responsável também pela reorganização nos sistemas dos antigos 

aquedutos; mandou construir um novo aqueduto, o Aqua Iulia; diversas fontes públicas; 

banhos públicos, que ficavam abertos, gratuitamente, durante todo o ano; distribuiu sal e 

azeite para a população; e durante os diversos espetáculos que ele ofereceu à cidade eram 

atirados vales de dinheiro e roupas para a multidão. Concomitantemente, Otaviano 

empreendeu importantes restaurações, tais como a da Via Pública, no Campo de Marte, 

do teatro de Pompeu e da Basílica Emília. 

[O trabalho] de Agripa sinalizou da maneira mais atrativa e prática que haviam 

voltado os bons tempos. A qualidade de vida na superpovoada megalópole 

melhorou notavelmente e os investimentos de Agripa nas infraestruturas de 

Roma (sem olvidar os edifícios públicos comissionados ou restaurados por 

outros membros destacados do regime) realçaram muito a imagem da cidade. 

[...] Enquanto o triúnviro largamente ausente estava perdendo tempo no 

Oriente, todo mundo podia ver as vantagens concretas que o regime de 

Otaviano proporcionava ao cidadão comum (EVERITT, 2008: 201). 

 

Vemos assim, que neste ano de 33 a.C., Otaviano e Agripa se emprenharam no 

melhoramento e engrandecimento arquitetônico de Roma, passando uma imagem de 

comprometimento e preocupação com a Vrbs e seus habitantes. Tais construções 

ressaltavam os nomes e os feitos de Otaviano, colocando seu nome na história, já que tais 

construções serviam como um monumentum83 que perpetuava a memória, o nome e os 

 
81 Aediles eram responsáveis pela cura urbis, pelo cuidado da cidade. Ao contrário dos anteriores Edis que 

ignoraram os deveres pragmáticos da função, Agripa assumiu o cargo seriamente (FAVRO, 2008: 101). 
82 Dion Cássio (História Romana, XLIX. 43. 1) informa que Agripa concordou em ser Edil e que reparou 

todos os edifícios públicos e todas as ruas, limpou os esgotos, e navegou através deles até o Tibre. Tudo 

isso sem tomar nada do tesouro público. 
83 Segundo Jacques Le Goff, “o monumentum é um sinal do passado. Atendendo às suas origens filológicas, 

o monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação, [...]. Mas desde a 

antiguidade romana o monumentum tende a especializar-se em dois sentidos: 1) uma obra comemorativa 

de arquitetura ou escultura: arco de triunfo, coluna, troféu, pórtico, etc.; 2) um monumento funerário 
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feitos de seus idealizadores. Ciente disso, Otaviano se utilizou deste aspecto para 

propagar uma imagem positiva de si, como fiel seguidor das tradições romanas, como a 

de construir edifícios públicos para o populus romanus. Além disso, ele se utilizava deste 

e de outros meios para propagar uma imagem negativa de Antônio, denunciando seu 

envolvimento com Cleópatra e suas atividades no Oriente, o abandono de Otávia, as 

Doações de Alexandria, etc.  

[...] ambos iniciaram campanhas para se mostrarem grandes líderes bélicos. 

Antônio associou sua imagem a Dioniso e aos refinamentos orientais, enquanto 

Otávio, mais prudente, se associou à própria deusa Roma e às tradições 

romanas e itálicas. A propaganda que Otávio empreendia era a mais aceita 

entre os romanos, pois se mostrava como um resgate da tradição. Já Antônio, 

devido à sua ligação estreita com o Egito, não despertava uma boa impressão 

para o Senado e por isso acabou por ferir a sensibilidade romana, ou seja, a 

repetitiva preocupação pela manutenção do mos maiorum.[...] A imagem que 

nos chegou de Marco Antônio foi a de inimigo da Res Publica, reiterada pelos 

documentos ao longo dos séculos. Acreditamos que esta representação tenha 

sido desenvolvida a partir da necessidade de legitimar o posicionamento de 

Otávio como bom líder romano. As fontes [...] nos mostram o heroísmo de 

Otávio ao defender Roma de seu antagonista colega de Triunvirato. As 

qualidades do primeiro ganham mais destaque quando comparadas a de um 

homem de igual posição política tão diferente de si. A censura feita à imagem 

de Antônio não seria um veto e a busca de um esquecimento total de sua vida, 

mas uma reelaboração desta conforme a necessidade de exemplificar um bom 

governante, neste caso, Otávio (GONÇALVES; OLIVEIRA, 2016: 275-276). 

 

O conflito entre ambas as forças era iminente. Em outubro, quando Antônio se 

preparava para outra campanha contra os partos, resolveu adiar esta batalha e voltar até 

Éfeso para, juntamente com Cleópatra e algumas legiões, preparar o enfrentamento com 

Otaviano. Este por sua vez, no fim de dezembro, se retirou de Roma e esperou pelos 

acontecimentos. 

No início de 32 a.C., quando assumiram o Consulado dois partidários de 

Antônio, um deles, Sósio, passou a atacar Otaviano diretamente, colocando-o como uma 

ameaça para a paz e propondo no Senado uma moção de censura contra ele, que foi vetada 

por um Tribuno amigo de Otaviano. Este, então, voltou a Roma e adentrou a sala de 

reuniões do Senado com uma escolta armada, formada de soldados e amigos, e falou em 

sua própria defesa, além de levantar acusações contra Sósio e Antônio. Os Cônsules 

abandonaram Roma, acompanhados de algumas centenas de Senadores, e foram para 

junto de Antônio. 

 
destinado a perpetuar a recordação de uma pessoa no domínio em que a memória é particularmente 

valorizada: a morte. O monumentum tem como características o ligar-se ao poder de perpetuação, voluntária 

ou involuntária, das sociedades históricas (é um legado à memória coletiva) e o reenviar a testemunhos que 

só numa parcela mínima são testemunhos escritos” (LE GOFF, 1996: 535).  
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Neste mesmo ano, Otaviano conseguiu difamar ainda mais a imagem de Antônio 

ao tornar público o testamento deste que ele adquiriu ilegalmente e leu em voz alta perante 

o Senado.  

Ao ouvir o conteúdo, as pessoas logo esqueceram sua indignação com a 

aquisição do documento. O testamento novamente confirmou Cesarião como 

herdeiro de César e concedeu mais presentes a Cleópatra. Mais chocante de 

tudo, Antônio pediu que, na sua morte, seu corpo fosse levado através do 

Fórum em Roma, mas depois fosse enterrado em Alexandria, ao lado de 

Cleópatra. Esses legados, juntamente com a lembrança do triunfo realizado em 

Alexandria dois anos antes, alimentaram rumores de que Antônio planejava 

dar Roma à rainha egípcia e transferir a sede do poder romano para Alexandria 

(FAVRO, 2008: 99). 

 

A divulgação e a manipulação do conteúdo do testamento foi uma importante 

ferramenta política nas mãos de Otaviano. Além disso, o divórcio de Antônio e Otávia 

neste ano contribuiu ainda mais desfavoravelmente contra ele, que com isso deixava clara 

sua preferência pela rainha estrangeira em detrimento da matrona romana. Tudo isso, de 

certo modo, justificava uma guerra contra Cleópatra e o perigo que esta representava para 

Roma.  

Cleópatra era o inimigo. Esse era o tema constante da campanha de 

propaganda, porque era mais fácil para as pessoas fingir que eles lutavam 

contra uma ameaça estrangeira a Roma do que aquela outra guerra civil entre 

os rivais líderes romanos que estava prestes a acontecer. Ostensivelmente não 

era uma escolha entre Otaviano e Antônio, mas um grito de guerra para 

proteger Roma (GOLDSWORTHY, 2014: 188). 

 

Deste modo, a guerra estava declarada. E os atos de Otaviano eram embasados 

na vontade do povo, pelo menos foi como ele buscou retratar anos depois ao escrever as 

Res Gestae: 

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 Hispânias, a África, a Sicília e a Sardenha
84

 (Feitos 

do Divino Augusto, XXV).   

Após a cerimônia religiosa realizada no templo de Belona, a deusa da guerra, no 

Campo de Marte, Roma estava oficialmente em guerra com o Egito. Como pontua 

Camilla F. P. Silva (2014: 44), ao contrário do que possa parecer, a hegemonia nesses 

anos que precederam o confronto dos dois rivais pertencia a Antônio, algo que uma leitura 

baseada em fontes como as Res Gestae jamais poderia sugerir, de modo que Otaviano 

teve que se esforçar para reverter sua posição de figurante para protagonista e o que 

 
84  Iurauit in mea uerba tota Italia sponte sua, et me belli quo uiciad Actium ducem depoposcit; iurauerunt 

in eadem uerba prouinciae Galliae, Hispaniae, Africa, Sicilia, Sardinia. (Traduzido do latim para o 

português por M. Trevizam, P. S. Vasconcellos e A. M. Rezende). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Iuravit&la=la&can=iuravit0&prior=tradidi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=in&la=la&can=in0&prior=Iuravit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mea&la=la&can=mea0&prior=in
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=verba&la=la&can=verba0&prior=mea
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tota&la=la&can=tota0&prior=verba
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Italia&la=la&can=italia0&prior=tota
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sponte&la=la&can=sponte0&prior=Italia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sua&la=la&can=sua0&prior=sponte
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et1&prior=sua
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me&la=la&can=me0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=belli&la=la&can=belli0&prior=me
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quo&la=la&can=quo0&prior=belli
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=vici&la=la&can=vici0&prior=quo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ad&la=la&can=ad1&prior=vici
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Actium&la=la&can=actium0&prior=ad
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ducem&la=la&can=ducem0&prior=Actium
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=depoposcit&la=la&can=depoposcit0&prior=ducem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=iuraverunt&la=la&can=iuraverunt0&prior=depoposcit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=in&la=la&can=in1&prior=iuraverunt
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eadem&la=la&can=eadem0&prior=in
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=verba&la=la&can=verba1&prior=eadem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=provinciae&la=la&can=provinciae0&prior=verba
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Galliae&la=la&can=galliae0&prior=provinciae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Hispaniae&la=la&can=hispaniae0&prior=Galliae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Africa&la=la&can=africa0&prior=Hispaniae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Sicilia&la=la&can=sicilia0&prior=Africa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Sardinia&la=la&can=sardinia0&prior=Sicilia
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marcou a mudança foi de fato a Batalha de Ácio, decisiva na consolidação da imagem de 

Otaviano. 

Tal batalha decisiva ocorreu em 31 a.C., próxima ao promontório de Ácio, na 

Grécia, quando Otaviano era Cônsul pela terceira vez. Nesta batalha, mais uma vez se 

destacou a figura de Agripa ao lado de Otaviano e acompanhando Antônio e Sósio estava 

Cleópatra. Após enfrentamentos estratégicos, Otaviano e Agripa conseguem vencer, sem 

conseguir, contudo, impedir a fuga de Marco Antônio e Cleópatra. Com a vitória, 

Otaviano fez negociações com as legiões vencidas, nas quais prometeu conceder a elas o 

mesmo tratamento que as legiões que haviam lutado ao seu lado receberiam. Depois de 

ir a Roma apaziguar os ânimos dos veteranos, partiu rumo a Samos de onde planejou a 

invasão ao Egito. 

Em 30 a.C. Otaviano invadiu o Egito. Em 1º de agosto deu-se o último confronto 

com Antônio, em Alexandria, onde após a derrota Antônio se suicidou. Cleópatra foi 

capturada e iria figurar no cortejo triunfal de Otaviano se não tivesse se deixado picar por 

uma áspide. Enfim, Otaviano vencera. Em Alexandria, ele se impressionou com a 

grandiosidade da cidade e com a importância  de seu idealizador Alexandre, o Grande. 

Antes de voltar a Roma em 29 a.C. para a realização de seu triplo triunfo, Otaviano tomou 

medidas para inscrever tal vitória na memória de seus contemporâneos, na memória de 

Roma. Devemos lembrar que 

Instituições e grupos não possuem memória como os indivíduos; não há, 

naturalmente, um equivalente ao sistema neurológico. As instituições e os 

grupos sociais maiores, como as nações, os governos, a igreja ou uma empresa, 

não "têm" uma memória - eles "fazem" uma para si com a ajuda de sinais 

memoriais, como símbolos, textos, imagens, ritos, cerimônias, lugares e 

monumentos. Juntamente com essa memória, esses grupos e instituições 

"constroem" uma identidade. Essa memória baseia-se na seleção e exclusão, 

separando-se ordenadamente memórias uteis de inúteis e relevantes de 

irrelevantes. Portanto, uma memória coletiva é necessariamente uma memória 

mediada. Ela está apoiada por meios materiais, símbolos e práticas que devem 

ser enxertados nos corações e mentes dos indivíduos (ASSMANN, A., 2008b: 

55). 

 

Deste modo, as medidas tomadas por Otaviano após sua vitória, tanto antes de 

chegar a Roma, como depois de seu regresso, demonstram claramente este processo de 

construção de uma memória. Os sinais memoriais dos quais Aleida Assmann (2008b: 55) 

trata, ou seja, “símbolos, textos, imagens, ritos, cerimônias, lugares e monumentos”, 

foram amplamente utilizados por Otaviano e seu grupo de apoio com a intenção de criar 

e estabelecer uma memória compartilhada, na qual o nome e os feitos de Otaviano tinham 

lugar de destaque. 
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Desta forma, na próxima parte tratamos destas medidas e acontecimentos que se 

desenrolaram no período entre a vitória de Otaviano e sua volta a Roma em 29 a.C., para 

só depois tratarmos dos acontecimentos posteriores ao seu triplo triunfo. 

1.3. Marcas da vitória: Ácio, Nicópolis e o tropaeum de Otaviano 

Como vimos anteriormente, a ligação entre Otaviano e Apolo foi bastante 

propagada e utilizada por ele e seu grupo de apoio nos anos anteriores à batalha em Ácio, 

de modo que o jovem herdeiro de César ligou sua imagem a este deus e a algumas de suas 

características, se colocando como seu protegido e favorecido. Tal ligação ficou ainda 

mais evidente e fortalecida após a vitória sobre Marco Antônio e Cleópatra em 31 a.C., 

devido ao fato de haver um templo dedicado a este deus em Ácio, próximo de onde 

ocorreu a batalha e a vitória decisiva, de tal forma que tal vitória foi contada como advinda 

do auxílio direto de Apolo. 

De acordo com F. Sokolowski (1959: 215), a existência de um santuário 

dedicado a Apolo nesta região era bastante antiga, pois já na época de Tucídides (História 

da Guerra do Peloponeso, I. 29. 3) existia em Ácio um santuário dedicado a Apolo que 

era venerado e conhecido em toda a Acarnânia, região onde se localizava Ácio.  

A história do santuário de Ácio foi semelhante à de muitos outros na Grécia 

antiga. Delfos, Olímpia, Eleusis e muitos santuários na Ásia Menor, eram todos 

primeiramente pequenos centros religiosos locais. O culto foi de uma forma 

geral organizado e, inicialmente, mantido por indivíduos piedosos e devotos. 

À medida que o culto crescia e atraía mais e mais seguidores, o Estado 

interferiu, tentando colocar a mão na gestão e nas finanças. Mais tarde, as 

confederações fizeram o mesmo com os cultos cívicos, assim como os reis e 

Imperadores, tanto gregos quanto romanos (SOKOLOWSKI, 1959: 220). 

 

Portanto, a cidade de Ácio estava claramente ligada a Apolo, era a ele que 

pertencia o antigo templo e era em seu nome que ocorriam os jogos da cidade; de tal modo 

que “a relação entre Otaviano e Apolo foi claramente reforçada em Ácio” (LANGE, 2009: 

104). 

Após a vitória, o antigo templo de Apolo foi reconstruído e próximo a ele um 

monumento de dez navios foi preparado para comemorar a vitória, o que pode ser visto 

na descrição que Estrabão85 fez do local. 

Aqui também [Acarnânia], perto da entrada [do golfo de Ambrácia], é o recinto 

sagrado de Apolo Ácio - uma colina em que o templo está localizado; e no sopé 

 
85 Estrabão (ca. 64 a.C. – 21 d.C.), um grego nascido na Ásia Menor, foi um inveterado viajante que 

escreveu a mais importante obra de geografia antiga. Sua Geografia em dezessete livros sobreviveu. Ela 

foi largamente escrita durante o governo de Augusto, e Estrabão testemunhou os efeitos do estabelecimento 

augustano em todo o Mediterrâneo (MELLOR, 2006: 54). 
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da colina há uma planície que contém um bosque sagrado e um monumento 

naval, o monumento naval onde César dedicou como primeiros frutos de sua 

vitória a esquadra de dez navios - de navio com um único banco de remos até 

navio com dez [...]86 (ESTRABÃO. Geografia, VII. 7. 6). 

 

A reconstrução deste templo de Apolo, bem como a construção deste 

monumento naval foram apenas algumas das medidas adotadas por Otaviano em 

agradecimento ao auxílio deste deus e ressaltou ainda mais a ligação entre esta divindade 

e Otaviano, sendo uma oferta feita por este como um ato de “ação de graças” pela vitória 

em Ácio.  

A vitória sobre Marco Antônio e Cleópatra conferiu a Otaviano grande 

notoriedade e prestígio, moldando ainda mais a imagem do filho de César, uma imagem 

de preponderância e poder militar que em nada se parecia com a imagem que ele tinha 

quando da morte de seu pai adotivo. Sobre este aspecto, concordamos com Paulo F. 

Alberto (2004: 30-31) ao dizer que o jovem Otaviano, logo após a morte de César, não 

possuía os elementos tradicionais necessários para a construção de sua imagem no campo 

político, já que não tinha figura imponente, reputação política, nem prestígio militar; ao 

contrário de Marco Antônio, Cônsul do ano da morte de César e seu fiel general. 

A vitória naval em Ácio foi decisiva para a construção de uma imagem positiva 

para Otaviano, colocando-o como o restaurador da paz e da estabilidade, o que foi 

amplamente utilizado por ele e por aqueles que o apoiavam. 

Em primeiro lugar, devemos ressaltar a importância que as vitórias em batalhas 

navais possuíam. De acordo com a tradição romana, o primeiro triunfo naval foi celebrado 

por Caio Duílio, Cônsul em 260 a.C., que no início da Primeira Guerra Púnica, derrotou 

os Cartagineses em uma batalha naval contra Milas, uma cidade costeira no nordeste da 

Sicília. Segundo Matthew Roller (2013: 120-121), para comemorar esta vitória naval, 

Duílio celebrou um chamado "triunfo naval", o primeiro de seu tipo; depois ele erigiu o 

templo de Janus no Forum Holitorium, mostrando sua preocupação com a pax deorum e 

proporcionando um pano de fundo para os triunfos futuros, já que ficava na rota triunfal, 

de modo a lembrar aos próximos vencedores e espectadores esta vitória; em terceiro lugar, 

Duílio concebeu um monumento de vitória cuja forma era nova na época: em cima de um 

pódio com uma inscrição estava uma coluna, à qual foram fixados os rostra de navios 

 
86 καὶ ἱερὸν τοῦ Ἀκτίου Ἀπόλλωνος ἐνταῦθά ἐστι πλησίον τοῦστόματος, λόφος τις ἐφ᾽ ᾧ ὁ νεώς, καὶ ὑπ᾽ 

αὐτῷ πεδίον ἄλσος ἔχον καὶ νεώρια, ἐν οἷς ἀνέθηκε Καῖσαρ τὴν δεκαναΐαν ἀκροθίνιον, ἀπὸ μονοκρότου 

μέχριδεκήρους. (Traduzido do grego para o inglês por H.C. Hamilton e W. Falconer e para o português 

pelo autor desta tese). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C1&prior=*)akarna=nes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%28ero%5Cn&la=greek&can=i%28ero%5Cn0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3D&la=greek&can=tou%3D3&prior=i(ero/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29akti%2Fou&la=greek&can=*%29akti%2Fou0&prior=tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29apo%2Fllwnos&la=greek&can=*%29apo%2Fllwnos0&prior=*)akti/ou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29ntau%3Dqa%2F&la=greek&can=e%29ntau%3Dqa%2F0&prior=*)apo/llwnos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29sti&la=greek&can=e%29sti0&prior=e)ntau=qa/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=plhsi%2Fon&la=greek&can=plhsi%2Fon0&prior=e)sti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3D&la=greek&can=tou%3D4&prior=plhsi/on
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sto%2Fmatos&la=greek&can=sto%2Fmatos0&prior=tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lo%2Ffos&la=greek&can=lo%2Ffos0&prior=sto/matos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tis&la=greek&can=tis0&prior=lo/fos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29f%27&la=greek&can=e%29f%270&prior=tis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28%3D%7C&la=greek&can=w%28%3D%7C0&prior=e)f%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28&la=greek&can=o%281&prior=w(=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=new%2Fs&la=greek&can=new%2Fs0&prior=o(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C2&prior=new/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28p%27&la=greek&can=u%28p%270&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29tw%3D%7C&la=greek&can=au%29tw%3D%7C0&prior=u(p%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pedi%2Fon&la=greek&can=pedi%2Fon0&prior=au)tw=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Flsos&la=greek&can=a%29%2Flsos0&prior=pedi/on
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fxon&la=greek&can=e%29%2Fxon0&prior=a)/lsos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C3&prior=e)/xon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=new%2Fria&la=greek&can=new%2Fria0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n1&prior=new/ria
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%28%3Ds&la=greek&can=oi%28%3Ds0&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ne%2Fqhke&la=greek&can=a%29ne%2Fqhke0&prior=oi(=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*kai%3Dsar&la=greek&can=*kai%3Dsar0&prior=a)ne/qhke
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&can=th%5Cn0&prior=*kai=sar
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dekanai%2F%2Ban&la=greek&can=dekanai%2F%2Ban0&prior=th/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29kroqi%2Fnion&la=greek&can=a%29kroqi%2Fnion0&prior=dekanai/+an
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29po%5C&la=greek&can=a%29po%5C0&prior=a)kroqi/nion
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=monokro%2Ftou&la=greek&can=monokro%2Ftou0&prior=a)po/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%2Fxri&la=greek&can=me%2Fxri0&prior=monokro/tou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dekh%2Frous&la=greek&can=dekh%2Frous0&prior=me/xri


 

83 
 

inimigos capturados e no topo desta coluna estava uma estátua do vencedor; este 

monumento foi erguido no canto noroeste do Fórum Romano. 

O triunfo naval de Duílio é o primeiro deste tipo a figurar nos Fasti Triumphales, 

mas de acordo com Christopher Dart e Frederik Vervaet (2011: 276), apesar de não 

aparecer nos Fasti como triunfos navais, as comemorações que se seguiram às vitórias de 

Otaviano em 36 a.C. em Nauloco e em 31 a.C. em Ácio, também são exemplos de 

proeminentes celebrações que comemoravam importantes vitórias navais, de modo que 

estes autores chegam a sugerir que o triunfo de Otaviano realizado em 29 a.C. foi o último 

triunfo naval oficial da história romana. 

Tais vitórias navais de Otaviano tiveram grande importância e, assim como a 

vitória de Duílio, foram comemoradas com monumentos que buscavam inscrever tais 

acontecimentos na memória da população e materializavam tais feitos na paisagem 

urbana de Roma. Um fato que podemos citar e que ligava ambas as vitórias de Otaviano 

com a vitória naval de Duílio é a construção de colunas rostratae, pois de acordo com 

Apiano (Guerras Civis, V. 130)87, Otaviano foi presenteado com uma coluna rostrata no 

Fórum Romano, decorada com esporões dos barcos capturados; no alto da coluna 

encontrava-se uma estátua dourada dele; na coluna também havia uma inscrição 

exaltando a paz estabelecida por ele “na terra e no mar”. 

Sabemos também que após a vitória em Ácio e Alexandria, Otaviano teve mais 

colunas rostratae, provavelmente localizadas próximas do templo de Apolo Palatino 

(RICHARDSON, 1992: 97). Em denários cunhados provavelmente em Roma, por volta 

de 30/29 a.C. (RIC I 271. Fig.17), podemos ver a representação de uma destas colunas 

rostratae, provavelmente a coluna que comemora a vitória de 36 a.C. No anverso vemos 

a cabeça laureada de Otaviano, em clara alusão à sua vitória militar. No reverso encontra-

se a representação centralizada de uma coluna rostrata sobre um pódio, decorada com 

seis rostra e duas âncoras; no alto da coluna vemos a imagem da estátua de Otaviano, 

com um manto no ombro esquerdo, segurando uma lança na mão direita e um parazonium 

(espécie de adaga) na mão esquerda. Junto à coluna, encontra-se a inscrição 

IMP[ERATOR] CAESAR.  

 
87 Apiano (ca. 95 – ca. 165 d.C.) foi um grego que nasceu em Alexandria, no Egito. Ele se tornou cidadão 

romano e foi para Roma pleitear casos legais. Sua obra Guerras Civis sobreviveu em cinco livros, 

começando com Tibério Graco em 133 a.C. e terminando em 35 a.C. Embora Apiano tenha escrito quase 

dois séculos depois dos eventos, ele usou a Autobiografia perdida de Augusto (MELLOR, 2006: 51).  
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Figura 17: Moeda de Prata. Denário. RIC I 271.88 

De acordo com Matthew Roller: 

Claramente, esta coluna replicou a forma da coluna de Duílio, embora a 

ultrapassando em pelo menos um aspecto (a saber, o fato de ser dourada); e, 

sendo erigida pelo menos na mesma área geral, deve ter convidado à 

comparação. [...] Na forma e colocação de seu monumento, Otaviano afirmava 

que sua própria vitória naval apresentou uma comparação significativa com a 

anterior no mesmo campo de batalha - que sua vitória se igualou, na verdade 

superou, seu antecessor em termos de valor exibido pelo vencedor e pelo 

serviço prestado à Res Publica (ROLLER, 2013:122). 

 

Com isso podemos perceber a importância que a vitória na batalha naval de Ácio 

representou para Otaviano, mas vencer o inimigo não era o suficiente, a vitória por si só 

não traria o poder político necessário para estabelecer uma imagem de Otaviano enquanto 

melhor opção para o futuro da Res Publica, enquanto o restaurador da paz e da 

estabilidade; mesmo porque a vitória não garantia que outras figuras não se levantariam 

contra Otaviano e seu grupo de apoio, ou que a isso não se seguiriam novos embates e 

proscrições em Roma. Talvez por isso, em Roma, o Senado se apressou em conferir 

inúmeras honrarias89 a Otaviano logo após suas vitórias, deixando clara a posição de 

destaque que ele havia adquirido e o respeito que o Senado e o povo romano 

demonstravam ao general vitorioso e a seus feitos. 

De sua parte, Otaviano deve ter percebido a necessidade de transformar tal 

vitória em um símbolo perene de poder. De acordo com Tonio Hölscher (2006: 27), uma 

batalha vitoriosa era um evento momentâneo, limitado no espaço e no tempo, já o poder 

político era um “conceito estrutural de longo prazo”, baseado em instituições políticas, 

sociais e religiosas, tanto quanto em fundações ideológicas, de modo que a vitória militar 

deveria ser transformada em poder político; o que era conseguido, segundo este autor, 

dentre outras formas, através de manifestações simbólicas que fixavam e perpetuavam 

 
88 RIC I 271 ou RSC 124 ou BMCRE 633-636 – The British Museum, Londres, Inglaterra. 
89 Tratamos sobre estas honrarias de modo mais detalhado no item 1.4 – A volta do triunfador: As honrarias 

dedicadas a Otaviano e suas intervenções no Fórum Romano.  
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conceitualmente a superioridade e a dominância do vitorioso, tais como, rituais, 

celebrações e sinais visuais, como os monumentos, já que “monumentos políticos são 

sinais de poder, eles ‘re-presentam’ entidades políticas, estados, e lideres políticos em um 

sentido muito literal: fazendo-os ‘presentes’ nos espaços públicos” (HÖLSCHER, 2006: 

27). 

Os monumentos, assim como a arquitetura de modo geral, poderiam funcionar 

como lugares de memória, cuja uma das finalidades era aquela de fazer recordar, e a 

recordação é, segundo Hannah Arendt (2003: 72-78), a capacidade de tornar algo 

permanente, de modo que confere imortalidade aos feitos realizados pelos homens. 

[...] imortalidade é o que os mortais precisam alcançar se desejam sobreviver 

às coisas que o circundam e em cuja companhia foram admitidos por curto 

tempo. [...] A História acolhe em sua memória aqueles mortais que, através de 

feitos e palavras, se provaram dignos de natureza, e sua fama eterna significa 

que eles, em que pese sua mortalidade, podem permanecer na companhia das 

coisas que duram para sempre (ARENDT, 2003: 78). 

 

Os atos de Otaviano, imediatamente posteriores à vitória naval de 31 a.C. 

seguem esta linha, pois perpetuam e imortalizam a vitória, transformando-a em poder 

político. Tais atos foram descritos por Dion Cássio: 

Em homenagem à data, ele dedicou a Apolo de Ácio das embarcações 

capturadas um trirreme, um quadrirreme e um de cada um dos outros tamanhos 

de navios de guerra até dez, e ele construiu um outro e maior templo no local. 

Ele também fundou uma competição musical e de ginástica, que incluía 

corridas de cavalos, a ser realizada a cada quatro anos; o festival deveria ser 

sagrado, como tais celebrações são denominadas em que há uma distribuição 

de comida, e ele o chamou de Actia. Além disso, ele estabeleceu uma cidade 

no terreno onde ele havia levantado seu acampamento; isso foi conseguido 

reunindo alguns dos povos vizinhos e expulsando outros, e o lugar foi chamado 

Nicópolis90 (DION CÁSSIO. História Romana, LI. 1. 2-3). 

 

Como podemos ver na passagem acima, além de reconstruir o templo de Apolo 

em Ácio e de dedicar o monumento com os dez navios de guerra (dekanaia), próximo ao 

templo, Otaviano também fundou uma cidade no local onde tinha levantado 

acampamento. Tal cidade foi dedicada à Nike, personificação da vitória, da qual deriva o 

nome, Nicópolis91. A cidade da vitória de Otaviano, por si só já era um símbolo material 

 
90 Καὶ ἐπ´ αὐτῇ τῷ τε Ἀπόλλωνι τῷ Ἀκτίῳ τριήρη τε καὶ τετρήρη, τά τε ἄλλα τὰ ἑξῆς μέχρι δεκήρους, ἐκ 

τῶν αἰχμαλώτων νεῶν ἀνέθηκε, καὶ ναὸν μείζω ᾠκοδόμησεν, ἀγῶνά τέ τινα καὶ γυμνικὸν καὶ μουσικῆς 

ἱπποδρομίας τε πεντετηρικὸν ἱερόν (οὕτω γὰρ τοὺς τὴν σίτησιν ἔχοντας ὀνομάζουσι) κατέδειξεν, Ἄκτια 

αὐτὸν προσαγορεύσας. Πόλιν τέ τινα ἐν τῷ τοῦ στρατοπέδου τόπῳ, τοὺς μὲν συναγείρας τοὺς δ´ ἀναστήσας 

τῶν πλησιοχώρων, συνῴκισε, Νικόπολιν ὄνομα αὐτῇ δούς. (Traduzido do grego para o inglês por Earnest 

Cary e para o português pelo autor desta tese). 
91 De acordo Dion Cássio (História Romana. LI. 18. 1), Otaviano também fundou uma cidade chamada 

Nicópolis no Egito, próximo do local da batalha de 30 a.C.; nesta cidade ele também instituiu jogos 

dedicados a Apolo, de modo que tanto a cidade quanto os jogos seguiam os moldes do que havia sido feito 

em 31 a.C., próximo a Ácio (LANGE, 2009: 96-99).  
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de sua vitória naval, atestando, fora de Roma, a supremacia que Otaviano buscava 

construir com sua vitória.  

Nicópolis deve ter sido estabelecida logo depois de 31 a.C. e foi talvez 

dedicada em 29 a.C., quando Otaviano teria passado por Ácio em seu caminho 

de volta a Roma, como um centro administrativo, econômico e religioso. Foi 

construída como resultado de um forçado sinecismo, dentro de uma ampla área 

geográfica, de Épiro no norte a Etólia no sul, atravessando as divisões étnicas. 

[...] A área parece ter sofrido antes da construção da nova cidade, e a cidade, 

sem dúvida, mudou completamente a perspectiva da Grécia do Noroeste. A 

escala e a ambição foram sem precedentes (LANGE, 2009:100). 

 

A fundação de uma nova cidade conferia prestígio para seu fundador, pois neste 

ato de fundação ele estaria se assemelhando com Rômulo, fundador de Roma, deixando, 

assim, seu nome inscrito na história daquela comunidade. Tal ato memorável devia ficar 

registrado na memória mais ainda, ao ser propagado em moedas. Isso pode ser percebido 

no que se refere a Otaviano, como fundador de novas cidades, em moedas cunhadas no 

período (29/27 a.C.), como, por exemplo, em denários (RIC I 272. Fig.18) cunhados na 

Itália, provavelmente em Roma,  que traziam no anverso a cabeça laureada de Apolo e no 

reverso a imagem de Otaviano com uma coroa de louros na cabeça, conduzindo o arado 

puxado por bois e segurando um chicote na mão esquerda.92 Na base desta imagem 

encontra-se a inscrição IMP[ERATOR] CAESAR.  Tal representação se ligava aos ritos 

tradicionais etruscos de fundação de novas cidades, nos quais o fundador, com o arado, 

delimitava os contornos sagrados da cidade, o pomerium. 

 
Figura 18: Moeda de Prata. Denário. RIC I 272.93 

K. Kraft (1978: 297-300 apud: Ruscu, 2006: 252-253) esclarece que nesta moeda 

a conexão entre as cenas do anverso e do reverso permite afirmar que não se trata de 

mostrar Otaviano como o novo Rômulo ou como fundador das colônias em geral, mas se 

liga à fundação de Nicópolis em particular e ao Apolo de Ácio, a quem Otaviano honrou 

 
92 Este motivo iconográfico também é encontrado em moedas republicanas, tais como em denários 

cunhados em Roma em 102 a.C (RRC 321/1) e em denários serrados cunhados em Roma em 81 a.C. (RRC 

378/1a, RRC 378/1b e RRC 378/1c).   
93 RIC I 272 ou RSC 117 ou BMCRE 638-640 – The British Museum, Londres, Inglaterra. 
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particularmente. Já para Carsten Hjort Lange (2009: 103), tal afirmação não pode ser 

feita, pois a moeda pode aludir apenas à fundação de colônias em geral, o que foi, 

naturalmente, muito praticado no período pós-Ácio. Seja como for, a moeda cunhada no 

mesmo período de fundação de Nicópolis, a cidade da vitória, ressalta o importante papel 

desempenhado por Otaviano, qual seja, o de fundador de novas cidades/colônias. Além 

disso, as imagens de Apolo no anverso e de Otaviano no reverso, ambos usando a coroa 

de louros, destacavam ainda mais a ligação entre os dois, e a ligação de ambos com a 

vitória em Ácio. 

Desta forma, Apolo também passa a ser associado com a nova cidade. Ácio tinha 

um antigo templo para Apolo, mas a partir da batalha de Ácio, o deus tornou-se o deus 

patrono da nova cidade da vitória, por causa do antigo templo, de seu papel na batalha de 

Ácio e de suas conexões anteriores com Otaviano (LANGE, 2009: 106). Além disso, a 

cidade de Nicópolis passou a abrigar as comemorações dos jogos em honra a Apolo 

Actius, que foram reorganizados por Otaviano. 

Os jogos de Ácio, sagrados para Apolo, eram jogos gregos bastante tradicionais 

e “são atestados já no século quarto a.C.; a cabeça de uma mulher com a inscrição 

AKTIAS figura em moedas da colônia Anactória a partir deste momento. Este foi o nome 

do festival em homenagem a Apolo, mais tarde mudou para AKTIA” (SOKOLOWSKI, 

1959: 215). Com a vitória em Ácio e a fundação de Nicópolis, Otaviano refunda este 

festival, de modo que Nicópolis tinha um ginásio e um estádio (Fig. 19) para a realização 

dos jogos. 

Como vimos na passagem de Dion Cássio (História Romana, LI. 1. 2-3) 

anteriormente, os Ludi Quinquennales reorganizados por Otaviano, que incluíam 

competição musical, de ginástica e corridas de cavalos, se realizavam a cada quatro anos. 

Com Estrabão, temos tanto uma descrição da Nicópolis fundada por Otaviano, quanto 

uma explicação sobre os jogos: 

Nicópolis é populosa, e seus números aumentam diariamente, uma vez que não 

tem apenas um território considerável e o adorno tirado dos despojos da 

batalha, mas também, nos seus subúrbios, o recinto sagrado bem equipado - 

uma parte do mesmo está em um bosque sagrado que contém um ginásio e um 

estádio para a celebração dos jogos quinquenais, a outra parte está na colina 

que é sagrada para Apolo e está acima do bosque. Estes jogos - Aktia, sagrado 

para Apolo Aktion - foram designados como Olímpicos, e são superintendidos 

pelos Lacedemônios. Os outros assentamentos são dependências de Nicópolis. 

Em épocas anteriores, os Jogos Aktia costumavam ser celebrados em 

homenagem ao deus pelos habitantes de territórios vizinhos - jogos em que o 



 

88 
 

prêmio era uma coroa de flores – mas agora eles foram feitos em maior honra 

por César94 (ESTRABÃO. Geografia, VII. 7. 6). 

 

 
Figura 19: Mapa de Nicópolis. Mapa disponível em 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Overall_plan_Nicopolis-fr.svg>. Acesso em 

15/02/2020. 

 

Os jogos foram instituídos em 31 a.C. e, de acordo com Brenda M. Tidman 

(1950: 123-125), foram celebrados pela primeira vez em 27 a.C., provavelmente em 2 de 

setembro, data da vitória em Ácio. De acordo com Olivier Hekster e John Rich (2006: 

165), tais jogos serviram de inspiração para o estabelecimento de jogos quadrienais, pela 

 
94  ἡ μὲν οὖν Νικόπολις εὐανδρεῖ καὶ λαμβάνει καθ᾽ἡμέραν ἐπίδοσιν, χώραν τε ἔχουσα πολλὴν καὶ τὸν ἐκ 

τῶν λαφύρωνκόσμον, τό τε κατασκευασθὲν τέμενος ἐν τῷ προαστείῳ τὸ μὲν εἰς τὸν ἀγῶνατὸν 

πεντετηρικὸν ἐν ἄλσει ἔχοντι γυμνάσιόν τε καὶ στάδιον, τὸ δ᾽ ἐν τῷὑπερκειμένῳ τοῦ ἄλσους ἱερῷ λόφῳ 

τοῦ Ἀπόλλωνος. ἀποδέδεικται δ᾽ ὁ ἀγὼνὈλύμπιος, τὰ Ἄκτια, ἱερὸς τοῦ Ἀκτίου Ἀπόλλωνος, τὴν δ᾽ 

ἐπιμέλειαν ἔχουσιναὐτοῦ Λακεδαιμόνιοι. αἱ δ᾽ ἄλλαι κατοικίαι περιπόλιοι τῆς Νικοπόλεώς εἰσιν. ἤγετο δὲ 

καὶ πρότερον τὰ Ἄκτια τῷ θεῷ, στεφανίτης ἀγών, ὑπὸ τῶν περιοίκων: νυνὶ δ᾽ ἐντιμότερον ἐποίησεν ὁ 

Καῖσαρ. (Traduzido do grego para o inglês por H.C. Hamilton e W. Falconer e para o português pelo autor 

desta tese). 

       

      

      

          

                       

                      

           

            

         

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

  

  

  
  

      
  

  

  

  

  

  

      

  
                    

          

             

      

         

        

                 

         

1. Portão sul das muralhas romanas 

2. Necrópole sul 

3. Basílica D 

4. Basílica “Ascensão” 

5. Construção com função desconhecida 

6. Portão oeste das muralhas romanas 

7. Ninfeu 

8. Necrópole oeste 

9. Construção provavelmente usada para comércio 

10. Basílica A 

11. “Mansão do Bispo” 

12. Basílica B 

13. Basílica C 

14. Cisternas (Vayenia) 

15. "Banhos de Cleópatra" 

16. Termas centrais 

17. Porta oeste do antigo muro cristão (Arapoporta) 

18. Odeon 

19. Construção com função desconhecida 

20. "Basílica do Apóstolo Paulo". 

21. Vila de Manius Antoninus 

22. Portão noroeste das muralhas romanas 

23. Necrópole do norte 

24. Termas do norte 

25. Ginásio 

26. Estádio 

27. Teatro 

28. Monumento da vitória 
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primeira vez em Roma, pela saúde de Otaviano (pro salute Caesaris), que foram 

estabelecidos em Roma, por decisão do Senado, como uma das honrarias conferidas a 

Otaviano após a vitória, e foram celebrados pela primeira vez em 28 a.C., mesmo ano da 

dedicação do templo de Apolo Palatino, do qual tratamos posteriormente; os jogos em 

Roma eram celebrados pelos Cônsules e por cada um dos quatro principais colégios95 

sacerdotais, e continuaram a ser mantidos até o final da vida do futuro Augusto. 

Com a fundação de Nicópolis, que serviu, como nos conta Suetônio (A Vida dos 

Doze Césares, Vida de Augusto. XVIII), “para que a memória da batalha de Ácio ainda 

fosse celebrada no futuro”96, Otaviano realizava um ato inaugural não apenas da nova 

cidade, mas de uma nova memória. Com a fundação da cidade, não apenas uma imagem 

positiva de si ele buscava inscrever na memória das futuras gerações, como também ele 

acabou afetando a memória cultural das populações da região. 

O reestabelecimento de muitos habitantes da Etólia para ser parte do novo 

sinecismo centrado na fundação de Nicópolis (Cidade da Vitória), com sua 

memorialização da vitória de Otaviano em Ácio [mostra que], muito 

claramente, novas memórias eram criadas e velhas memórias eram entregues 

ao esquecimento (GALINSKY, 2015: 06).  

 

Este ato inaugural de uma nova cidade e de uma nova memória, derivadas da 

vitória em Ácio, serviria também para legitimar seu poder, já que “o poder necessita uma 

origem” (ASSMANN, J., 2011: 68). Mas além deste aspecto retrospectivo, 

A aliança entre poder e memória também tem um lado "prospectivo". Os 

governantes usurpam não só o passado, mas também o futuro, querem ser 

lembrados, se constituem em símbolos por seus atos e buscam que seus feitos 

se divulguem, se cantem, se perpetuem em monumentos ou ao menos se 

registrem em arquivos. O poder "se legitima retrospectivamente e se imortaliza 

prospectivamente" (ASSMANN, J., 2011: 68-69). 

 

E é justamente o que podemos perceber a partir dos atos de Otaviano após a 

vitória em Ácio. A reconstrução do antigo templo de Apolo em Ácio, o monumento com 

os dez navios de guerra (dekanaia), a fundação de Nicópolis e a reorganização dos jogos 

em honra a Apolo Actius serviriam para divulgar e perpetuar uma memória relacionada à 

vitória naval de 31 a.C., projetando a imagem do vitorioso general. E para destacar ainda 

mais a vitória de Otaviano, foi construído em Nicópolis, no local onde ele tinha levantado 

 
95 O termo collegium designa uma associação de indivíduos com um interesse comum de qualquer tipo, de 

um colégio sacerdotal a uma fraternidade funerária, mas especialmente uma organização profissional 

(RICHARDSON, 1992: 436). Os quatro principais colégios sacerdotais de Roma era o dos Pontífices, dos 

Áugures, dos Quindecênviros e o dos Epulões. Tratamos sobre estes colégios sacerdotais mais à frente. 
96  Quoque Actiacae uictoriae memoria celebratior etin posterum esset. (Traduzido do latim para o 

português por M. Trevizam, P. S. Vasconcellos e A. M. Rezende). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quoque&la=la&can=quoque0&prior=detersit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Actiacae&la=la&can=actiacae0&prior=quoque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=uictoriae&la=la&can=uictoriae0&prior=Actiacae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=memoria&la=la&can=memoria0&prior=uictoriae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=celebratior&la=la&can=celebratior0&prior=memoria
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et0&prior=celebratior
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=in&la=la&can=in2&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=posterum&la=la&can=posterum0&prior=in
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=esset&la=la&can=esset0&prior=posterum
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acampamento antes da batalha, um monumento em comemoração a esta batalha naval, 

um troféu de guerra (tropaeum97).  

A construção de um troféu de guerra, de um monumento no local onde o inimigo 

havia sido derrotado, não era algo novo. De acordo com Hölscher (2006: 29-32), tal 

costume remonta ao sexto século a.C., com os gregos e a construção de tropaion 

(τρόπαιον), que não era apenas “uma confirmação simbólica do sucesso ‘real’ do 

vitorioso; era o próprio ato de sucesso”. Este autor ressalta que deste tempo, passando 

pelo período Helenístico até o período imperial em Roma, tropaia/tropaea foram cada 

vez mais usados “para a orquestração visual de espaços públicos dentro das cidades”; e 

assumiram papel de destaque na transformação das conquistas militares em poder 

político.  

O tropaeum erigido por Otaviano situava-se na encosta sul da colina de 

Michalitsi, com sua parte frontal voltada para Nicópolis, bem como para o promontório 

de Ácio mais abaixo. Assim, o Golfo de Ambrácia situava-se à esquerda, o Mar Jônico à 

direita e Ácio situava-se a sudeste (Fig. 19). Tal monumento, ao gravar em pedra os feitos 

do general vitorioso, fixando na memória um acontecimento histórico, tornou-se o que 

Aleida Assmann (2011: 359) denomina de um local memorativo, um local cuja força 

vinculativa com o passado “repousa sobre uma narrativa resgatada e legada adiante”. O 

tropaeum construído por Otaviano tinha como objetivo perpetuar este acontecimento. 

O monumento constituía-se uma espécie de santuário ao ar livre, composto por 

dois terraços (Fig. 20). A partir do lado sul, podia-se ver o primeiro terraço com uma 

parede de contenção maciça em opus caementicium98. Sobre ela se encontrava a fachada 

(a segunda parede de contenção) do segundo terraço; nesta fachada estavam dispostos, 

 
97 O termo tropaion/tropaeum designa um memorial ou monumento erguido no campo de batalha onde o 

inimigo foi derrotado, sendo dedicado ao deus a quem a vitória era atribuída; ou quando se tratava de uma 

vitória naval o monumento era erguido na costa mais próxima, sendo dedicado a Poseidon/Netuno; 

(PRITCHETT, 1974: 275). Está mais comumente associado aos monumentos antropomórficos nos quais 

as armas capturadas dos inimigos eram dispostas em suportes de madeira, às vezes com um par de galhos 

em forma de braços. Nestes casos, esses troféus de guerra não precisavam necessariamente estar fixados 

nos locais onde os inimigos foram derrotados, de tal forma que poderiam até mesmo fazer parte da procissão 

triunfal dos generais vitoriosos, o que era bem comum em Roma. No que se refere ao monumento 

construído por Otaviano, apesar das fontes escritas não se utilizarem do termo tropaion/tropaeum, optamos 

por utilizar esta nomenclatura por se tratar de um monumento dedicado à vitória, um verdadeiro troféu de 

guerra; além de ser o termo comumente utilizado pela historiografia que trata do assunto. Tonio Hölscher 

(2006: 33) considera o tropaeum de Otaviano como um grande “landscape trophy”, uma espécie de 

monumento territorial.   
98 Obra feita em concreto. O concreto romano foi um material resistente, versátil e prático amplamente 

utilizado no fim da República e ao longo de todo o período imperial. Consistia geralmente numa mistura 

de água, areia, cal e cascalho. No segundo livro de sua obra (Tratado de Arquitetura) Vitrúvio desenvolve 

explicações sobre estes materiais, esclarecendo quais os melhores tipos de areia, quantidade de cal utilizada 

para cada tipo de areia, etc.   



 

91 
 

alinhados em ordem de tamanho da esquerda para a direita, 36 rostra99 de bronze de 

navios derrotados na batalha de Ácio (Fig. 21) e acima dos rostra se encontrava uma 

longa inscrição em latim. O segundo terraço media 62 x 50 m, no qual estava construída 

uma stoa com o formato de  fechando os lados oeste, norte e leste. No amplo espaço 

aberto situado no centro do terraço encontravam-se duas bases que devem ter servido de 

pedestais para estátuas; e um monumental altar decorado com relevos (ZACHOS, 2003: 

67-89). 

  
Figura 20: Reconstituição do tropaeum em Nicópolis (ZACHOS, 2015). 

Na construção de seu tropaeum, um monumento romano, situado em solo grego 

e que perpetuava um importante acontecimento para o governo de Roma, Otaviano 

mesclou características gregas/helenísticas com características romanas. 

Muitos anos atrás, Gagé observou que Otaviano combinou em seu memorial 

‘as tradições romanas de um troféu com aquelas dos grandes monumentos 

comemorativos do mundo grego’. [...] nós concordamos completamente com 

sua observação de que o desenho misturava tanto elementos romanos quanto 

gregos (MURRAY; PETSAS, 1989: 115). 

 

 
99 Segundo Zachos (2003: 74), a fachada desta segunda parede de contenção, onde estavam dispostos os 

rostra dos navios media aproximadamente 7 metros de altura. Murray e Petsas (1989) fazem um estudo 

detalhado dos encaixes dos esporões que ainda são visíveis no monumento e por meio de suas dimensões 

defendem que o esporão maior era de navios com dez fileiras de remadores, chegando até o menor esporão, 

de navios com cinco fileiras. Estes autores calculam que o peso de um esporão de uma trirreme era de 

aproximadamente 200 kg (MURRAY; PETSAS, 1989: 113). De acordo com Lange (2009: 109) um dos 

quatro esporões da Antiguidade que até agora foi encontrado é de Athlit em Israel. Este esporão pesa 465 

kg e é menor do que os do monumento de Otaviano.    
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Figura 21: Reconstituição de uma seção da parte sul do monumento (ZACHOS, 2003: 72). 

De acordo com Lange (2009: 113), “o modelo de terraço parece ser tanto grego 

como romano [e] embora a stoa possa apontar para algo grego, altares são, naturalmente, 

grego e romano”. Analisando o monumento como um todo, este autor defende que apesar 

de se localizar numa cidade grega e mesclar características gregas e romanas, o 

monumento era essencialmente romano. 

A técnica de construção utilizada foi o opus reticulatum100, uma forma de 

construção muito romana e não grega. A técnica usada era romana e isso faz o 

monumento romano. Talvez latim não seja estranho em um contexto grego, 

mas uma inscrição apenas em latim e sem mencionar o inimigo faz pouco 

sentido em um contexto local, mas muito sentido em um contexto romano. Este 

era um monumento romano para romanos, construído no local, e naturalmente 

também num dado contexto grego (LANGE, 2009: 116-117). 

 

Atualmente muito pouco restou deste monumento. Temos partes das paredes de 

contenção dos dois terraços; na fachada do que restou do segundo terraço ainda são 

visívéis alguns dos encaixes onde ficavam dispostos os rostra; restou parte dos pedestais 

 
100 Revestimento do concreto romano em pequenos blocos de tufo (raramente calcário) serrados sob a forma 

de pirâmides cortadas, geralmente de forma muito precisa, dispostas em linhas diagonais em finas camadas 

de argamassa para criar um padrão de rede (RICHARDSON, 1992: 440). 

1. Tubo de drenagem em terracota 

2. Primeira parede de contenção, opus quase 

reticulatum 

3. Alvenaria da primeira parede de contenção 

4. Fundações da primeira parede de contenção 

5. Cobertura de placas de arenito 

6. Posição de um presumido esporão 

7. Pedestal para suportar o esporão 

8. Substrato de piso feito de terra compactada 

9. Canal para drenagem 

10. Euthynteria da fachada 

11. Local provável da inscrição 

12. Chão de tijolos e argamassa 

13. Canal para drenagem 
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e da base do altar; além de diversos fragmentos de colunas, relevos e outras decorações 

em mármore e terracota101 (Fig. 22).  

 

 
Figura 22: Estado atual do tropaeum. Terraço inferior: 1. Primeira parede de contenção. 2. Ruína 

do naiskos. 3. Segunda parede de contenção. 4. Lados leste e oeste da plataforma. Terraço superior: 

5. Stoa. 6. Pedestais. 7. Altar monumental. 8. Cano de drenagem. (ZACHOS, 2003: 68). 

O primeiro a identificar tais ruínas com a antiga Nicópolis foi 

William Martin Leake em 1805, mas o local exato do monumento só foi descoberto em 

1913, quando foi parcialmente escavado por Alexander Philadelpheus, que acreditou se 

tratar das ruínas de um templo coríntio. Após mais escavações, em 1921, Philadelpheus 

determinou as dimensões das fundações. Em 1925, K. Rhomaios propôs que a forma 

original do monumento era de um recinto simples ou temenos102, contendo os rostra e ao 

menos duas estátuas. Em 1926, G. Miliadis em suas escavações encontrou mais algumas 

partes da inscrição. Em 1974, uma nova investigação foi iniciada por P. M. Petsas. E em 

 
101 Entre o período Arcaico e o fim da República (VII ao I século a.C.), a terracota ou argila cozida era o 

principal material para decorar as superfícies exteriores dos edifícios. As placas de revestimento pintadas 

em terracota foram pregadas em fachadas de pedra e/ou madeira e o material também foi usado para cobrir 

vigas ou colunas de teto (ZINK, 2014: 237-238). 
102 Recinto sagrado, muitas vezes delimitado por muros ou por fileiras de pedras, consagrado a uma 

divindade, no interior do qual poderia ser erigido um altar ou um templo.   
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1986, W. M. Murray em colaboração com Petsas desenvolveram um amplo trabalho de 

investigação do monumento. Em 1995, foi iniciado um extensivo programa de escavação, 

pesquisa e conservação do sítio arqueológico sob a supervisão de Konstantinos Zachos, 

sendo este atualmente o pesquisador que mais se destaca com suas pesquisas e 

publicações referentes a Nicópolis (MURRAY; PETSAS, 1989: 12-21; ZACHOS, 2003: 

66-67; LANGE, 2009: 107). 

A partir dos estudos destes autores, podemos ter uma noção mais precisa de 

como teria sido o monumento construído por Otaviano no local onde ele tinha levantado 

acampamento, monumento este que servia de memorial para a sua vitória contra Marco 

Antônio e Cleópatra, além de ser um local sagrado estreitamente ligado aos jogos de 

Apolo Ácio.   

Embora, inicialmente, o monumento pareça relativamente isolado, os jogos 

para Apolo com teatro e estádio estão situados na base da colina. Eles foram 

claramente construídos com esta conexão em mente. Talvez Otaviano tenha 

tomado os auspícios no local antes da batalha, possivelmente para Marte e 

Netuno, e talvez para Apolo. O altar do monumento provavelmente foi usado 

para sacrifícios nos jogos (LANGE, 2009: 107). 

 

Segundo Zachos, o monumento parece ter influenciado o traçado da nova cidade, 

de tal forma que, de acordo com evidências de recentes pesquisas, uma rua central de 

norte a sul, provavelmente o cardus maximus103, levava diretamente ao lado oeste do 

memorial: 

Esta avenida começava em uma porta sul nas muralhas, continuava através da 

porta norte, cruzava a necrópole norte, passava entre o estádio e o ginásio no 

“Proasteion”104, e terminava no monumento. A colina sagrada de Apolo e o 

monumento já eram visíveis da porta norte da cidade. Como o visitante 

alcançava o lado oeste do monumento, ele primeiramente via os esporões de 

bronze e então podia se mover ao longo de todo comprimento da segunda 

parede de contenção em frente dos esporões, lendo a inscrição votiva. Depois, 

subindo a encosta da colina pelo lado leste, ele poderia entrar por uma porta 

até a área aberta do terraço superior, onde seus olhos veriam as estátuas e o 

altar (ZACHOS, 2003: 69).     
    

Percebemos assim a grandiosidade, a monumentalidade e a visibilidade de tal 

tropaeum, ressaltando aos olhos de seus visitantes os acontecimentos por trás de sua 

construção e consagração e o nome daquele que se jactava de ter estabelecido a paz após 

anos de guerra. Este importante monumento naval foi oferecido por Otaviano aos deuses 

que o teriam ajudado a conquistar esta vitória. 

 
103 O cardus maximus era a rua principal da cidade, seguia a orientação norte-sul e se cruzava com outra 

rua principal cuja orientação era leste-oeste, o decumanus maximus.   
104 A palavra proasteion é comumente usada para se referir à periferia urbana, denotando uma zona 

geográfica fora ou afastada da cidade propriamente dita.   
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No que se refere aos deuses aos quais o monumento foi dedicado, existe uma 

inconsistência entre as fontes que tratam sobre isso, pois de acordo com Suetônio (A Vida 

dos Doze Césares, Vida de Augusto. XVIII), Otaviano “consagrou a Netuno e a Marte o 

local do acampamento que utilizara, ornando-o com espólios navais”105. Nesta passagem, 

Suetônio não faz menção nenhuma a Apolo. Já Dion Cássio (História Romana, LI. 1. 3) 

afirma que Otaviano, “no local onde sua tenda tinha sido levantada, construiu um plinto 

de pedras quadradas, que foi ornamentado com os esporões dos navios capturados, e 

erigiu sobre ele um ἕδος para Apolo, que estava aberta ao céu”106. 

Muitas hipóteses já foram lançadas para tratar sobre tal assunto, de tal modo que 

listamos abaixo as principais hipóteses sintetizadas por Lange (2009: 117-120) em sua 

obra. 

1º O monumento foi dedicado a Marte, Netuno e Apolo e Suetônio estava errado. 

No entanto, de acordo com Lange, esta hipótese não se sustenta ao ser confrontada com 

os vestígios arqueológicos da inscrição, no qual pode-se reconstituir o nome de Marte e 

Netuno, mas não o de Apolo. 

2º A parte superior do monumento, com o altar e as estátuas, foi dedicada a 

Apolo e a parte inferior, com a inscrição e os esporões, a Marte e Netuno, o que seria 

contrário à evidência de Suetônio. Lange lembra, também, que os dois terraços foram 

construídos porque o solo era instável na área, de modo que não era a intenção principal 

fazer do monumento um monumento duplo, mas uma necessidade simples.  

3º O campo foi dedicado a Marte e Netuno, como mencionado por Suetônio, e 

Dion Cássio está errado. Para Lange, esta é uma possível solução, pois a inscrição, em 

sua reconstrução, apenas menciona Marte e Netuno. A colina era sagrada para Apolo 

(como menciona Estrabão. Geografia, VII. 7. 6), o monumento a Marte e Netuno. 

4º Se a palavra hedos (ἕδος)  usada por Dion Cássio (História Romana, LI. 1. 3) 

for interpretada como estátua, as fontes podem ser reconciliadas se aceitarmos que havia 

uma estátua a Apolo no monumento ou em frente a ele. De acordo com Lange, o fato de 

que os jogos eram para Apolo torna mais provável a existência da estátua, de modo que 

deve ter havido uma modificação, já que o monumento primeiramente foi dedicado a 

 
105 [...] locum castrorum quibus fuerat usus, exornatum naualibus spoliis Neptuno ac Marti consecrauit. 

(Traduzido do latim para o português por M. Trevizam, P. S. Vasconcellos e A. M. Rezende). 
106  Τό τε χωρίον ἐν ᾧ ἐσκήνησε, λίθοις τε τετραπέδοις ἐκρηπίδωσε καὶ τοῖς ἁλοῦσιν ἐμβόλοις ἐκόσμησεν, 

ἕδος τι ἐν αὐτῷ τοῦ Ἀπόλλωνος ὑπαίθριον ἱδρυσάμενος. (Traduzido do grego para o inglês por Earnest 

Cary e para o português pelo autor desta tese). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=locum&la=la&can=locum0&prior=templo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=castrorum&la=la&can=castrorum0&prior=locum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quibus&la=la&can=quibus0&prior=castrorum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fuerat&la=la&can=fuerat0&prior=quibus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=usus&la=la&can=usus0&prior=fuerat
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=exornatum&la=la&can=exornatum0&prior=usus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=naualibus&la=la&can=naualibus0&prior=exornatum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=spoliis&la=la&can=spoliis0&prior=naualibus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Neptuno&la=la&can=neptuno0&prior=spoliis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ac&la=la&can=ac0&prior=Neptuno
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Marti&la=la&can=marti0&prior=ac
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=consecrauit&la=la&can=consecrauit0&prior=Marti
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Marte e Netuno em 29 a.C. e posteriormente, quando os jogos de Apolo foram 

estabelecidos, Apolo foi incluído no monumento por meio de sua estátua107. 

Seja como for, os três deuses desempenharam um papel importante nas vitórias 

de Otaviano desde o tempo do triunvirato até a batalha final em Ácio, de modo que estes 

deuses estavam ligados a Otaviano e a suas vitórias por terra e por mar e foram 

devidamente homenageados108. 

O complexo de estruturas que compôs este santuário a céu aberto era tanto um 

símbolo da vitória e do poder de Otaviano como também um monumento de 

propaganda política e religiosa. Seu domínio se estabeleceu pela vontade dos 

deuses que o assistiram na vitória e na criação da nova ordem de coisas, 

trazendo paz em terra e mar, como está inscrito – sem dúvidas por ordens do 

vencedor – na inscrição votiva do monumento (ZACHOS, 2003: 65).  

 

Tal inscrição, como já mencionamos, estava disposta no alto da segunda parede 

de contenção, acima dos esporões, possuindo, assim, grande visibilidade. O conteúdo de 

tal inscrição é de grande importância para a compreensão do monumento como um todo 

e do contexto relacionado à sua construção. A longa inscrição em latim foi encontrada 

bastante fragmentada e incompleta, de modo que ao longo das diversas escavações foram 

encontrados 33 blocos de pedras, dos quais 10 se perderam e alguns não contêm inscrição 

(ZACHOS, 2003: 74-76).  

Por meio da análise destes blocos encontrados e das contribuições de outros 

autores, Murray e Petsas (1989: 76) propuseram a seguinte reconstituição: 

 

vacat Imp · Caesa]r · Div[i · Iuli · ]f · vict[oriam · consecutus · bell]o · 

quod · pro [·r]e[·]p[u]blic[a] · ges[si]t · in · hac · region[e · cons]ul [· 

quintum · i]mperat[or · se]ptimum · pace [·] parta · terra [· marique · 

Nep]tuno [· et · Ma] rt[i · c]astra [· ex · ] quibu[s · ad · hostem · 

 
107 De acordo com Suetônio (A Vida dos Doze Césares, Vida de Augusto. XCVI) e com Plutarco (Vidas 

Paralelas. Antônio, LXV), Otaviano teria colocado no monumento as estátuas de bronze de um homem e 

de um asno, pois Otaviano os teria encontrado antes da batalha e ao perguntar seus nomes o homem teria 

dito se chamar Eutychos (nome relacionado à sorte) e que seu asno se chamava Nikon (nome relacionado à 

vitória). No entanto, não há evidências materiais que comprovem a existência nem de uma estátua de Apolo, 

nem da estátua do homem e seu asno. Para Lange (2009: 119), se a estátua de Apolo não estivesse colocada 

no próprio monumento, poderia estar em frente do muro de contenção do terraço inferior, onde há uma base 

grande, que foi considerada como um altar, mas o autor duvida que esta estrutura fosse ideal como base de 

uma grande estátua. Zachos (2003: 70-71) defende que esta estrutura poderia ser um naiskos ou uma cela 

com um nicho para uma estátua votiva.  
108 E em se tratando de Apolo e Marte, podemos ressaltar ainda mais sua ligação com Otaviano, já que este 

lhe dedicou suntuosos templos em Roma, o templo de Apolo Palatino, consagrado em 28 a.C. e o templo 

de Marte Vingador, consagrado em 2 a.C., dos quais tratamos mais à frente, já que constituem o nosso 

principal objeto de estudo. 
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in]seq[uendum egr]essu[s · est · navalibus · spoli]is [· exorna]ta · 

c[onsacravit vacat 

Imperator César, filho do Divo Júlio, seguindo a vitória na guerra que 

ele fez em nome da Res Publica nesta região, quando foi Cônsul pela 

quinta vez e Imperator pela sétima vez, depois que a paz fora garantida 

em terra e mar, consagrou a Netuno e Marte o campo do qual ele partiu 

para atacar o inimigo, agora ornamentado com espólios navais 

(MURRAY; PETSAS, 1989: 76; ZACHOS, 2003: 76; LANGE, 2009: 

109-110). 

 

Essa reconstituição é geralmente aceita, exeto pelo fato de que nos fragmentos 

encontrados nas escavações de Zachos um novo bloco possui as letras TI · NEP, de modo 

que o mais provável seria [MAR]TI · NEPTUNO[QUE]. Aparecendo, Marte, portanto, 

antes de Netuno.  

Além disso, a inscrição permite deduzir a provável data de construção do 

monumento, já que menciona que Otaviano era Imperator pela sétima vez, ou seja, após 

a vitória sobre Alexandria em 30 a.C. Além disso, não aparece na inscrição o título 

Augustus que Otaviano recebeu em 27 a.C., de modo que o monumento foi construído 

entre 30 a.C. e 27 a.C. Além disso, o trecho pace parta terra marique está 

tradicionalmente ligado ao fechamento das portas do templo de Janus109 em 29 a.C. 

(LANGE, 2009: 110-111).  

Otaviano pode até mesmo ter participado da consagração do monumento em 

29 a.C., antes de voltar para Roma. Se isso for correto, surgem outras questões, pois o 

altar monumental no terraço superior, do qual tratamos mais à frente, possuía em seu friso 

relevos retratando uma procissão triunfal da qual Otaviano fazia parte (provavelmente 

seu triplo triunfo), de modo que há duas possibilidades: 1º o altar no terraço superior não 

estava concluído em 29 a.C. e sua decoração foi feita depois, inspirada no triplo triunfo 

de Otaviano, sendo concluída antes de 27 a.C. para as celebrações dos Jogos de Apolo 

Ácio; 2º o altar estava pronto em 29 a.C. e continha em seu friso imagens idealizadas de 

uma procissão triunfal, ou imagens projetadas de como deveria ser o triunfo de Otaviano 

após a vitória em Ácio.   

 
109 Tratamos mais sobre este assunto a seguir. 
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Pelas representações encontradas nos fragmentos e sua riqueza de detalhes ao 

retratar o triunfo de Otaviano, acreditamos que a primeira hipótese seja a mais provável, 

de modo que as representações da procissão triunfal presentes do friso do altar devem ter 

se inspirado no triplo triunfo de Otaviano, em Roma. Seja como for, o importante é 

perceber como a construção deste monumento foi importante e esteve extremamente 

relacionada com a memória ligada a um acontecimento histórico, memória esta que foi 

amplamente utilizada por Otaviano a partir de então e durante todo o seu governo, na 

construção de todo um discurso político, religioso e social que legitimava seu poder e 

domínio. 

Agora, resta-nos tratar com um pouco mais de atenção sobre as construções 

existentes no terraço superior, onde se localizava a stoa, o grande altar monumental e os 

pedestais de estátua. 

No que se refere à stoa em formato de  (Fig. 20), Zachos (2003: 77-81), a partir 

das escavações e dos fragmentos encontrados, defende que a mesma possuía cerca de 15 

colunas na colunata externa do lado norte. A presença de fundações aponta para a 

existência de uma colunata interna ao longo dos três lados da stoa. Foram encontrados 

capitéis dóricos, jônicos e coríntios, embora este autor acredite que algumas destas devem 

ser de restaurações posteriores a Augusto. Foram encontrados também 22 tambores de 

colunas, 11 estriados e 11 não. As simas110 em terracota se agrupam em dois grupos. O 

primeiro com representações da loba amamentando os gêmeos Rômulo e Remo 

(Fig. 23a), uma referência clara a um dos mitos de fundação de Roma e que se relacionam 

também com Marte, pai dos gêmeos. O segundo grupo de simas contém representações 

de golfinhos com as caudas levantadas (Fig. 23b), uma alusão relacionada à vitória naval 

e a Netuno. Foram encontrados também diversos antefixos111 na forma de palmetas.112 

 
110 Sima é a borda virada para cima de um telhado que atua como uma calha.  
111 O antefixo é um bloco ornamental colocado verticalmente ao longo dos beirais dos telhados. 
112 As simas, os antefixos e outros fragmentos em terracota fazem parte da mostra “O monumento de 

Augusto”, que se encontra em exposição no Museu Arqueológico de Nicópolis (Αρχαιολογικό Μουσείο 

Νικόπολης). Maiores informações e fotos da exposição podem ser encontradas no site 

http://epirustreasures.gr/?p=1010&lang=, onde também pode ser realizada uma visita virtual.   

http://epirustreasures.gr/?p=1010&lang=
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Figura 23: Simas em terracota (ZACHOS, 2001: 53-54). 

Em 2001, a equipe de Zachos encontrou, a sudeste do altar monumental, uma 

base semicircular em mármore113 (Fig. 24a), medindo cerca de 70 centímetros de altura e 

um metro de diâmetro (ZACHOS, 2003: 89). O relevo que decora a base possui estilo 

arcaizante, representando 10 deuses e heróis do panteão grego, sua borda superior é 

decorada com um friso que traz em seu padrão representações de lótus e palmetas.  

O grupo de deuses e heróis, numa espécie de procissão, pode ser dividido em 

dois: no primeiro grupo, sete figuras caminham em direção à direita e no segundo três 

figuras em direção à esquerda. O primeiro grupo é precedido pela tríade apolínea: Apolo 

com sua lira e plektron114, em seguida vem Ártemis com a aljava no ombro esquerdo, o 

arco na mão esquerda e com a mão direita puxando um cervo levantado nas pernas 

traseiras (Fig. 24b). Sua mãe Leto, com a cabeça parcialmente coberta e usando uma 

coroa, vem em seguida (Fig. 24c). Depois, Hermes vem acompanhado por três graças de 

mãos dadas (Fig. 24d). O segundo grupo é composto por três figuras que se movem em 

direção à esquerda. Atena vai à frente deste grupo menor (Fig. 24e), sua mão direita 

segura o elmo, enquanto a esquerda leva a lança. Héracles segue Atena, virando a cabeça 

e olhando para trás (Fig. 24f). Ele usa a pele de leão que cobre a cabeça e está 

amarrado com um nó na altura do pescoço. Com a mão direita ele segura a clava no ombro 

e na esquerda leva o arco e a aljava. A última figura do grupo, provavelmente identificado 

Hera ou Hebe, vestindo um himation, um elaborado cinto e usando uma coroa (ZACHOS, 

2003: 89; 2007: 414-415). 

 
113 Esta peça, bem como outros fragmentos em mármore pertencentes ao altar, também fazem parte do 

acervo do Museu Arqueológico de Nicópolis (Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης), onde se encontra em 

exposição.   
114 Instrumento utilizado para fazer as cordas da lira vibrarem. 



 

100 
 

     

Figura 24a: Base semicircular em mármore      Figura 24b: Apolo e Artemis (ZACHOS, 2007: 313). 

 

              

Figura 24c: Leto (ZACHOS, 2007: 314).  Figura 24d: Hermes seguido das três graças (ZACHOS,                                 

                                                      2008: 66-67). 

 

                                                             

Figura 24e: Atena (ZACHOS, 2007: 314).                               24f: Héracles (ZACHOS, 2007: 314). 
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No que se refere ao altar monumental (Fig. 25), o mesmo se localizava sobre 

uma fundação retangular de 22 x 6,5 m e era ricamente decorado com motivos navais, 

além de conter representações de uma procissão triunfal (ZACHOS, 2003: 82-83; 2007: 

417-419). De acordo com Hölscher: 

Monumentos eram projetados para perpetuar a memória da guerra e vitória 

para futuras gerações; assim eles tinham que transformar o impacto imediato 

celebrado em um triunfo em algum conceito ideológico generalizante. O meio 

mais eficiente para alcançar este fim são imagens. Existem dois meios 

principais de conceituar feitos de glória militar e outros feitos de prestígio em 

imagens: ou por uma deliberada escolha de assuntos significativos de 

representação ou pela linguagem iconográfica e estilística daquela 

representação. Ambos os meios foram explorados na arte triunfal romana a um 

grau extremo (HÖLSCHER, 2006: 43). 

 

 
Figura 25: Reconstituição do altar monumental (ZACHOS, 2007: 311). 

Tal utilização da imagem abordada acima, pode ser percebida nos fragmentos de 

relevo que foram encontrados ao redor do local onde ficava o altar. De acordo com Zachos 

(2007: 417), o fato de os achados arqueológicos estarem bastante fragmentados dificulta 

muito sua restauração e reconstituição, de modo que se trata de um trabalho em 

andamento. No entanto, a classificação preliminar do material, permitiu ao autor o 

reconhecimento de vários temas pictóricos e agrupamento em 3 categorias principais: 1- 

Fragmentos com representações de armas e partes de navios; 2- Fragmentos com 

decoração floral; 3- Fragmentos que representam um triunfo. 

Na primeira categoria, Zachos (2007: 418) divide os fragmentos em um grupo 

com representações de escudos, elmos, lanças e espadas; e em um segundo grupo que 

inclui peças ou acessórios de navios, como proa, popa, esporões, etc. Os temas e o 

tamanho dos relevos da primeira categoria leva este autor a considerá-los como parte de 

um único friso na composição arquitetônica do altar e devido ao tamanho, Zachos defende 
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que este friso deve ter ocupado a parte inferior do altar, acima da qual se encontraria o 

friso contendo a representação da procissão triunfal (Fig. 26). 

 
Figura 26: Reconstituição do friso do altar monumental (ZACHOS, 2007: 311). 

A segunda categoria contém um número relativamente pequeno de fragmentos 

com decoração vegetal. Segundo Zachos (2007: 419), a restauração da posição exata 

destes fragmentos ainda não é viável, mas provavelmente comporiam o friso superior. O 

autor lembra que este tipo de decoração pode ser encontrado em vários monumentos da 

época de Augusto, como no Templo de Apolo Sosiano e na Ara Pacis115. 

A terceira categoria contém os fragmentos relativos à procissão triunfal. Os 

estudos de Zachos revelam a existência de dois fragmentos retratando trompetistas que 

deveriam compor a primeira parte do triunfo (Fig. 27a). Dentre os despojos de guerra que 

teriam sido mostrados na procissão triunfal, este autor defende a presença de esporões 

dos navios derrotados, usando a passagem em que Propércio menciona os rostra de Ácio 

levadas na Via Sacra116, o que é bastante provável em se tratando de um triunfo naval; no 

entanto, a partir de dois fragmentos (Fig. 27b) que mostram a parte superior da proa de 

um navio, numa das quais é possível ver parte do rosto de alguém seguindo à frente do 

navio em direção à esquerda, o autor defende que a cena provavelmente retrata um navio 

inteiro levado sobre rodas na procissão triunfal. Em alguns fragmentos, o autor identifica 

partes de troféus de guerra e dos fercula que levavam os despojos. Alguns fragmentos 

(Fig. 27c) são identificados pelo autor como representações de prisioneiros de guerra. 

Dois deles representam homens com barba. O outro fragmento mostra o tronco de um 

 
115 Este altar, que comemorava o retorno vitorioso de Augusto das campanhas empreendidas na Hispânia e 

na Gália, se localizava na parte norte do Campo de Marte. Foi iniciado por decreto do Senado em 13 a.C., 

sendo dedicado em 9 a.C. No segundo e no terceiro capítulo tratamos sobre este altar. 
116 Actiaque em Sacra uia currere rostra (PROPÉRCIO. Elegias, II.1.35). 
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prisioneiro com braços amarrados para trás. Alguns fragmentos retratam os animais 

levados para o sacrifício (Fig. 27d). Outros fragmentos mostram lictores117 com os 

fasces118 nos ombros (Fig. 27e). Todos estes fragmentos representariam os componentes 

da primeira parte da procissão, que estariam à frente da quadriga de Otaviano (ZACHOS, 

2007: 422-424). 

 
Figura 27a: Fragmentos do friso do altar. Trompetistas (ZACHOS, 2007: 316). 

 
Figura 27b: Fragmentos do friso do altar. Proas de navio (ZACHOS, 2001: 63). 

 
117 Espécie de guarda-costas dos magistrados com imperio. 
118 Fasces eram varas presas na forma de um feixe e contendo um machado (securis) no meio, cujo ferro 

se projetava delas. Essas varas foram transportadas pelos lictores na frente dos magistrados em Roma 
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Figura 27c: Fragmentos do friso do altar. Prisioneiros (ZACHOS, 2007: 317). 

 
Figura 27d: Fragmentos do friso do altar. Animais sacrificiais (ZACHOS, 2007: 318). 

 
Figura 27e: Fragmentos do friso do altar. Lictores (ZACHOS, 2007: 318). 
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Segundo Zachos (ZACHOS, 2007: 424), Otaviano em sua quadriga, seguido 

pelos magistrados e senadores, estão representados em uma grande placa do friso, em 

cinco fragmentos que juntos totalizam 1 metro de altura por 3 metros de comprimento. A 

quadriga triunfal é ricamente decorada; nela pode-se ver Otaviano em pé, segurando o 

ramo de louro em sua mão direita e tendo à sua frente, junto a ele na quadriga, duas 

crianças, um menino e uma menina (Fig. 28). De acordo com este autor (ZACHOS, 2007: 

428), três crianças estavam mais propensas a serem as referidas na carruagem, sua filha 

Júlia de seu primeiro casamento com Escribônia, que tinha 10 anos, Tibério, filho de 

Lívia, que tinha 13 ou 14 anos, Marcelo, filho de sua irmã Otávia, que tinha 13 anos, no 

entanto, ele esclarece que o menino não poderia ser nem Tibério nem Marcelo, pois como 

conta Suetônio, estes estariam em cavalos à esquerda e à direita da quadriga. Segundo 

este autor, outra possibilidade seria Alexandre Hélio e Cleópatra Selene, e embora esta 

hipótese contrarie o relato de Dion Cássio, o autor sustenta a tese de que os relevos 

históricos da arte romana muitas vezes não refletem os eventos como eles aconteceram, 

mas como deveria ter acontecido, e que nas obras de Nicópolis, Otaviano queria promover 

uma política de reconciliação, demonstrando sua clementia ao se fazer representar com 

os filhos de Antônio e Cleópatra. Não concordamos com esta hipótese e cremos que o 

mais provável é que as crianças fossem Júlia e Druso, irmão de Tibério, como defende 

Mary Beard (2007: 224-225).  

 
Figura 28: Fragmentos do friso do altar. Quadriga triunfal (ZACHOS, 2007: 319). 
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Em outro fragmento da mesma placa, temos o grupo que seguia a quadriga, 

composto de nove homens em procissão da direita para a esquerda, todos com toga 

exigua119 e coroas de louros na cabeça (Fig. 29). O homem à frente deste grupo toca a 

parte traseira da quadriga com a mão direita. Noutro fragmento, precedendo a quadriga 

vemos dois homens barbados, a cavalo, coroados com uma coroa de louros e que, como 

mostram suas roupas, não são romanos (Fig. 30a). Há ainda um fragmento mostrando um 

escravo segurando as rédeas dos cavalos e olhando para trás (Fig. 30b), em direção à 

quadriga triunfal (ZACHOS, 2003: 90; 2007: 424-425). 

 
Figura 29: Fragmentos do friso do altar. Magistrados (ZACHOS, 2015). 

           
Figura 30: Fragmentos do friso do altar. a) Magistrados; b) Escravo (ZACHOS, 2007: 320). 

 
119 Um termo emprestado de Horácio (Epístolas, I.19.13) e usado pelos estudiosos modernos para 

descrever a toga curta usada até meados do século I a.C. (SEBESTA; BONFANTE, 2001: 247). 
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Todos estes fragmentos nos permitem ter uma ideia de como seria decorado o 

altar monumental que se localizava em lugar de destaque centralmente disposto no terraço 

superior de seu tropaeum. Com ele Otaviano demonstrava seu poder que se tornava cada 

vez mais fortalecido e centralizado, eternizando a vitória que marcaria o início de uma 

nova forma de governo, à qual damos o nome de Principado. As representações relativas 

à vitória em Ácio ressoariam em diversos monumentos augustanos, pois rostra foram 

levados para Roma e colocados em importantes edifícios do fórum romano, dos quais 

tratamos na próxima parte; os dois importantes templos construídos por Otaviano, 

juntamente com os complexos arquitetônicos aos quais faziam parte, e que são o foco 

principal de nosso estudo, faziam alusão direta ou indireta à vitória em Ácio e aos deuses 

que ajudaram Otaviano nesta vitória.  

Consideramos, assim, que este monumental tropaeum construído fora de Roma 

desempenhou um importante papel para a região, seus habitantes e os romanos que 

passavam por Nicópolis. De acordo com Lange (2009: 114), o cenário grego onde o 

monumento se localizava não deve nos fazer esquecer Roma, pois a inscrição explica a 

batalha de Ácio em termos romanos, ou seja, em latim. É uma comemoração no local de 

uma vitória romana, de modo que para este autor essa é a razão do monumento, isto é, 

comemorar uma vitória que acabou com as guerras civis. De tal forma que o tropaeum, 

mais do que trazer representações relacionadas à guerra, trazia uma mensagem de paz, ou 

seja, da paz que derivava da guerra.  

A enorme escala do monumento revelava o amor do general pela grandeza 

helenística quando ela podia ser direcionada para uma mensagem adequada. 

Para o local suburbano de seu antigo campo, e para o monumento primário de 

sua Cidade da Vitória, o desenho do monumento habilmente e efetivamente 

entregava esta mensagem. Era uma mensagem de paz – paz trazida da força e 

com a ajuda dos deuses (MURRAY; PETSAS, 1989: 124). 

 

Como dissemos antes, este monumento, construído por romanos em uma cidade 

grega, mesclava ambas as tradições, além disso, o friso presente no altar monumental 

pode ser classificado na categoria dos relevos históricos, bastante apreciados pelos 

romanos. Erich Gruen (1992a: 182), ao tratar sobre as características e singularidades da 

arte romana e de sua emulação dos modelos helênicos, afirma que as atitudes de Roma 

com relação à arte helênica eram complexas e sutis e não há dúvidas quanto à admiração 

dos romanos com relação a esta arte, mas não se trata apenas de uma questão de 

veneração. O grupo aristocrático comissionou artistas gregos e canalizou a arte deles para 

exibir as conquistas romanas e realçar a vida pública romana, de modo que os artistas 

gregos exibiam suas habilidades, mas ocupavam um cargo subordinado. Para este autor, 
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os relevos históricos republicanos e do início do Principado, se utilizavam das convenções 

da arte helênica para comunicar o caráter e os valores da liderança de Roma. Muito mais 

do que falar sobre a Grécia, tais monumentos falavam sobre o poder romano. Essa era a 

mensagem do tropaeum de Otaviano. 

Todos os atos de Otaviano e de seu grupo de apoio após a vitória em Ácio 

visavam perpetuar a memória relacionada com a batalha, enaltecendo a imagem do 

Imperator Caesar, transformando a vitória em poder político.  

Conquistas militares concretas tinham de ser transformadas em valores sociais 

e políticos; sucesso coletivo de guerra em solidariedade política e identidade; 

e bravura individual em posição social e autoridade política. Esta 

transformação poderia ser alcançada por diversos meios: primeiro através de 

festividades e rituais pelos quais a população poderia participar na celebração 

das guerras; segundo, através da construção de monumentos públicos pelos 

quais a memória de feitos gloriosos era perpetuada; terceiro, através da 

fundação de edifícios públicos, templos, teatros, banhos, e assim por diante, a 

partir dos espólios pelos quais os sucessos militares eram transformados em 

um benefício duradouro para toda a comunidade; e quarto, pela criação de uma 

atmosfera ideológica em que guerras e vitórias eram concebidas e 

comemoradas como a fundação do bem estar coletivo (HÖLSCHER, 2006: 35-

36). 

 

Todas as medidas elencadas por Hölscher no trecho acima para conseguir fazer 

estas transformações foram adotadas por Otaviano ou pelo Senado após a vitória em Ácio, 

tanto em Ácio e Nicópolis quanto em Roma, de modo que encerramos esta parte 

relembrando estas medidas relacionando-as com aquelas citadas por Hölscher. Dentre as 

festividades e rituais pelos quais a população poderia participar na celebração das guerras, 

se encontram os jogos de Apolo Actius, reorganizados por Otaviano e estreitamente 

ligados com Nicópolis, e em Roma temos o triplo triunfo e os jogos pro salute Caesaris; 

no que se refere à construção de monumentos públicos pelos quais a memória de feitos 

gloriosos era perpetuada; temos em Ácio o monumento com os dez navios de guerra 

(dekanaia), o tropaeum em Nicópolis; e a coluna rostrata em Roma;  no que diz respeito 

aos edifícios públicos, em Ácio podemos citar a restauração do antigo templo dedicado a 

Apolo, em Nicópolis temos a construção de estádio, ginásio, teatro e banhos; em Roma 

diversas obras públicas puderam ser restauradas, concluídas ou construídas com auxílio 

das riquezas vindas do Egito. Sobre estas obras tratamos melhor nos próximos capítulos. 

E por fim, podemos dizer que a partir da derrota de Marco Antônio e Cleópatra foi 

propagada a imagem de Otaviano como o restaurador da paz, harmonia e prosperidade. 

E para melhor compreender como estas medidas foram colocadas em prática em 

Roma, na próxima parte tratamos sobre os acontecimentos posteriores à volta de Otaviano 

a Roma em 29 a.C. e ao seu triplo triunfo, destacando as honrarias conferidas pelo Senado 
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ao triunfador, bem como tratamos sobre suas intervenções arquitetônicas no Fórum 

Romano, coração da Vrbs.  

1.4. A volta do triunfador: As honrarias dedicadas a Otaviano e suas intervenções 

no Fórum Romano 

Como vimos anteriormente, a vitória em Ácio pôs fim aos tempos turbulentos 

pelos quais Roma havia passado; tempo de fome, de insatisfação de parte da população, 

tempo de proscrições e perseguições políticas, de enfrentamentos entre grandes 

personalidades de Roma, seja de enfrentamento político, propagandístico, ideológico ou 

militar. Enfim, tempos de guerra civil e todas as mazelas que ela traz a um povo. A vitória 

sobre Marco Antônio foi um momento decisivo e de extrema importância para Otaviano, 

vitória esta que foi amplamente utilizada para a construção e consolidação de uma 

memória sobre o início do governo do futuro Augusto.  

Apesar de ter sido o fim da guerra civil e, portanto, uma vitória sobre um romano, 

tal fato não transparece de modo claro na memória que foi construída a partir de então, 

pois podemos ver uma preocupação por parte de Otaviano e de seu grupo de apoio em 

mascarar este fato, alardeando que a vitória foi sobre o Egito e os perigos que Cleópatra 

representaria para Roma, pelo menos de acordo com o que foi propagado nos anos 

anteriores à vitória de Otaviano. Tal preocupação em ocultar o fato de Otaviano ter 

derrotado outros romanos pode ser percebida tanto na literatura do período, como 

também, e principalmente, nas Res Gestae escrita anos mais tarde, obra na qual Otaviano 

omite o nome dos rivais romanos por ele derrotados, como Sexto Pompeu e Marco 

Antônio. Tal fato é importante, pois demonstra a manipulação e a seleção do que deveria 

ser inscrito na memória dos vindouros. No entanto, mesmo omitindo o nome de seus 

rivais, eles se encontravam de modo implícito no texto, como tratamos mais à frente, no 

que se refere ao caso de Marco Antônio. 

Deste modo, a propagada e festejada vitória em Ácio e Alexandria, que foi tão 

magistralmente exposta com a fundação de Nicópolis, com a construção de um tropaeum, 

com a realização do triunfo de 29 a.C., que ganhou uma representação material através 

do arco erguido pelo Senado no Fórum Romano, e que foi representada em diferentes 

moedas do período, se associou também a outras honrarias120 recebidas por Otaviano. 

 
120 De acordo com Lange, “As honrarias eram uma parte importante do Estado romano, e mais ainda durante 

o Triunvirato e o Principado. Elas eram usadas para negociações entre Princeps e seus sujeitos, mostrando 
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As honras dadas a Otaviano após as vitórias sobre Antônio e Cleópatra em 

Ácio e Alexandria foram numerosas e acentua tanto a grande importância de 

ambas as vitórias quando de Otaviano, o provedor da vitória e da paz após a 

guerra civil e, esperançosamente, provavelmente não apenas num nível 

ideológico e político, o portador da normalidade à Res Publica após uma 

turbulência. A ideologia deu aos romanos algo que eles queriam: paz – paz 

depois da guerra civil (LANGE, 2009: 125). 

 

Dentre as diversas honrarias conferidas a Otaviano está a de tornar as datas das 

vitórias em Ácio e Alexandria dias festivos marcados no calendário, ou seja, a de 

transformar os dias 2 de setembro (Ácio) e 1º de agosto (Alexandria) em feriae. Além 

disso, o aniversário de Otaviano, 23 de setembro, foi declarado feria em homenagem à 

vitória em Ácio (DION CÁSSIO. História Romana, LI. 19). Tal fato era de grande 

importância visto que tornava tais datas ainda mais memoráveis, haja vista que as 

comemoram ano após ano.  

Além disso, como nos esclarece Diane Favro (2008: 243-244), ao longo de seu 

governo, Otaviano ligou algumas de suas construções ou reconstruções com datas 

importantes para ele, de modo que nas celebrações programadas associavam-se estruturas 

seletas com eventos em sua vida. Por exemplo, vários templos manubiais121 receberam a 

mesma data de dedicação do seu aniversário, 23 de setembro. Tal associação era 

importante pelo fato de a dedicação de um templo romano ter sido um momento de 

cerimônia solene, e Otaviano, ao longo de seu governo, iria explorar as dedicações de 

edifícios como oportunidades para estimular e unir a cidade. A dedicação de um templo 

tornava-se seu dies natalis; este aniversário era inserido no calendário e celebrado 

anualmente por devotos. Qualquer patrono que reconstruía um templo poderia rededicar 

a estrutura e selecionar um novo dies natalis. Otaviano, ao fazer isso, conferiu poder às 

suas intervenções urbanas selecionando dias potentes para a dedicação dos templos. “Ao 

manipular o calendário, ele empregou estratégias semelhantes às que ele aplicou para 

remodelar o ambiente físico de Roma”. 

Além de tornar as datas das vitórias feriae, foi decidida a damnatio memoriae122 

de Marco Antônio123. De acordo com Dion Cássio, a damnatio memoriae de Antônio 

 
lealdade, gratidão e apoio. O Princeps, por outro lado, teve que mostrar modéstia ao não aceitar todas, mas 

ao mesmo tempo sem ser ingrato” (LANGE, 2009: 125). 
121 De acordo com Eric Orlin (2002b: 117), não há um consenso com relação a uma definição precisa do 

termo manubiae, de modo que podemos afirmar apenas que o termo se refere aos espólios de guerra e que 

os generais vitoriosos possuíam a iniciativa de organizar a distribuição de tais espólios. 
122 A expressão damnatio memoriae é uma invenção moderna; no entanto, pode-se dizer que a ideia existia 

na Antiguidade, pois a expressão memoria damnata aparece nos processos de acusados de traição 

(HEDRICK, 2000: 94). 
123 De acordo com Lange (2009: 137), “provavelmente o primeiro apagamento por razões políticas em 

Roma foi de fato Antônio em 30 a.C.”. 
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ocorreu antes de sua morte124, logo após a batalha de Ácio (DION CÁSSIO. História 

Romana, LI. 19): isso envolveu a destruição ou apagamento dos memoriais de Antônio 

(Dion Cássio não menciona de que tipo seriam estes memoriais), declarando seu 

aniversário (14 de janeiro) dies uitiosus e proibindo o uso do nome Marcus por parte de 

seus parentes. 

Como nos esclarece Alain M. Gowing (2005: 2), o fenômeno da damnatio 

memoriae fornece uma explicação familiar de como o controle referente à memória 

poderia ser exercido e, mais importante, por que precisava ser exercido, já que “as 

memórias, os romanos sabiam, podem ser perigosas”. Por essa razão, a capacidade de 

controlar e até mesmo suprimir a memória tornou-se um componente crucial da 

autoridade política. Tal atitude tirou proveito do fato de que, para os membros da maioria 

das sociedades, se lembrar do passado é um imperativo social e político. 

Desta forma, era imperioso controlar a forma como a memória de Antônio seria 

transmitida para a posteridade, já que a damnatio memoriae, muito mais do que apagar 

uma memória, o que seria impossível, a desonrava, desqualificando e maculando a 

memória de quem sofria uma damnatio memoriae. 

No nosso caso em particular, Lange esclarece (2009: 137-140) que, olhando para 

a evidência epigráfica, o nome de Antônio e dos Antonii foram apagados nos Fasti 

Consulares125 em 30 a.C, antes do regresso de Otaviano a Roma, porém, mais tarde, foi 

realizada uma restauração, que deve ter ocorrido após o retorno de Otaviano a Roma em 

29 a.C. Já nos Fasti Triumphales, não há nenhum sinal de apagamento do nome dos 

Antonii; de modo que o apagamento e a restauração nos Fasti Consulares devem ter 

ocorrido antes da inscrição dos Fasti Triumphales. Além disso, não há evidência literária 

para apoiar o apagamento dos Antonii dos fasti, visto que Tácito126 (Anais, III. 18) afirma 

que Otaviano não o permitiu e Dion Cássio (História Romana, LI. 19) apenas menciona 

 
124 De acordo com Ana Teresa M. Gonçalves (2013: 210), “apagar qualquer referência ao morto era como 

deixar o seu cadáver insepulto, uma das piores coisas que poderia ocorrer com os mortos, pois sua alma 

ficaria sem porto, sem direção. Eliminar as imagens era eliminar a possibilidade de relembrar o original. 

Por isso, a damnatio memoriae era um castigo tão temível no mundo romano”. 
125 No Fórum Romano foram encontrados fragmentos das placas de pedra onde estão gravados os Fasti 

Consulares, que continham a lista de reis e cônsules desde a origem de Roma até 13 d.C. que foram 

dispostos provavelmente em 18 a.C., juntamente com os Fasti Triumphales, no arco erigido para Otaviano 

no Fórum Romano. 
126 Tácito (55 – 117 d.C.) veio de uma família do sul da Gália. Seu brilho retórico e um casamento 

afortunado permitiram a ele progredir rapidamente sob a dinastia dos Flávios. Sua obra Anais, que começa 

com a morte de Augusto, lamenta a perda do discurso livre e da liberdade. Ele esperava que os julgamentos 

morais e políticos sobre o passado expressos tão fortemente em suas histórias tivessem um efeito positivo 

nas futuras gerações (MELLOR, 2006: 55). 
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a derrubada/apagamento de monumentos de Antônio. Tal ato com relação aos 

monumentos de Antônio se investiram de uma importância capital, haja vista que “coisas 

não “têm” uma memória própria, mas podem nos lembrar, podem desencadear nossa 

memória, porque carregam as memórias de que as investimos” (ASSMANN, J., 2008a: 

111). Além disso, 

Apesar da propaganda totalmente augustana e da damnatio memoriae dirigida 

a Antônio após sua morte, o que causou o desaparecimento da maior parte de 

seus escritos e os de seus partidários, alguns documentos conseguiram 

sobreviver e parece ser totalmente provável que Plínio, Plutarco, Suetônio e 

Dion Cássio tivessem conhecimento direto ou indireto de panfletos e cartas de 

injuria ordenadas contra os protagonistas envolvidos na Batalha de Ácio 

(FREYBURGER-GALLAND, 2009:18). 

 

Percebe-se, assim, que por meio da damnatio memoriae dirigida contra Marco 

Antônio, objetivou-se não o apagar, mas o depreciar, difamar e desonrar de sua memória, 

de seu nome e de alguns de seus atos. Junto a isso, podemos deduzir também que outro 

objetivo da damnatio memoriae era o de angariar mais aliados para o grupo de Otaviano, 

seja entre aqueles que se alinhavam melhor com a mensagem propagada por ele, seja 

entre aqueles que anteriormente apoiavam Marco Antônio e após sua derrota temeram 

represálias e um fim como o dele. Assim, as memórias relacionadas a Antônio e sua 

ligação com Cleópatra foram úteis a Otaviano na medida em que se constituíam como 

exempla negativos. 

Muitas vezes, a influência de Cleópatra sobre Antônio é enfatizada nas fontes, 

mas Cleópatra não está lá para substituir Antônio, mas para desgraçá-lo ainda 

mais. E mais importante, embora a evidência mostre uma decisão do Senado, 

isso mudou na chegada de Otaviano a Roma e a restauração do nome dos 

Antonii nos Fasti Consulares (LANGE, 2009: 140). 

 

Além deste ato de macular a memória de Antônio, como o exemplo a ser 

evitado127, neste mesmo período Otaviano recebeu outra honraria do Senado, honraria 

com grande poder simbólico e que foi utilizada por Otaviano para ressaltar sua imagem 

de restaurador da paz. Trata-se do decreto do Senado para que as portas do Templo de 

Janus fossem fechadas. Este pequeno templo que se localizava no Fórum estava 

estritamente conectado com as noções de guerra e paz. 

 
127 “Acolher o mau exemplo de Antônio também era importante, pois ensinava futuros líderes do que não 

deveriam fazer como detentores do Estado. Otaviano, enquanto isso, continuou como um exemplo de 

excelente governante, contrastando sua imagem com a de seu rival e, com isso aumentando seu prestígio. 

O mau exemplo e o bom exemplo, respectivamente, eram necessários e, por isso, foram estabelecidos” 

(GONÇALVES; OLIVEIRA, 2016: 273). 
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De acordo com Lawrence Richardson (1992: 207-208), a partir das fontes, sabe-

se que o templo de Janus se localizava próximo ao ponto onde se iniciava o Argiletum128 

no Fórum Romano. Existem várias versões sobre sua fundação; numa delas o templo teria 

sido construído por Rômulo e pelo rei dos Sabinos, Titus Tatius, em conjunto para mostrar 

a união das duas comunidades; no entanto, a versão mais difundida no período era a de 

que o templo havia sido fundado por Numa Pompilius. Sua estreita relação com guerra e 

paz se dava pelo fato de que, quando Roma estava em guerra, as portas do templo estavam 

abertas e quando Roma estava em paz, as portas do templo estavam fechadas. As portas 

do templo se mantiveram fechados ao longo do reinado de Numa; depois se fecharam 

novamente no período da Primeira Guerra Púnica; e pela terceira vez após a vitória de 

Otaviano. As imagens que nos chegaram do templo podem ser vistas em diversas moedas 

cunhadas no governo de Nero, como, por exemplo, no sestércio cunhado em Roma em 

cerca de 66 d.C. (RIC I 326. Fig. 31), no qual vê-se no anverso a efígie laureada de Nero 

com a inscrição IMP[ERATOR] NERO CLAVD[IVS] CAESAR AVG[VR] 

GER[MANICVS] P[ONTIFEX] M[AXIMVS] TR[IBVNITIAS] P[OTESTAS] 

P[ATER] P[ATRIAE] (Imperador Nero Cláudio César Augusto Germânico, Pontífice 

Máximo, com poder Tribunício, Pai da Pátria); e no reverso o templo de Janus visto em 

perspectiva para a direita, com janela gradeada e guirlanda pendurada sobre as portas 

duplas fechadas, em torno do templo vemos a inscrição PACE P[OPVLI] R[OMANI] 

TERRA MARIQ[VE] PARTA IANVM CLVSIT, S[ENATVS] C[ONSVLTO] (A paz 

do povo romano sendo estabelecida na terra e no mar, as portas do templo de Janus estão 

fechadas, por decreto do Senado). 

 
Figura 31: Moeda de bronze. Sestércio. RIC I 326. 

Ainda segundo Richardson (1992: 207-208), a partir das moedas podemos dizer 

que o templo parece ter tido uma pequena estrutura retangular de duas paredes longas de 

 
128 Argiletum era a principal via de acesso que conectava a praça central do Fórum e Suburra, passando 

entre a Cúria Julia e a Basílica Emília, antes da construção dos Fóruns Imperiais. 
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alvenaria sob uma ampla janela coberta por um conjunto de grade relativamente alto. Em 

uma extremidade são mostradas portas duplas emolduradas por colunas e uma estrutura 

arqueada. Presumivelmente, havia portas semelhantes na extremidade oposta. Não há 

indicações de um telhado e presume-se que não havia nenhum. A antiga estátua de bronze 

do deus que acredita ter sido dedicada por Numa apresentava-se como um homem, mas 

com dois rostos idênticos voltados em direções opostas.  

De acordo com Dion Cássio (História Romana, LI. 20), das diversas honrarias 

concedidas a Otaviano após suas vitórias, o fechamento das portas do templo de Janus 

seria a que mais o agradou. O próprio Otaviano fez questão de imortalizar este feito, 

demonstrando a importância que tal acontecimento teve em seu governo e a relevância 

do mesmo na memória que ele queria deixar registrado sobre si, de modo que registrou 

nas Res Gestae: 

Era a vontade de nossos antepassados que as portas de Janus Quirinus fossem 

fechadas quando as vitórias garantissem a paz por terra e pelo mar em todo o 

Império do povo romano; desde a fundação da cidade até o meu nascimento, a 

tradição registra que foram fechadas apenas duas vezes, mas enquanto eu fui o 

Princeps, o Senado decretou que deveriam ser fechadas em três ocasiões129 

(Feitos do Divino Augusto, XIII). 

 

Segundo Lange (2009: 144), uma possibilidade para a ausência de fechamentos 

de 235 a.C. a 29 a.C. pode sugerir que a ideologia do fechamento do templo não era 

geralmente reconhecida, outra é que o templo só se tornou um símbolo de paz com o 

futuro Augusto, embora algumas fontes destaquem a guerra mais do que a paz. Para este 

autor, os três decretos para o fechamento das portas do templo no governo de Augusto, 

sugerem que, por trás do fechamento, não havia a ideia de uma paz duradoura; segundo 

ele, Varrão130 (Da Língua Latina, V. 165) não menciona a palavra "paz", mas diz que as 

portas estavam sempre abertas, exceto quando não havia guerra em parte alguma. Lange 

conclui afirmando que o destaque dado para o lado pacífico do templo de Janus, a menção 

de paz e não guerra, parece uma invenção de Augusto. 

Portanto, Otaviano se utilizou desta honraria concedida pelo Senado para 

sublinhar sua imagem de restaurador da paz, ao derrotar os que, de acordo com seu 

discurso, ameaçavam Roma. 

 
129 Ianum Quirinum, quem clausum esse maiores nostri uoluerunt cum per totum imperium populi Romani 

terra marique esset parta uictoriis pax, cum, priusquam nascerer, a condita urbe bis omnino claussum fuisse 

prodatur memoriae, ter me principe senatus claudendum esse censuit. (Traduzido do latim para o português 

por M. Trevizam, P. S. Vasconcellos e A. M. Rezende). 
130 Varrão (116 – 27 a.C.) foi um dos maiores estudiosos da Roma antiga e um autor prolífico. De suas 

estimadas quinhentas obras, salvaram-se apenas uma completa, Das Coisas do Campo, e outra incompleta, 

Da língua Latina. O pensamento de Varrão é mais conhecido através de Cícero.  
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As portas fechadas do Templo de Janus simbolizam bem o papel de Otaviano. 

De todos os generais dos anos 40 e 30 a.C., ele sozinho conseguiu trazer a paz 

para a cidade no Tibre; ele sozinho tinha vingado César e lutado contra a 

ameaça do mal representada pelo Egito. Em 29 a.C., Otaviano ficou como o 

campeão da tradição romana e de Roma como sua personificação. Mesmo 

ocupado em batalhas a quilômetros de distância, ele explorou o patrocínio dos 

edifícios em Roma como um meio para legitimar sua herança política de Júlio 

César e estabelecer seu próprio valor como um triunfador individual e um 

campeão das tradições romanas (FAVRO, 2008: 102). 

 

Essa é, portanto, a autoimagem que Otaviano começou a moldar e propagar em 

seu governo. E juntamente com o fechamento das portas do templo de Janus ocorreu 

também o augurium Salutis, um rito aparentemente antigo revivido por Otaviano e/ou 

pelo Senado em 29 a.C. Era um rito augural ligado ao cessar da guerra e aos preparativos 

para a guerra entre os romanos, pedindo aos deuses pela posteridade da salus populi 

Romani. O ritual era, semelhante ao fechamento do templo de Janus, destinado a 

demonstrar que o Estado estava em paz (LANGE, 2009: 140-141). 

Não se sabe ao certo a data do fechamento das portas do templo de Janus. O 

mais provável é que tenha ocorrido antes da volta de Otaviano para Roma em 29 a.C., de 

forma que depois deste acontecimento memorável é que Otaviano chegou a Roma e 

comemorou seu triplo triunfo com toda a pompa necessária para uma procissão tão 

especial e marcante na vida de um general e suas tropas. De forma que ao cruzar o Fórum 

Romano, as pessoas envolvidas na procissão puderam lançar o olhar ao pequeno templo 

de Janus e se lembrar do recente fechamento de suas portas associado ao fim das guerras 

e à paz trazida pela vitória de Otaviano. 

Como vimos rapidamente ao longo deste trabalho, o Fórum Romano teve grande 

destaque nos acontecimentos relativos ao período posterior à vitória de Otaviano, haja 

vista que nele foi construído o arco em comemoração à vitória em Ácio, nele se localizava 

o templo de Janus, se encontravam obras iniciadas por César e concluídas por Otaviano 

e nele se localizava o templo do Diuus Iulius que foi consagrado dias depois do triplo 

triunfo e do qual tratamos mais à frente. Devido à importância simbólica, política e 

religiosa que o fórum desempenhou na Antiguidade, convém que abordemos sobre ele 

agora, para melhor compreender a importância da atenção dada por Otaviano às 

construções que nele se localizavam. 

O Fórum Romano era o coração de Roma, centro de poder onde se desenrolavam 

importantes atividades comerciais, políticas, religiosas, judiciais, de entretenimento, de 

sociabilidade, etc. Constituía-se num amplo espaço aberto circundado por locais para 

comércio (tabernae), templos e outros edifícios públicos. 
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O Fórum foi estabelecido desde o início como o centro político e simbólico da 

cidade republicana, que passou a ser a capital da Itália no terceiro século a.C., 

dominando o mundo mediterrânico através da guerra e da conquista no 

próximo século. O Fórum foi um espaço público para uma variedade de 

atividades, incluindo reuniões políticas, distúrbios, combates de gladiadores e 

funerais (WATKIN, 2009: 20). 

 

Lewis Mumford (1998: 244) nos informa que, de acordo com a tradição, Roma 

era constituída pela união de várias tribos estrangeiras nas colinas próximas, lideradas 

pelos romanos situados no Monte Palatino e que o símbolo desta união foi a fundação de 

um mercado comum a todos, o fórum, com um lugar de assembleia (comitium), que era 

também usado nos primeiros tempos para luta de gladiadores e disputas atléticas, sendo 

um templo, sem dúvidas, parte essencial e original do fórum. 

Segundo Richardson (1992: 170-175), no início, o mercado era provavelmente 

simples bancas ao longo do que se tornou o Vicus Iugarius, onde os agricultores e pastores 

da cidade Palatina vendiam provisões; o local onde se desenvolveria o fórum possuía solo 

pantanoso, de modo que o real uso do vale parece ter começado com a canalização e o 

controle da Cloaca, e com o fórum seco e seguro, edifícios monumentais surgiram abaixo 

do Vicus Iugarius. Este mercado de Roma, com o tempo evoluiu para o centro de negócios 

da cidade republicana. Os templos de Saturno e Castor foram dedicados nos primeiros 

anos da República. O Comitium, consagrado às assembleias públicas, eleições e 

legislação, ocupava a parte norte do fórum, ligado à Cúria do lado norte. O fórum também 

foi durante muito tempo o cenário de cerimônias e jogos. No século II a.C. foram 

construídas as Basílicas Pórcia131, Fúlvia132 e Semprônia133. A conversão do fórum em 

um centro puramente cívico foi provavelmente não muito anterior ao tempo de Otaviano. 

No tempo de Sula foi construído o Tabularium134 no Monte Capitolino. A próxima grande 

obra no fórum foi a de Júlio César em conexão com um esquema elaborado para 

reconstruir todo o complexo Comício/Cúria e as duas grandes basílicas. César também 

 
131 Foi a primeira basílica nomeada em Roma, construída por Cato, Censor em 184 a.C. Era uma pequena 

construção entre o Clivus Argentarius e a Cúria Hostília (RICHARDSON, 1992: 56). 
132 Foi erigida em 179 a.C. pelos Censores Marco Emílio Lépido e Marco Fúlvio Nobilior. Como Nobilior 

foi o responsável pela construção a Basílica recebeu o nome de Fúlvia; restaurações seguintes financiadas 

por membros da Gens Emília fez com que a Basílica fosse renomeada para Basílica Pauli, depois de Emílio  

Paulo. Varrão (Da Língua Latina, VI. 4) a nomeia de Basilica Aemilia et Fulvia e Plínio (História Natural. 

XXXV. 13) de Basilica [...] Aemilia. (COARELLI, 2007: 48; RICHARDSON, 1992: 54-56). 
133 Construída em 170 a.C. pelo Censor T. Semprônio Graco. Foi substituída pela Basílica Júlia. Ela deve 

ter sido construída para equilibrar a Basílica Fúlvia no lado oposto do fórum, e, portanto, provavelmente 

era um edifício considerável desde o início (RICHARDSON, 1992: 56). 
134 Local no qual eram arquivados os registros oficiais de Roma, como leis, decretos, tratados promulgados 

pelos magistrados e outros arquivos. 
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foi o primeiro a cobrir o fórum com toldos para proteger os espectadores do sol durante 

lutas de gladiadores (Fig. 32). 

  
Figura 32: Reconstituição do Fórum Romano no segundo século a.C. (FAVRO, 2008: 17). 

De fato, o fórum romano, antes do desenvolvimento dos anfiteatros135, era o local 

privilegiado para a luta de gladiadores, e mesmo no tempo de Otaviano, quando surgiram 

os primeiros anfiteatros em Roma, o fórum ainda era utilizado para este fim136. O Fórum 

Romano, portanto, foi uma peça chave no desenvolvimento da Vrbs e estava ligado a tudo 

aquilo que de mais tradicional os romanos poderiam ter, fazendo parte da história da 

cidade, conferindo-lhe uma identidade própria, ao fazer, por meio de seus edifícios e 

monumentos, menções às histórias e lendas tão importantes para os romanos. 

De acordo com Diane Favro (1988: 17-19), em um breve artigo intitulado The 

Roman Forum and Roman Memory, o Fórum Romano, como um ponto focal para energia 

comunal, não era apenas um espaço aberto em Roma, ele era um receptáculo da 

consciência coletiva, de modo que durante a República cada vida romana girava em torno 

do Fórum; além disso, com todos seus monumentos e edifícios, o Fórum Romano poderia 

fornecer uma verdadeira aula sobre a história republicana, já que “cada construção, cada 

 
135 Os primeiros anfiteatros eram de madeira e o primeiro anfiteatro de pedra, construído em Roma, foi 

erguido por volta de 29 a.C., por Estacílio Tauro no Campus Martius. 
136 De acordo com Vitrúvio, autor do único tratado sobre Arquitetura escrito na Antiguidade a chegar a 

nossos dias, o De Architectura, dedicado a Otávio Augusto e publicado provavelmente em 27 a.C., o fato 

de se apresentarem jogos de gladiadores nos fóruns é a explicação para as diferenças nas regras construtivas 

entre os fóruns gregos (Ágoras) e os fóruns romanos (VITRÚVIO. Tratado de Arquitetura, V. 1. 1). 

1: Tribunal Aurelium;  

2: Régia;  

3: Fornix Fabiorum;  

4: Templo de Vesta; 

5: Atrium Vestae;  

6: Templo de Castor e Pólux;  

7: Tabernae Veteres; 

8: Basílica Semprônia; 

9: Templo de Saturno; 

10: Basílica Opima; 

11: Templo da Concórdia; 

12: Basílica Pórcia;  

13: Cúria; 

14: Comitium;  

15: Rostra: 

16: Templo de Janus; 

17: Santuário de Vênus Cloacina; 

18: Tabernae Novae; 

19: Basílica Fulvia. 
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espaço, cada pedra tinha uma história e uma moral, cada indivíduo nomeado ou retratado 

levantava-se como exemplar”. 

Tal perspectiva também se aplica aos templos que se encontravam no Fórum, ou 

em qualquer outra parte de Roma, pois além de ser a casa da divindade, já que a sua maior 

função era a de abrigar a estátua cultual, os templos também possuíam um importante 

papel relacionado à memória e à história, servindo em muitos casos como verdadeiro 

monumento histórico, como lugar de memória, mantendo viva a memória relacionada à 

pessoa que o edificou ou ao contexto por trás de tal construção. Como afirma Eric Orlin: 

Os templos romanos [...] serviam não apenas como loci para a atividade ritual 

ao fornecer lugares para a religião romana, mas também como monumentos 

nos quais as memórias romanas e a história romana residiam. [...] À medida 

que os espectadores encontram um templo, sua atenção é atraída para a pessoa 

específica que o construiu e o evento específico que ele comemora, e são 

lembrados, assim, das realizações de seus antepassados e do que significa ser 

romano (ORLIN, 2007a: 83). 

 

Pierre Gros (2002: 207) também trata sobre a importância que a memória 

desempenhava nos fóruns antigos ao dizer que a concentração de edifícios religiosos e 

administrativos, tanto quanto de monumentos comemorativos e inscrições honoríficas, 

fez do fórum um verdadeiro monumentum, um “lugar de memória”, mas de uma memória 

que é a condição mesma do funcionamento das instituições da vida da comunidade. 

David Watkin (2009: 16) nos esclarece que ao longo da história romana, o 

vínculo entre religião e poder foi demonstrado pelos líderes políticos que fundaram 

templos para enfatizar sua autoridade; o Fórum Romano foi o lugar-chave desta exibição 

simbólica. Tais edifícios podem ser financiados pelos frutos das campanhas militares e 

ser ofertas de agradecimento aos deuses, bem como fixar na memória a história romana 

e aumentar o prestígio de Roma.  

Não é de se admirar, portanto, que o Fórum Romano tenha sido passagem 

obrigatória para as procissões triunfais, ou que Otaviano tenha dedicado tanta atenção a 

este centro simbólico da cidade, que dentre os principais edifícios, podemos citar: o 

templo de Saturno137, o erário da cidade; o templo de Vesta138, templo circular onde era 

 
137 É provável que tenha sido construído pela primeira vez no começo da República. O templo continha o 

tesouro do Estado, o Aerarium Populi Romani ou Aerarium Saturni. 
138 De acordo com a tradição, o templo de Vesta foi construído pela primeira vez por Numa Pompílio, 

fundador da ordem das Vestais.  



 

119 
 

mantido o fogo sagrado da cidade; os templos da Concórdia e de Castor e Pólux; a 

Cúria139; a Régia140; as basílicas141 Emília e Júlia; e o cárcere142.  

Este complexo também reflete a ideologia que seria desenvolvida por Otaviano, 

que se baseou na manutenção de um delicado equilíbrio entre continuidade e inovação - 

uma conexão com o passado republicano e reconhecimento de um grande futuro imperial 

(SUMI, 2011: 205). 

Sendo assim, o Fórum Romano, ou Fórum Magno, após ter sido palco da 

cerimônia de fechamento das portas do templo de Janus, simbolizando o fim das guerras; 

e após ter recebido a procissão do triplo triunfo de Otaviano, entre os dias 13 e 15 de 

agosto de 29 a.C., deu lugar a mais cerimônias e festejos, nos quais Otaviano teve papel 

de destaque, e tudo isso apenas 3 dias após seu triplo triunfo, mostrando com isso a 

importância que tais atos desempenharam para a figura pública de Otaviano, já que foram 

as primeiras coisas a serem feitas após a sua chegada a Roma. Passamos agora a tratar 

sobre os edifícios inaugurados por Otaviano no Fórum Romano, começando pelo templo 

dedicado ao seu pai adotivo, que havia sido iniciado ainda no período do triunvirato. 

O templo do Diuus Iulius, como vimos, foi prometido e iniciado ainda no tempo 

do triunvirato e, portanto, de responsabilidade não só de Otaviano, como também de 

Antônio e Lépido. No entanto, Otaviano em suas Res Gestae escreve que tal templo é 

uma construção sua, sem mencionar o nome dos outros dois, de modo a passar para a 

posteridade que tal obra era um feito unicamente seu (Feitos do Divino Augusto, XIX). 

Neste caso em questão, é provável que tal fato tenha ocorrido não apenas por uma questão 

de manipulação da memória concernente à construção do templo, mas por estar mais 

condizente com o desenrolar dos fatos, já que o templo não deve ter sido iniciado no ano 

de 42 a.C. De acordo com Geoffrey Sumi (2011: 221), o planejamento e o desenho do 

templo deviam estar em processo quando Otaviano cunhou seu aureus em 36 a.C., no 

qual uma representação do templo aparece (RRC 540/1. Fig. 33); e a construção do 

templo provavelmente foi iniciada em 32 ou 31 a.C. Se esta datação estiver certa, 

 
139 Edifício no qual se reuniam os Senadores. 
140 Pequeno edifício que ficava do lado leste do Fórum Romanum entre a Via Sacra e o Templo de Vesta. 

Teria sido construído por Numa, que vivia nele ou o usava como sede. Também se diz que foi a casa do 

Pontifex Maximus, embora no período histórico ninguém poderia ter vivido na Régia, pois era um templum 

consagrado contendo sacraria. A casa real do Pontifex Maximus era provavelmente a Domus Publica, 

ligada ao Atrium Vestae (RICHARDSON, 1992: 328). 
141 As basílicas serviam especialmente como salas de negócios, os lugares onde os banqueiros montaram 

suas mesas e coisas do gênero. Local privilegiado para a realização de tribunais. O espaço livre fornecido 

pelas basílicas estimulou a expansão de seu uso (RICHARDSON, 1992: 50). 
142 A única prisão pública de Roma. Não era um lugar de longa prisão, simplesmente um lugar de detenção, 

e especialmente o lugar onde os condenados de crimes capitais foram executados. 
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podemos dizer que a construção do templo foi muito mais uma obra de Otaviano do que 

dos outros Triúnviros, já que Antônio sempre esteve mais envolvido com as campanhas 

no Oriente enquanto Lépido foi afastado de Roma por Otaviano em 36 a.C.; em 32 a.C. a 

relação entre Marco Antônio e Otaviano estava desfeita. Podemos dizer também que o 

fato de Otaviano ter consagrado o templo em 29 a.C. justifica sua alegação de ter 

construído o templo, pois em termos de importância a dedicação de um templo era a 

cerimônia mais importante, que conferia prestígio àquele que o dedicou e ligava seu nome 

à história do templo e o mantinha vivo na memória das futuras gerações. Sem falar que a 

construção do templo dedicado a seu pai divinizado estava relacionada à pietas que ele 

deveria demonstrar. Pietas em dois sentidos, tanto com relação aos laços de família, 

quanto com relação aos deuses, já que César havia sido divinizado em 42 a.C. 

Seja como for, na moeda que foi cunhada em 36 a.C.143 (Fig. 33) já era clara a 

associação de Otaviano com a construção do templo, pois em seu anverso podemos ver a 

efígie de Otaviano, em torno do qual se encontra a inscrição IMP[ERATOR] . CAESAR 

. DIVI . F[ILIVS] . III . VIR . ITER[VM] . R[EI] . P[VBLICAE] . C[ONSTITVENDAE] 

(Imperador César, filho do Divino, Triúnviro pela segunda vez para a constituição da 

República). No reverso vemos a imagem de um templo tetrastilo144 sobre um pódio; no 

interior do templo pode-se ver uma figura velada, que deve ser a representação da estátua 

cultual, segurando um lituus na mão direita; no tímpano do templo vemos a representação 

do cometa (Sidus Iulium) e na arquitrave a inscrição DIVO . IVL[IO] (Ao Divino Júlio); 

ao lado esquerdo do templo vemos um altar; ao redor encontra-se a inscrição 

CO[N]S[VL] . ITER[VM] . ET . TER[TIVM] . DESIG[NATVS] (Cônsul pela segunda 

vez e designado para um terceiro consulado). 

 
Figura 33: Moeda de Ouro. Áureo. RRC 540/1.145  

 
143 As datas dadas para esta moeda são debatidas, pois a data de 36 a.C. é inconsistente com os títulos 

consulares no reverso, visto que o segundo consulado de Otaviano foi no ano de 33 a.C. 
144 Com quatro colunas frontais. 
145 RRC 540/1 – The British Museum, Londres, Inglaterra. 
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De acordo com Sumi (2011: 219), o altar à esquerda do templo mostra 

claramente a conexão entre o templo até agora construído e um dos monumentos originais 

à memória de César que marcou o lugar de sua cremação. Para este autor, a colocação do 

altar na moeda à esquerda e não imediatamente em frente ao templo, onde foi 

eventualmente localizado, pode ser uma indicação de que Otaviano não havia concebido 

completamente seus planos para o projeto final do templo. Também podemos considerar 

que o altar lateral pode ter sido uma opção do moedeiro, consistindo em uma adequação 

às limitações técnicas do campo de gravação da moeda. 

O templo de César, construído no local de sua cremação, se localizava no lado 

leste do Fórum Romano (Fig. 34), em estreita ligação com a Régia, ligou, assim, o novo 

Deus com os reis antigos e com as formas oficiais da atual religião do Estado, devido à 

importância da Régia neste aspecto. Os despojos da conquista do Egito foram usados 

como rica decoração interior, que incluiu a famosa pintura de Vênus Anadyomene, do 

mestre grego Apelles. A importante localização do templo e o alto pódio exibiram 

proeminentemente uma colunata coríntia para o público romano, e este exemplo inicial 

de estilo imperial, escondendo as paredes antigas e irregulares da Régia, deu ao Fórum 

um elegante novo término a leste. “O Templo de César e a Régia tornaram-se parte do 

mesmo complexo, dando conceitualmente a César uma posição proeminente tanto no 

panteão romano como no governo imperial sob sua proteção” (GORSKI; PACKER, 

2015: 86). De acordo com Dion Cássio (História Romana, XLVII. 19), aqueles que 

procuraram asilo podiam usar o templo.  

Apesar de aparecer nas moedas como um templo tetrastilo, a partir das 

descobertas arqueológicas sabe-se que o templo (Fig. 35) era hexástilo146. De acordo com 

Vitrúvio (Tratado de Arquitetura, III. 3. 2) o templo era picnóstilo147. Tanto o pronaos148 

quanto a cela149 eram retângulos largos de igual profundidade. A partir de fragmentos que 

nos chegaram, se deduz que a colunata pertencia à ordem Coríntia. A estátua de culto 

representava César com uma estrela (o Sidus Iulium) acima de sua cabeça. “Além disso, 

a cela do templo, com suas portas mais largas e a frente mais aberta, foi projetada menos 

 
146 Com seis colunas frontais. 
147 “Picnóstilo é o templo onde se pode preencher o intercolúnio com um diâmetro e meio de coluna, como 

acontece no templo do Diuus Iulius, no templo de Vênus no Fórum de César e em outros que dessa feição 

se encontram planeados”. “Pycnostylos est, cuius intercolumnio unius et dimidiatae columnae crassitudo 

interponi potest, quemadmodum est Diui Iulii et in Caesaris foro Veneris et si quae aliae sic sunt 

compositae” (VITRÚVIO. Tratado de Arquitetura, III. 3. 2).  
148 Era a antecâmara do templo que antecedia a cela. 
149 Era a estrutura central do templo, na qual ficava a estátua da divindade. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pycnostylos&la=la&can=pycnostylos0&prior=Ergo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=est&la=la&can=est0&prior=pycnostylos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cuius&la=la&can=cuius0&prior=est
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=intercolumnio&la=la&can=intercolumnio0&prior=cuius
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=unius&la=la&can=unius0&prior=intercolumnio
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et0&prior=unius
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dimidiatae&la=la&can=dimidiatae0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=columnae&la=la&can=columnae0&prior=dimidiatae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=crassitudo&la=la&can=crassitudo0&prior=columnae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=interponi&la=la&can=interponi0&prior=crassitudo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=potest&la=la&can=potest0&prior=interponi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quemadmodum&la=la&can=quemadmodum0&prior=potest
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=est&la=la&can=est1&prior=quemadmodum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=divi&la=la&can=divi0&prior=est
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Iulii&la=la&can=iulii0&prior=divi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et1&prior=Iulii
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=in&la=la&can=in0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Caesaris&la=la&can=caesaris0&prior=in
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=foro&la=la&can=foro0&prior=Caesaris
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Veneris&la=la&can=veneris0&prior=foro
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et2&prior=Veneris
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=si&la=la&can=si0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quae&la=la&can=quae0&prior=si
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=aliae&la=la&can=aliae0&prior=quae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sic&la=la&can=sic0&prior=aliae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sunt&la=la&can=sunt0&prior=sic
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=compositae&la=la&can=compositae0&prior=sunt
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como um santuário e mais como um espaço de exibição para a estátua de culto” (SUMI, 

2011: 221). 

 
Figura 34: Fórum Romano no fim do primeiro século d.C. (GROS, 2002: 214). 
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Figura 35: Planta do templo de César e Régia (GORSKI; PACKER, 2015: 87). 

A configuração do templo é bastante interessante, pois como era costume na 

construção de templos em Roma, o templo de César ficava no alto de um pódio (Fig. 36), 

mas sua escadaria de acesso não ficava em frente ao pódio e sim nas laterais150. Com isso 

a parte frontal do pódio ficou livre para que Otaviano orgulhosamente dispusesse os 

rostra dos navios da batalha em Ácio (Fig. 37). Com isso, o templo prestava as devidas 

honras ao nome de Júlio César, que tinha ascendido à categoria de Diuus, junto a isso o 

templo exaltava o nome e a pietas de Otaviano, o diui filius; mas o templo também serviu 

como um monumentum à vitória em Ácio, comemorando o fim das guerras civis e o 

estabelecimento da paz, exaltando a imagem do mais recente triunfador, o que deve ter 

ficado mais evidente ainda se o arco em comemoração às vitórias de Otaviano tiver sido 

construído ao lado deste templo.  

Além disso, como lembra Sumi (2011: 222), o templo do Diuus Iulius estava 

diretamente em frente à principal plataforma de oradores do fórum, os Rostra Augusti, e 

a decoração da parte frontal do pódio do templo com os rostra de navios capturados em 

Ácio respondia tematicamente aos rostra dispostos nos Rostra Augusti, forjando, assim, 

não apenas uma ligação visual entre a nova plataforma e a antiga, mas também uma 

conexão ideológica: ambas as plataformas preservavam os despojos das vitórias navais 

que salvaram a República e assim equipararam as conquistas do novo regime com as da 

antiga República.   

 
150 De acordo com Gilbert Gorski e James Packer (2015: 86), durante o governo de Otaviano, o templo 

passou por três estágios. No primeiro, uma escada paralela a cada lado do pódio levava à plataforma do 

orador. O nicho semicircular no centro do pódio emoldurou um altar, e uma escada central levou desde o 

pódio ao pórtico e à cela. No segundo período, Otaviano ampliou o pódio, moveu as escadas do pódio para 

as extremidades da fachada da Rostra, fechou o nicho do altar e instalou os esporões dos navios da batalha 

em Ácio. Na terceira fase, uma arcada de um andar emoldurou os lados e a parte de trás do templo. 
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Figura 36: Templo do Divus Iulius. Visão Frontal das Ruínas. Foto tirada pelo autor em 16/02/2019 

a partir do Tabularium. Roma. 

 
Figura 37: Reconstituição do templo de César (GORSKI; PACKER, 2015: 88). 

Os Rostra Augusti localizada no lado oeste do fórum teria sido iniciada por Júlio 

César, em substituição à plataforma que ficava junto ao Comitium, em frente à Cúria 
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Hostília151. Otaviano foi o responsável por terminar a plataforma e decorá-la com 

esporões dos barcos de Ácio.  

A outra construção no Fórum Romano iniciada por César e concluída por 

Otaviano, que também foi inaugurada neste ano de 29 a.C. foi a Cúria Júlia. Tal edifício 

foi iniciado por César no início de 44 a.C., em substituição à Cúria Hostília que havia 

sido demolida. Otaviano igualmente dedicou um altar e uma estátua à deusa Vitória.  

Junto à Cúria que Otaviano concluiu, estava também o Chalcidicum, um pórtico ligado à 

frente da Cúria, que ficava voltada para o Fórum Romano (Fig. 38a e 38b). A parte traseira 

da Cúria se ligava aos pórticos que cercavam o Fórum de César.  

  
Figura 38a: Reconstituição da frente da Cúria 

Júlia (CLARIDGE, 2010: 73). 

Figura 38b: Visão da parte traseira da Cúria 

Júlia. Foto tirada pelo autor em 17/02/2019 no 

interior da área arqueológica do Fórum de 

Júlio César. Roma. 

Em moedas da época, podemos ver a representação de tal edifício, como, por 

exemplo, no denário (RIC I 266. Fig. 39) cunhado em Roma ou Bríndisi, em cerca de 

29/27 a.C., no qual podemos ver no anverso a efígie de Otaviano e no reverso a 

representação da Cúria Júlia com o Chalcidicum como uma varanda com colunas de 

grande espaçamento levantadas em um alto pódio, que se estende para além da fachada 

da Cúria para os dois lados. Uma arquitrave muito leve junta as colunas, e se havia um 

telhado, não aparece. Na arquitrave da Cúria lemos a inscrição IMP[ERATOR] 

CAESAR, no telhado acima da arquitrave vemos uma Vitória sobre um globo no cume e 

 
151 A Cúria Hostília teria sido construída por Túlio Hostílio, juntamente com a área de votação (Comitium) 

para a primeira assembleia popular de Roma. Em 81 a.C. foi reconstruída por Sula. Em 52 a.C., Fausto Sula 

restaurou a Cúria. Alguns anos mais tarde foi novamente demolida e no início de 44 a.C. o Senado atribuiu 

sua reconstrução a César, que deu início à construção da nova Cúria alinhada com a colunata do seu novo 

Fórum, do qual tratamos mais à frente (GORSKI; PACKER, 2015: 117-119). 
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figuras de guerreiros nos cantos. No tímpano aparece uma decoração com uma figura 

única de caráter incerto (RICHARDSON, 1992: 103). 

 
Figura 39: Moeda de Prata. Denário. RIC I 266.152 

Outro importante edifício do Fórum Romano, que também foi iniciado por César 

e concluído por Otaviano, embora não tenha sido dedicado em 29 a.C., é a Basílica Júlia. 

O grandioso edifício foi iniciado por Júlio César para substituir a Basílica Semprônia de 

170 a.C., provavelmente por volta de 54 a.C., com os despojos das guerras Gálicas, e 

dedicado inacabado em 46 a.C., de modo que após a morte de César, Otaviano terminou 

a construção. 

Percebe-se, assim, que neste período de transição entre a República e o 

Principado, ocorreu uma verdadeira mudança topográfica do Fórum Romano, coração da 

cidade e essencialmente um lugar de memória. Tal mudança, iniciada por César e 

concluída por Otaviano, colocava este último em lugar de destaque, exaltando a figura do 

general vitorioso que pôs fim às guerras civis, sendo perpetuado na memória como o 

restaurador da paz e da res publica. Sua imagem se ligava à nova divindade do panteão 

romano, ao diuus Iulius, seu pai adotivo e iniciador de tais reformas arquitetônicas. 

Para Paul Zanker (2005: 103-106), a reestruturação do Fórum Romano ofereceu 

um exemplo demonstrativo de como Otaviano ocupou a cidade com seus edifícios e os 

signos de sua vitória, visto que os novos edifícios inaugurados eram ricamente decorados 

com motivos que se ligavam à vitória de Ácio. De acordo com Sumi: 

Uma das primeiras tarefas de Otaviano após Ácio era completar a nova 

topografia do Forum Romanum que César tinha iniciado. A consagração da 

Cúria Júlia topograficamente marcou o fim de uma era ao completar a nova 

orientação do Fórum, com a Cúria, um símbolo do poder e prerrogativa 

senatorial – na verdade, um símbolo da própria República – que virou-se para 

os novos Rostra Augusti. [...] A remoção dos Rostra para longe da Cúria 

separou o orador topograficamente e simbolicamente da influência do Senado. 

[...] A nova topografia do Fórum insinua uma redefinida distribuição de poder 

político sob o Principado (SUMI, 2005: 223). 

 

 
152 RIC I 266 ou BMC 631 – The British Museum, Londres, Inglaterra. 
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A nova configuração do Fórum Romano enaltecia César e Otaviano, tornando 

suas imagens ostensivamente presentes em diversos pontos do fórum por meio das 

histórias às quais cada edifício se ligava, tornando memorável o nome e os feitos de seus 

idealizadores, de tal forma que uma pessoa que se posicionasse no centro do amplo espaço 

aberto do Fórum Romano podia ver obras relacionadas a César/Otaviano nos quatro lados 

que cercavam este espaço retangular. Em um dos lados, erguia-se a magnífica e grandiosa 

Basílica Júlia, uma das maiores construções do fórum; no lado oposto, ao lado da 

belíssima Basílica Emília, se encontrava a Cúria Júlia; no outro lado, no extremo oeste 

do fórum, achava-se os importantes Rostra Augusti, decorada com os esporões dos barcos 

de Ácio; e do lado oposto, no extremo leste, erguia-se o mais novo templo do Fórum, 

dedicado à mais nova divindade cultuada em Roma, o divino Júlio César, pai de Otaviano, 

templo este que também lembrava a batalha em Ácio. Deste modo, associações com 

Otaviano poderiam ser vistas dos quatro lados do fórum, por meio de importantes 

construções (Fig. 34). 

Além disso, é expressivo que estas quatro construções vinculadas agora à 

memória de Otaviano eram construções de tipos diferentes e, portanto, possuíam focos 

diferenciados, de modo que uma se relacionava com o Senado e sua ligação com as 

tradições políticas republicanas, em nível de poder; outra se ligava aos negócios, 

comércio e justiça; a outra construção possuiu grande vinculação com a oratória e com os 

discursos direcionados ao público; e por fim a construção destinada a servir de moradia à 

divindade, na qual se encontrava também o altar destinado aos sacrifícios aos deuses. 

Com esta exposição sobre a importância do fórum e de seus edifícios para os 

acontecimentos posteriores ao triplo triunfo, encerramos esta parte, para na próxima parte 

tratarmos com maior atenção os acontecimentos de 28 e 27 a.C., sua relação com aspectos 

relacionados à religião romana e à restauração religiosa empreendida por Otaviano. Além 

disso, tratamos de modo rápido de outros acontecimentos que perpassaram seu governo 

e que possuem importância para o desenvolvimento de nosso trabalho. 

1.5. Princeps e Augustus: A construção de uma imagem 

Após sua magnífica procissão triunfal e as intervenções realizadas no Fórum 

Romano, no ano de 28 a.C., Otaviano recebeu o título de Princeps, título este que 

posteriormente deu origem ao termo “Principado”, utilizado para designar a forma de 

governo iniciada por ele. Apesar de usarmos este termo em referência à forma de governo, 
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tal conceito só se tornou de uso comum após Augusto, de tal modo que em seu tempo o 

termo não era utilizado do mesmo modo que, por exemplo, na época de Tácito; de modo 

que Otaviano quando se refere a si como Princeps, se utiliza do vocábulo que já era usado 

na República e que era “uma designação de figura influente, um sinal de estima e 

autoridade” (GRUEN, 2007: 33-34). 

Neste mesmo ano, o futuro Augusto deu início a uma ampla restauração dos 

diversos templos espalhados pela Vrbs, de tal modo que no ano seguinte ao triplo triunfo, 

ou seja, em 28 a.C., ele demonstrou claramente sua pietas e seu compromisso com a 

religião e com o mos maiorum. Com tal ato de atenção e respeito para com as divindades 

e suas moradas, que haviam ficado relativamente abandonadas por aqueles que deveriam 

cuidar de tais obras, Otaviano projetava uma imagem de cumpridor dos compromissos 

relativos aos deuses, o que estava de acordo com a incessante busca pela pax deorum.  

Esses atos correspondiam ao que os romanos esperavam da piedade. No culto 

público, o que estava em jogo não era piedade no sentido moderno e cristão do 

termo envolvido. Não era uma piedade internalizada, que contemplava seu 

vínculo com o inefável, mas atos materiais que colocavam ou recolocavam os 

deuses no centro da vida social romana. Não fazer isso era tolerar uma ética 

social equivocada, própria aos tempos de guerra civil (SCHEID, 2009a: 125). 

 

O interesse demonstrado por Otaviano em restaurar tais templos pode ser visto 

na literatura do período, por exemplo, quando Horácio escreveu no terceiro livro das Odes 

que os romanos pagariam pelos erros de seus ancestrais até que cada templo em ruínas 

fosse restaurado (HORÁCIO. Odes, III. 6), ou em Tito Lívio153, que em seu livro quarto 

de sua obra se refere a Otaviano como “fundador ou restaurador de todos os santuários” 

154 (TITO LÍVIO. História de Roma, IV. 20. 7).155 

Os templos eram a casa das divindades, possuindo um papel de grande 

importância e destaque na Antiguidade, motivo pelo qual voltamos a tratar com mais 

atenção sobre este assunto no próximo capítulo. Com relação especificamente à 

restauração destes templos, o próprio Otaviano declarou: “Reformei oitenta e dois 

templos dos deuses na Vrbs em meu sexto consulado e pela autoridade senatorial, nada 

 
153 Tito Lívio (ca. 59 a.C. – ca. 17 d.C.) foi um historiador romano que escreveu uma história monumental 

de Roma e do povo romano, cobrindo o período desde as primeiras lendas de Roma antes da fundação 

tradicional em 753 a.C., até o governo de Augusto.  
154 “Templorum omnium conditorem aut restitutorem”. (Traduzido do latim para o inglês por Rev. Canon 

Roberts e para o português pelo autor desta tese). 
155 Posteriormente, Suetônio em seu tempo também cita este empreendimento de Otaviano, afirmando que 

este refez velhos templos ornando-os com doações riquíssimas (SUETÔNIO. A Vida dos Doze Césares, 

Vida de Augusto, XXX). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=templorum&la=la&can=templorum0&prior=Caesarem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=omnium&la=la&can=omnium0&prior=templorum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=conditorem&la=la&can=conditorem0&prior=omnium
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=aut&la=la&can=aut0&prior=conditorem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=restitutorem&la=la&can=restitutorem0&prior=aut
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0061


 

129 
 

negligenciando do que era, então, preciso reformar”156 (Feitos do Divino Augusto, XX). 

Nesta passagem, o Princeps alega ter reformado 82 templos neste curto espaço de tempo, 

o que, segundo Paul Zanker (2005: 108), na maioria dos casos tratava-se apenas de novos 

revestimentos de estuque157, enquanto que os antigos tetos de madeira e telhas de terracota 

eram mantidos.  

Para Ronald Ridley (2003: 183), o grande número de templos e o tempo muito 

limitado justificam a desconfiança quanto à veracidade de tal feito de Otaviano, de modo 

que provavelmente a data sinaliza o início de tal programa de restauração. Para este autor, 

neste trecho das Res Gestae, Augusto demonstrou que só com o fim das guerras civis a 

atenção poderia ser voltada para a restauração dos templos. 

O importante é perceber como tal ato de atenção com relação à manutenção da 

arquitetura religiosa era bem visto pelos romanos e independentemente de ter se iniciado 

em 28 a.C. ou ter sido concluído neste ano, o programa de reforma arquitetônica 

empreendida por Otaviano e seu grupo de apoio158 foi perpetuado por meio dos autores 

contemporâneos e posteriores a Otaviano e também pelo próprio Otaviano, o que deixa 

clara a importância de tal empreendimento para a construção de uma imagem positiva de 

seu governo.    

As reformas destes templos tinham como objetivo ressaltar ainda mais a tradição 

romana, visto que os templos eram restaurados mantendo o estilo arcaizante que possuíam 

e os materiais costumeiramente utilizados na tradição arquitetônica itálica. De acordo 

com Zanker (2005: 286), um estilo arcaico era utilizado já desde o século V a.C. para 

determinadas funções religiosas e durante o governo de Otaviano estas formas arcaicas, 

que representavam uma antiga tradição, floresceram e tinham, então, uma “singular 

irradiação religiosa”. Tal estilo arcaizante também estava presente, como vimos, na base 

semicircular encontrada no monumento de Nicópolis.   

 
156  Duo et octoginta templa deum in urbe consul sextum ex auctoritate senatus refeci nullo praetermisso 

quode o tempore refici debebat. (Traduzido do latim para o português por M. Trevizam, P. S. Vasconcellos 

e A. M. Rezende). 
157 O termo estuque aplica-se aos elementos decorativos em relevo que são realizados em argamassa. A 

diferença entre o gesso e o estuque não reside necessariamente na sua composição material, mas na forma 

tridimensional. O estuque romano é uma mistura de cal e/ou pó de mármore, areia e água. As superfícies 

de estuque poderiam ser polidas e/ou pintadas, essencialmente com a técnica do afresco (ZINK, 2014: 241-

242).  
158 Haja vista que muitas das construções e reconstruções que marcariam o governo de Augusto foram 

desenvolvidas por amigos ou familiares, sendo que dentre estes, o nome de Agripa se destaca. Além disso, 

de acordo com Dion Cássio (História Romana, LIII. 2), no que se refere a templos construídos por 

particulares, Otaviano teria ordenado aos filhos e descendentes do responsável pela construção, que 

restaurassem a obra.  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Duo&la=la&can=duo0&prior=iussi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et6&prior=Duo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=octoginta&la=la&can=octoginta0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=templa&la=la&can=templa0&prior=octoginta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=deum&la=la&can=deum0&prior=templa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=in&la=la&can=in1&prior=deum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=urbe&la=la&can=urbe0&prior=in
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=consul&la=la&can=consul0&prior=urbe
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sextum&la=la&can=sextum0&prior=consul
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ex&la=la&can=ex0&prior=sextum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=auctoritate&la=la&can=auctoritate0&prior=ex
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=senatus&la=la&can=senatus0&prior=auctoritate
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=refeci&la=la&can=refeci2&prior=senatus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nullo&la=la&can=nullo0&prior=refeci
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=praetermisso&la=la&can=praetermisso0&prior=nullo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quod&la=la&can=quod0&prior=praetermisso
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eo&la=la&can=eo0&prior=quod
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tempore&la=la&can=tempore0&prior=eo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=refici&la=la&can=refici0&prior=tempore
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=debebat&la=la&can=debebat0&prior=refici
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Estas restaurações realizadas ou iniciadas por Otaviano em 28 a.C. não faziam 

parte da ambiciosa transformação de Roma de uma cidade de tijolos para uma cidade de 

mármore, pois tais restaurações com a permanência da aparência original mantinham a 

ligação com as divindades sem alterar os canais pelos quais esta ligação se estabelecia, 

no caso os templos religiosos, o que, segundo Galinsky (1998: 295) pode facilmente ser 

tomada como demonstrando o sentido de Otaviano de religio. 

De acordo com Mary Beard, John North e Simon Price: 

Religio regularmente se refere às honras tradicionais oferecidas aos deuses 

pelo Estado. [...] O foco do termo estava no comportamento público, comunal 

em relação aos deuses do Estado. Religio era exibida pelos indivíduos - do 

Imperador aos membros das elites locais - principalmente neste contexto 

público (BEARD; NORTH; PRICE, 1998: 216). 

  

Religio define assim uma espécie de comportamento, de atenção no devido 

cumprimento das obrigações para com os deuses. Em sua obra, Da Natureza dos Deuses 

(III. 2. 5), Cícero coloca que a religio dos romanos estaria dividida em sacra e auspicia, 

sendo a primeira o conjunto de regras e rituais que nós livremente agrupamos sob a 

palavra religião, sob a responsabilidade dos pontifices; e a segunda um dos principais 

eixos de comunicação entre homens e deuses, sob a responsabilidade dos augures 

(GORDON, 2003: 62). 

Antes de prosseguirmos, convém tratarmos um pouco do que entendemos por 

“religião romana”. De acordo com Claudia Beltrão (2008: 15), “falar em ‘religião 

romana’ é falar de uma vasta categoria, que compreende diferentes elementos e um 

enorme número de práticas, instituições e crenças”. Deste modo, quando tratamos acerca 

desta temática nos utilizando da expressão “religião romana”, estamos aludindo às 

crenças, ritos, mitos e práticas religiosas que eram compartilhadas por um grande número 

de indivíduos e que estavam presentes no dia a dia das pessoas, enquanto religião 

“oficial”. Além disso, devemos lembrar que existia em Roma uma distinção ou separação 

entre a esfera religiosa e secular tal como a entendemos na atualidade, pois a religião 

estava presente em todos os momentos da vida em sociedade, como, por exemplo, nas 

decisões dos magistrados em que não se distinguia, à época, o que era política e o que 

estava na esfera do religioso. “Aqueles que detinham o poder político controlavam o 

acesso aos deuses; aqueles que controlavam o acesso aos deuses detinham poder político” 

(MCEWEN, 2003: 188).  



 

131 
 

   A religião romana era uma religião cívica, na qual os membros da sociedade 

buscavam desempenhar suas funções religiosas do melhor modo possível para com isso 

agradar aos deuses e garantir a pax deorum.  

Para os romanos, religião focava na relação entre humanos – individualmente 

ou, mais geralmente, coletivamente – e os deuses que protegiam sua cidade e 

suas famílias. A religião refletia a sociedade, uma vez que deuses e humanos 

eram membros de uma única comunidade. Se sua comunidade estava com 

problemas (como na guerra civil), romanos atribuiriam as dificuldades à sua 

negligência para com os deuses. O propósito da religião era trazer ordem e 

compreensibilidade ao mundo potencialmente caótico (MELLOR, 2006: 25). 
  

A reforma dos 82 templos empreendida por Otaviano se ligava a uma mais ampla 

restauração religiosa e dos ritos tradicionais que ele também empreendeu. De acordo com 

John Scheid (2007a: 177), a restauração empreendida por Otaviano foi uma reação contra 

a negligência dos deveres rituais públicos e dos templos, ocorrida devido às desordens 

das guerras civis, e que estas restaurações eram parte de seus objetivos políticos, visto 

que “restaurar a Res Publica automaticamente significava restaurar suas instituições 

religiosas e lugares de culto, especialmente quando eles tinham sido negligenciados ou 

mesmo esquecidos”.  

Em outro trabalho, Scheid (2009a: 124-125) desenvolve esta mesma temática, 

afirmando que as autoridades públicas, os magistrados, os sacerdotes e o Senado eram 

encarregados das obrigações do povo romano e, por conseguinte, eles eram responsáveis 

pela disfunção na vida religiosa pública, de forma que restaurar os deveres religiosos 

negligenciados era uma forma de recuperar a situação anterior.  

As obrigações veneráveis negligenciadas ou abandonadas foram identificadas 

e restauradas. Tudo o que os predecessores de Otaviano haviam negligenciado, 

todos os direitos dos deuses romanos que haviam sido esquecidos, todas as 

suas propriedades que haviam caído em ruínas e abandonadas, tudo isso 

Otaviano restaurou. O fato de que a maioria das restaurações foi feita entre 32 

e 27 a.C. prova que elas faziam parte da estratégia política que o triúnviro 

pretendia aplicar a partir de sua vitória. Não se trata de improvisações, mas de 

uma estratégia bem pensada e preparada que culmina na restauração de direitos 

e leis para o povo romano (SCHEID, 2009a: 124-125).  

 

Diane Favro, em alguns trabalhos seus (1992: 61; 2007: 242; 2008: 105-107), 

também afirma que antes do governo de Otaviano, templos e outras estruturas públicas 

sofreram com décadas de negligência. Segundo Galinsky (1998: 290), a preocupação com 

relação à negligência com relação aos ritos e construções dedicados aos deuses fez parte 

das preocupações de muitos intelectuais e líderes na transição entre República e 

Principado, dentre os quais Varrão foi a voz mais ressoante, que atribuía “a decadência 

da religião pública à negligência ou indiferença dos cidadãos (negligentia ciuium)”. 

Galinsky lembra que romanos da elite “empreenderam alguns projetos ostentosos de 
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reconstrução durante o período do triunvirato, mas os esforços eram dispersos e muitos 

dos santuários ficaram em ruínas” (GALINSKY, 1998: 290).   

No que se refere à suposta negligência de manutenção dos templos antes do 

governo de Otaviano, Beard, North e Price (1998: 122) questionam se isto não seria uma 

falsa representação, pois, segundo eles, com uma cuidadosa pesquisa através das 

referências aos projetos de construções religiosas do fim da República, bem como das 

evidências arqueológicas remanescentes, pode-se “produzir uma imagem bastante clara 

da fundação regular de novos templos e da contínua manutenção dos antigos ao longo dos 

últimos anos da República”, o que coloca a teoria da negligência em cheque. 

Seja como for, o que nos interessa aqui é sublinhar que foi perpetuada uma 

imagem de que com o fim das guerras civis, conseguido por Otaviano, havia terminado 

um período de negligência e descaso com relação aos templos e ritos dedicados aos 

deuses, de tal forma que a restauração de edifícios públicos foi uma das principais formas 

de demonstrar o retorno da estabilidade e da prosperidade, e no que concerne à arquitetura 

religiosa, demonstrava o comprometimento do Princeps com a busca e a manutenção da 

pax deorum, através do cumprimento dos deveres que competiam a ele e aos demais 

cidadãos. Mesmo porque, na relação entre deuses e homens, entre os deuses e a 

comunidade, os deuses lá estavam para “proteger a comunidade, para salvaguardar seus 

valores [...]. Quando seus templos ruíam era um sinal do desgaste deste tecido. Sua 

restauração significava o retorno da, devidamente ordenada, estabilidade cívica” 

(GALINSKY, 2007: 74). 

Acreditamos que a restauração religiosa empreendida por Otaviano ao longo de 

seu governo, e que teve início com as reformas dos templos em 28 a.C., foi utilizada como 

propaganda pelo Princeps e seu grupo de apoio.  

Durante sua ascensão de Otaviano a Augusto, a religião serviu ao jovem 

ambicioso como uma excelente ferramenta de propaganda, não apenas para 

fortalecer sua posição em Roma, mas também para declarar sua legitimidade 

no tempo da guerra civil, especialmente com relação ao grupo de Antônio 

(HESSE, 2014: 88). 

  

Com relação a esta temática, Scheid (2009a: 122-123) defende que as iniciativas 

de Otaviano, no que se refere à restauração religiosa, não devem ser vistas como 

propaganda, afirmando que propaganda não era um conceito que se aplicava a Augusto e 

à Antiguidade. Mas este autor tem uma concepção de propaganda diferenciada da 

utilizada por nós, pois enquanto para nós a propaganda pode ser definida como “o 

simples, mas importante, ato de organizar, selecionar e divulgar informações, com o uso 
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de persuasão, de síntese e de imagens que estão na memória dos receptores das 

mensagens” (ELLUL, 1957 apud: GONÇALVES, 2013: 45), para Scheid (2009a: 122-

123) a propaganda está mais relacionada ao engodo e à propagação de informações 

baseada apenas na intenção de convencer, sem estar necessariamente baseada na verdade, 

já que para defender a tese de que propaganda não se aplica a Augusto ele lança mão da 

justificativa de que os contemporâneos de Otaviano nunca duvidaram de sua sinceridade 

e jamais zombaram de sua piedade; para este autor, essas reformas, juntamente com suas 

outras iniciativas religiosas, como a construção de templos, fizeram o Princeps parecer 

aos olhos de seus contemporâneos como um homem de piedade exemplar. 

Acreditamos que uma coisa não exclui a outra, ou seja, as reformas de Otaviano 

podem ter sido baseadas numa intenção sincera de restaurar os templos e as antigas 

tradições, ao mesmo passo que também foram amplamente propagadas para reforçar uma 

imagem positiva de Otaviano e de seu governo. Mesmo porque, 

O ato de propagandear, de divulgar uma informação, de fazer uma 

comunicação, pode conter em si um limite de veracidade, pois trabalha com 

idealizações e com formação de opiniões, mas esta idealização não pode 

exceder este limite, pois nenhum governo se mantém muito tempo alicerçado 

em fatos completamente mentirosos e/ou deformados. É necessário usar de 

imaginação e criatividade para se transformar a realidade e deixar aparecer 

somente os fatos positivos a respeito do governante, e ainda usar símbolos para 

unir a pátria, criar imagens e articular dados para conseguir uma coesão 

mínima (GONÇALVES, 2013: 45). 

 

Cremos que foi justamente assim que agiram Otaviano e seus aliados, ao 

selecionar e manipular informações, histórias, mitos e representações imagéticas na 

construção de uma memória e de uma imagem positiva de seus feitos, de seu governo e 

de seu nome; e dentre os meios utilizados por eles, ressaltamos ao longo deste trabalho o 

papel de destaque da arquitetura para conseguir seus objetivos.  

Além destas restaurações, o ano de 28 a.C. ficou marcado na história augustana 

por ter sido neste ano que o esplêndido templo de Apolo, no Palatino, foi consagrado. 

Este templo é um dos três que Augusto erigiu ex nouo, por sua própria iniciativa e com 

seus próprios fundos, sendo também o primeiro dos três a ser consagrado; os outros dois 

são o templo de Júpiter Tonante, no Capitólio e o templo de Marte Vingador em seu novo 

Fórum. Tratamos de modo mais detalhado sobre estes templos posteriormente. 

A fundação de Nicópolis, a construção do tropaeum, o ato de fechar as portas do 

templo de Janus, seu triplo triunfo, os edifícios inaugurados no fórum romano, e em 

28 a.C. a restauração dos templos e consagração do templo de Apolo, tudo isso serviu 

como forma de propagar o fim das guerras civis, simbolizando o reestabelecimento da 
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paz e o início de um tempo novo. Tal simbologia pode ser percebida em moedas159 

cunhadas em 28 a.C., na província da Ásia, provavelmente em Éfeso (RIC I 476. Fig. 40). 

Em seu anverso encontra-se a cabeça laureada de Otaviano, circundada pela inscrição 

IMP[ERATOR] CAESAR DIVI F[ILIVS] CO[N]S[VL] VI LIBERTATIS P[OPVLI] 

R[OMANI] VINDEX (Imperado César, filho do divino, Cônsul pela sexta vez, defensor 

da liberdade do povo romano). Comemora o fim da guerra contra Marco Antônio e 

Cleópatra e enaltece Otaviano enquanto “defensor da liberdade do povo romano” 

(LIBERTATIS P(OPVLI) R(OMANI) VINDEX). No reverso podemos ver a 

personificação da Paz de pé, segurando o caduceu na mão direita, à sua esquerda 

encontra-se a inscrição PAX e à sua direita a cista mystica com a serpente, tudo isso 

figurado dentro de uma coroa de louros. De acordo com Paulo Martins: 

Essa Vitória apresenta insígnias incomuns: um parazonium e um caduceu 

na mão direita, enquanto sua mão esquerda repousa na cintura; à direita se 

observa uma cista mystica da qual surge uma serpente enrolada. [...] a 

figuração da Vitória produz estranhamento, já que ela é valorizada não pelo 

que significa intrinsecamente, isto é, o ato de vencer, mas pelo que dela 

advém, a pax. Outro dado importante nessa imago é o fato de ela portar um 

caduceu – presente de Apolo a Hermes a fim de que este pudesse conduzir 

com segurança seus rebanhos. Vale observar que a haste do caduceu é 

contígua ao “x” da pax, logo, o “x” da questão. A meu ver, denota que a 

paz deve ser conduzida pela vitória e a partir dela (MARTINS, 2017a: 21). 

 

 
Figura 40: Moeda de Prata. Cistóforo. RIC I 476.160 

Vemos com isso a propagação desta noção de que a paz deriva da guerra, mais 

precisamente das vitórias na guerra, de modo que o fim das guerras civis simbolizou o 

reestabelecimento da paz e o início de um tempo novo. Deste modo, Otaviano, após o seu 

 
159 Trata-se de um tetradracma. Segundo J. W. Rich e J. H. C. Williams (1999: 173), “alguns traços 

tradicionais de cistóforos, primeiro estabelecidos sob os reis de Pérgamo e mantidos sob Roma, ainda 

ocorrem nesta emissão, notavelmente a cista mystica com sua cobra. No entanto, em outros aspectos, os 

tipos e as legendas são de caráter romano”. O cistóforo era uma moeda de prata no valor de quatro dracmas, 

emitido na Anatólia helenística-romana, em particular Pérgamo, a partir de 200 a.C. Um cistóforo equivalia 

a três denários romanos. 
160 RIC I 476 ou BMC 691 – The British Museum, Londres, Inglaterra. 



 

135 
 

triplo triunfo, ficou em Roma até 27 a.C., de modo que os anos de 28 e 27 a.C. marcaram 

uma mudança de postura de Otaviano. Foi durante este período que 

ele começou a tarefa de colocar seu poder em uma nova base no âmbito da 

tradição republicana. Ele estava em uma posição muito forte. Ainda havia, é 

verdade, dissidentes: uma conspiração liderada pelo filho de Lépido foi 

suprimida em 31 ou 30, e outras conspirações foram detectadas mais tarde em 

seu governo. No entanto, é improvável que a oposição tenha sido tão 

generalizada como às vezes é suposto, e não havia perspectivas sérias de 

insurreição armada. Para a grande maioria da população, tanto em Roma como 

em todo o Império, a emoção dominante deve ter sido de alívio no final da 

guerra civil (RICH; WILLIAMS, 1999: 189). 

 

Augusto, ao escrever as Res Gestae anos depois, se refere aos importantes 

acontecimentos de 28 e 27 a.C. da seguinte maneira: 

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 de dever. Depois disso, vi-me a frente de todos pela autoridade, 

mas nenhum poder tive a mais do que meus outros colegas também investidos 

de cargos
161

 (Feitos do Divino Augusto, XXXIV). 

 

Esta passagem é de extrema importância para o entendimento dos acontecimentos 

que marcaram o início do governo de Augusto. Ele descreve seus próprios poderes em 

28/27 a.C. como sendo daquele que estava em posse de tudo (potitus rerum omnium). 

“Otaviano ainda era triúnviro até ele escolher abdicar, mas sem usar o título de triúnviro 

a partir de 33 a.C. [...] Potitus rerum omnium se concentra claramente na posição de 

Otaviano antes da entrega desses poderes em 28-27 a.C.” (LANGE, 2009: 186). Ademais, 

fica claro que o fim dos poderes de triúnviro que ele ainda possuía, bem como a 

transferência de poder para o Senado e o povo romano não se constituiu no ato singular, 

mas num processo que se estendeu de 28 a 27 a.C.  

O processo se iniciou, portanto, em 28 a.C., quando Otaviano declarou inválidos 

todos os atos inconstitucionais do período triunviral, restituindo as leis e os direitos ao 

povo romano, como foi propagado em moedas, assunto de que tratamos mais à frente. 

 
161 In consulatu sexto et septimo, postquam bella ciuilia exstinxeram, per consensum uniuersorum 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 uestiti publice 

coronaque ciuica super ianuam meam fixa est et clupeus aureus in curia Iulia positus, quem mihi senatum 

populumque Romanum dare uirtutis 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. (Traduzido do latim para o português por M. 

Trevizam, P. S. Vasconcellos e A. M. Rezende). 
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Devemos destacar que as atitudes dele de 43 a 27 a.C demonstram claramente seu 

interesse em propagar sua ligação com uma restauração e avivamento do mos maiorum, 

das antigas tradições e da religião, de modo que em diversas passagens das Res Gestae, 

ele deixa claro seu interesse e preocupação com a tradição como, por exemplo, na parte 

VI, quando informa: “[...] nenhum cargo concedido contrariamente ao costume dos 

antepassados eu aceitei”162; ou quando na parte VIII ele afirma: “[...] reintroduzi muitos 

parâmetros ancestrais, que já vinham caindo em desuso em nossa época”163; bem como 

quando na parte XX, ele trata das diversas obras públicas reformadas por ele, tais como 

os 82 templos de que tratamos anteriormente. 

Além disso, podemos ver a preocupação de Otaviano em projetar uma imagem de 

respeito às leis por meio de um aureus164 cunhado na província da Ásia em 28 a.C. 

(Fig. 41). No anverso, vemos a cabeça laureada de Otaviano, ao redor da qual lemos a 

inscrição IMP[ERATOR] CAESAR DIVI F[ILIVS] CO[N]S[VL] VI (Imperador César 

filho do Divino, Cônsul pela sexta vez). No reverso, encontra-se a figura togada de 

Otaviano sentado na cadeira oficial dos mais altos magistrados (sella curulis) e segurando 

um pergaminho com a mão direita, aos seus pés encontra-se um scrinium, onde se 

guardavam os rolos de pergaminho; em torno da figura lemos a inscrição LEGES ET 

IVRA P R RESTITVIT. 

 
Figura 41: Moeda de Ouro. Áureo.165 

De acordo com J. W. Rich e J. H. C. Williams (1999: 180-183), nenhuma outra 

legenda é tão explícita sobre os atos constitucionais do Princeps. Estes autores propõem 

 
162 [...] nullum magistratum contra morem maiorum delatum recepi. (Traduzido do latim para o português 

por M. Trevizam, P. S. Vasconcellos e A. M. Rezende). 
163 [...] multa exempla maiorum exolescentia iam ex nostro saeculo reduxi. (Traduzido do latim para o 

português por M. Trevizam, P. S. Vasconcellos e A. M. Rezende).      
164 Trata-se de um tipo raro, do qual só existem, até o momento, dois exemplares, sendo que o primeiro foi 

descoberto na década de 1990. 
165 Um dos exemplares se encontra no Department of Coins & Medals in the British Museum. O numéro de 

acesso da moeda no Museu Britânico é CM 1995.4-1.1. A moeda foi publicada pela primeira vez no 

catálogo de leilão 5 (25/02/1992) da Numismatica Ars Classica, lote 400 (RICH; WILLIAMS, 1999: 169). 
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duas traduções para a inscrição do reverso, a depender de como completamos as 

abreviações: 1- LEGES ET IVRA P(OPVLI) R(OMANI) RESTITVIT, ou seja, restituiu 

as leis e os direitos do povo romano; ou 2- LEGES ET IVRA P(OPVLO) R(OMANO) 

RESTITVIT, ou seja, restituiu as leis e os direitos para o povo romano. A figura se 

relaciona à inscrição, pois o pergaminho e o scrinium simbolizam, segundo os autores, as 

leis e os direitos do povo, ou, numa interpretação mais literal, o pergaminho pode conter 

um edito sobre esta restauração.  

A evidência do aureus sugere que o título concedido a Otaviano no cistóforo 

[LIBERTATIS P(OPVLI) R(OMANI) VINDEX] comemora não só sua defesa 

da liberdade do povo romano contra a ameaça inimiga, mas a restauração dessa 

liberdade através do processo iniciado em 28. [...] No discurso político romano, 

as leis e os direitos eram vistos como uma concomitância necessária da 

liberdade, e o termo libertas aparece frequentemente em associação com 

lex/leges e/ou ius/iura (RICH; WILLIAMS, 1999: 185). 

 

Portanto, o processo iniciado em 28 a.C., quando Otaviano restituiu as leis e os 

direitos do povo romano, se concluiu em 27 a.C., ano em que ele alega ter transferido a 

Res Publica de seu poder para o arbitrium do Senado e do povo romano. Muito se falou 

sobre estes fatos em trabalhos que defendiam que a intenção de Augusto era demonstrar 

que tinha ocorrido uma restauração da República, tal e qual era antes das guerras civis, 

utilizando-se dos termos res publica restituta ou res publica reddita, no entanto: 

O acordo em 27 a.C. não foi em nenhum sentido significativo uma restauração 

da República. Nem nunca foi reivindicado como tal por Augusto ou qualquer 

porta-voz dele. A frase res publica restituta, geralmente transmitida em 

estudos modernos, não aparece nos documentos oficiais e não é celebrada por 

poetas ou escritores em prosa da época (GRUEN, 2007: 34). 

 

Assim, podemos dizer que Otaviano primeiramente foi exaltado por ter 

conservado a res publica, a coisa publica, frente ao perigo que esta corria de cair sob o 

domínio estrangeiro, ameaça representada pela ligação entre Marco Antônio e Cleópatra, 

pelas Doações de Alexandria, pelo desejo de Antônio de ser enterrado em Alexandria, 

etc., tal como foi amplamente propagado pelo grupo de Otaviano. A vitória em Ácio 

conservou a res publica, ou pelo menos, este era o desejo do Senado ao grafar em 

mármore tal inscrição, provavelmente pertencente ao arco triunfal que teria sido 

construído no fórum romano em 29 a.C. Na inscrição (CIL 6.873 = ILS 81) presente no 

bloco de mármore de 2 metros de comprimento166 podia-se ler SENATVS POPVLVSQVE 

ROMANVS / IMP. CAESARI DIVI IVLI F. COS. QVINCT. / COS. DESIGN. SEXT. IMP. 

SEPT. / RE PVBLICA CONSERVATA (O Senado e o povo romano, para o Imperador César, 

 
166 O bloco de mármore no qual a inscrição se localizava e que foi encontrado no século XVI se perdeu. 
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filho do divino Júlio, cônsul pela quinta vez e designado para um sexto consulado, por conservar 

a República.). 

Como vimos, após ser homenageado por conservar a res publica, Otaviano foi 

exaltado em moedas como o defensor da liberdade do povo romano e como aquele que 

restituiu as leis e os direitos a este mesmo povo. Desta forma, Otaviano mudou de postura 

pondo fim, assim, ao que Walter Eder (2007: 23) chama de “Período Otaviânico”. 

Formalmente o Senado era o árbitro do exercício do poder, mas sua decisão não era livre, 

visto que o poder permanecia com ele, que foi cumulado de honras (EDER, 2007: 23-24). 

Podemos considerar este período como um ponto de inflexão, de mudança no modo como 

Otaviano governou167. Segundo Rich e Williams (1999: 210), “em 28/27, ele restaurou 

para o povo romano o que era deles por direito: suas leis e direitos, as magistraturas, o 

erário, as tropas e as províncias – em resumo a res publica, a propriedade comum do povo 

romano”, mas para estes autores isso não nos dá o direito de afirmar que o Princeps 

restaurou ou alegou ter restaurado a República.    

Assim como os autores citados acima, Galinsky (1998: 58-79) também esclarece 

que Augusto não usou uma frase como Res Publica restituta ou reddita, e que apesar de 

o termo Res Publica, em muitas passagens, se relacionar com a cidade de Roma, com a 

comunidade, a mesma era definida em termos morais de modo tal que para ele falar em 

uma restauração da Res Publica estava diretamente ligado a um reavivamento dos 

preceitos morais estabelecidos pelos antigos. Galinsky afirma também que no trecho das 

Res Gestae, citado acima, o que Augusto enfatizou foi que estava em uma posição de 

força e que ele era “senhor de tudo”, transferindo a “coisa pública”, res publica, para o 

arbitrium do Senado e do povo romano. Este autor esclarece que o significado original 

do termo arbitrium é o “discernimento ou discussão do que é bom e justo”, e que a partir 

desta perspectiva pode-se dizer que Otaviano estava “convidando o Senado e o povo a 

participar com ele na tarefa de cuidar da comunidade sobre a base da lei (ius) e interesse 

(cura) pelo bem comum” (GALINSKY, 1998: 65). 

E após transferir a res publica de seu poder para o arbítrio do Senado e do povo 

romano, Otaviano foi cumulado de honras, dentre as quais estava o título de Augustus168 

 
167 De acordo com Zvi Yavetz (2002: 18), “deve ter ocorrido a Augusto que a melhor estratégia para a 

introdução de uma nova tradição seria o reavivamento de uma antiga tradição”, por este motivo ele teria se 

esforçado com tanto empenho nesta direção.   
168 A palavra “augusto” era usada em contextos sagrados. “A etimologia em última análise está baseada na 

raiz augos que conota o poder, concedido divinamente, de promover crescimento; um Augusto, portanto, é 

o detentor do poder, que desperta a vida e dispensa bênçãos” (GALINSKY, 1998: 316). 
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pelo qual seria conhecido a partir de então, um cognome especial que foi agregado ao seu 

nome, de modo que seu nome oficial passou a ser Imperator Caesar Augustus. Essa 

mudança na forma de nomeá-lo foi bastante significativa, pois este título de Augusto tinha 

estreita relação com a religião.  

De acordo com Suetônio (SUETÔNIO. A Vida dos Doze Césares, Vida de 

Augusto, VII), o nome Augusto, que foi proposto por Munácio Planco, foi escolhido em 

detrimento do nome Rômulo. O nome Rômulo havia sido proposto devido ao fato de 

considerarem Otaviano como um segundo fundador de Roma, no entanto, tal nome trazia 

consigo algumas associações que não seriam boas para Otaviano, pois o nome Rômulo 

era um nome ligado à Realeza, além disso, carregava uma mancha fratricida em sua 

história, visto que Rômulo havia assassinado seu irmão Remo. Deste modo, o título de 

Augusto foi escolhido e assim como “Rômulo” indicava que “seu portador era 

exclusivamente favorecido pelos deuses para o serviço de Roma” (BEARD, NORTH e 

PRICE, 1998: 182). 

Augustus, muito além do poder do augur que reconhece os presságios [...], é o 

próprio prodígio, aquilo que é previsto, ou seja, o próprio bom agouro, [...]. A 

titulação tanto indica, neste sentido, sua natureza sagrada e seu caráter 

religiosamente feliz, como o torna o novo fundador da cidade, e mostra que 

seus privilégios são excepcionais e que, assim, a cidade estaria sob sua 

proteção (MARTINS, 2011: 75). 

 

Desta forma, o jovem que havia nascido Caio Otávio e tinha passado a se chamar 

Caio Júlio César Otaviano após a morte de seu pai passou então a ser Augusto. Os 

diferentes nomes marcam diferentes etapas de sua vida, que vai desde a insignificância 

política e inexperiência militar, passando pelo aumento gradual de poder, vitórias 

militares e honras diversas até o ápice do poder e do status sagrado, sendo cultuado em 

Roma como deus, após sua morte. 

Em 27 a.C., além de receber o título de Augusto, o Princeps também recebeu 

outras honras de importante valor simbólico. Os louros colocados nos umbrais de sua casa 

se relacionavam com a vitória e com a paz daí advinda; como vimos, a coroa de louro era 

um importante adorno do triunfador, além disso, o loureiro era a árvore de Apolo.169 

Quanto à corona ciuica, uma coroa feita com folhas de carvalho, colocada sobre a porta 

 
169 No caso de Augusto, os dois loureiros colocados de ambos os lados de sua porta possuíam ainda outra 

importante associação, pois “desde tempos longínquos havia pares de árvores junto à residência oficial dos 

mais antigos sacerdotes, da Regia, do Templo de Vesta e das residências dos flamines e dos pontifices. 

Assim, pois, os loureiros outorgavam à entrada da casa de Augusto uma aura sagrada e faziam referência a 

primitivas forças religiosas” (ZANKER, 2005: 118). 
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de sua casa, tradicionalmente possuía uma ligação com o âmbito militar170 e era concedida 

a quem salvasse um concidadão no campo de batalha, além disso, o carvalho era a árvore 

de Júpiter. No contexto augustano, a coroa cívica era um emblema de Augusto como 

salvador de todos os cidadãos. 

Uma vez agraciado com este praemium, o portador da corona ciuica poderia 

utilizá-la para o resto da vida e, nos espetáculos, tomar assento com os 

indivíduos da ordem senatorial que deveriam se erguer na sua presença (Plínio. 

História Natural, XVI. 5)171. [...] No que diz respeito ao imaginário romano, a 

árvore remete à ideia de fortitude e majestade. Na Antiguidade, a madeira do 

carvalho era muito apreciada na carpintaria devido a sua maleabilidade e 

resistência. [...] Em razão da robustez inerente à espécie da árvore, os latinos 

tomaram o quercus como um símbolo de uirtus e perseverança (SOUZA; 

MOTA, 2018: 97-98). 

 

Ambas as honrarias figuram em um aureus (RIC I 277. Fig. 42) cunhado em 

27 a.C., provavelmente em Roma, celebrando as honras conferidas pelo Senado a 

Augusto. No anverso, podemos ver a efígie de Augusto circundada pela inscrição 

CAESAR CO[N]S[VL] VII CIVIBVS SERVATEIS (César, Cônsul pela sétima vez, por 

ter salvo os cidadãos). No reverso, vemos em posição centralizada uma águia de asas 

abertas, sobre a qual encontra-se a inscrição AVGVSTVS, atrás da águia identificamos 

dois ramos ou árvores de louro e abaixo da águia encontra-se a corona ciuica ladeada 

pelas letras S e C, indicando que tais honrarias foram conferidas por um senatus 

consultum. 

 

As palavras CIVIBVS SERVATEIS incluídas na legenda do anverso aludem 

ao motivo explícito da concessão da coroa: o carvalho ou a coroa cívica era 

uma distinção militar concedida a um soldado que havia salvado a vida de um 

concidadão e tanto referências literárias, quanto as frequentes representações 

da coroa na cunhagem posterior mostra que a coroa sobre a porta de Augusto 

foi acompanhada por uma inscrição contendo as palavras OB CIVIS 

SERVATOS (RICH; WILLIAMS, 1999: 173).  

 

 
170 “Na esfera das condecorações militares, a primeira em importância, segundo Plínio, é denominada 

corona graminea e foi outorgada em raríssimas ocasiões na história romana. Com ela premiava-se o oficial 

que salvou as tropas de um desastre iminente e evitou, assim, sua aniquilação.[...] Plínio faz questão de 

ressaltar que o filho adotivo de César recebeu a honraria das mãos do Senado em 30 a.C (durante o 

Consulado de Cícero, o Jovem) por concluir que a coroa cívica não estava à altura de seus méritos (Plínio. 

História Natural, XXII, 5-6). Fica claro que, neste caso, as coroas (graminea e ciuica) serviram de barganha 

política na relação de Otávio com o Senado uma vez que não encontramos os motivos ou o procedimento 

usual implicados na concessão destes objetos” SOUZA; MOTA: 2018: 95-96). 
171 Plínio, o Velho (23 – 79 d.C.) ingressou na carreira militar, servindo na Germânia com o futuro 

Imperador Tito. Sua obra História Natural reflete seu amplo interesse em tudo, de política e pintura a 

geografia e antropologia. Plínio era comandante da frota romana próximo a Nápoles. Faleceu nesse cargo 

enquanto, ao tentar observar, como naturalista, a erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C., quando também 

tentava salvar os habitantes da costa que fugiam (MELLOR, 2006: 54).  
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Figura 42: Moeda de Ouro. Áureo. RIC I 277.172 

A outra homenagem de grande importância que foi conferida ao Princeps foi o 

escudo de ouro, ou escudo das virtudes (clupeus uirtutis)173 (Fig. 43), que foi posto na 

Cúria Júlia, cuja mensagem inscrita sobre ele homenageava a virtude, a clemência, a 

justiça e a piedade de Augusto para com os deuses e a pátria174. 

 
Figura 43: Clupeus uirtutis. Cópia feita em mármore de Luna. Inv. CRY 51 00 95. Arles, Musée de 

l'Arles et de la Provence antiques. Imagem disponível em 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Clípeo_da_virtude#/media/Ficheiro:Clipeus_Arles_augGP2014.jpg>. 

Acesso em 16/02/2020. 

 
172 RIC I 277 ou BMCRE 656-658 – The British Museum, Londres, Inglaterra. 
173 O escudo de ouro não chegou até os nossos dias. No entanto, várias réplicas foram feitas em outras 

localidades do Império; dentre estas reproduções, a mais antiga encontra-se em Arles, no Musée de l'Arles 

et de la Provence antiques (Inv. CRY 51 00 95). “Trata-se de uma peça circular em mármore, contendo 

96,5 cm de diâmetro, descoberta em 1951 e localizada sobre um criptopórtico” (ANTIQUEIRA, 2008: 05). 
174 Na inscrição encontrada na cópia feita em mármore pode-se ler: SENATVS POPVLVSQVE 

ROMANVS IMP. CAESARI DIVI F. AVGVSTO CONS. VIII DEDIT CLVPEVM VIRTVTIS 

CLEMENTIAE IVSTITIAE PIETATIS ERGA DEOS PATRIAMQVE. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Clípeo_da_virtude#/media/Ficheiro:Clipeus_Arles_augGP2014.jpg
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As virtudes inscritas no escudo, quais sejam, a virtude, a clemência, a justiça e 

a piedade, identificam a concepção da elite romana quanto aos predicados de 

um líder exemplar. Assim sendo, a ação política de Otaviano justificou-se em 

função das virtudes que supostamente ele teria. Por seu turno, tais virtudes 

redundaram em reconhecimento e veneração por parte dos cidadãos romanos 

destinada ao vencedor das guerras civis, que pôs fim à instabilidade social 

incômoda às camadas superiores do mundo romano (ANTIQUEIRA, 2008: 

05). 

 

De acordo com Galinsky (1998: 82), as quatro virtudes que se encontravam no 

escudo se referiam tanto aos eventos que precederam o ano de 27 a.C., relacionando-se 

com as virtudes que Augusto mostrou ser possuidor em tais ocasiões, quanto sinalizavam 

as virtudes que deveriam dirigir os passos de Augusto daí em diante.  

 

Virtus, que deriva de uir, era uma virtude essencialmente masculina e tinha como 

principal conotação o valor no campo de batalha, estando assim conectada com a uictoria, 

e com distinção e reconhecimento. Era também o resultado do esforço moral e foi 

amplamente utilizada na caracterização de grandes homens na República, de modo que 

na época republicana consistia em ganhar preeminência pessoal e glória pelos grandes 

feitos no serviço a Roma. Tal virtude possuía estreita relação com a coroa cívica 

(GALINSKY, 1998: 84). “Vincula-se estreitamente também à pietas, pelo que o amor ao 

bem, à retidão e à justa valorização das coisas comporta de amor à pátria e aos ancestrais, 

e desse modo chega aos domínios políticos, em que o termo se destaca sobremaneira” 

(MARTINS, 2011: 17). 

Clementia para os contemporâneos de Augusto tinha dois aspectos principais. 

Um ligado, assim como uirtus, com o campo de batalha, pois se relacionava à condução 

de assuntos militares por Roma e seus generais, ou seja, à prática de moderação para com 

um inimigo derrotado. O outro relacionado ao modo de agir de um indivíduo para com 

aqueles que se relacionavam com ele, por exemplo, na relação entre patrono e clientela, 

possuindo assim uma característica de reciprocidade (GALINSKY, 1998: 85).  

Clementia é, talvez, a que mais clara e abertamente servia à propaganda 

política. Era concebida como uma forma de superioridade do espírito, 

demonstrada pela compaixão de um homem superior e poderoso, quando 

concedia o perdão a alguém que lhe era inferior na escala do poder 

(MARTINS, 2011: 19).  

 

Iustitia, segundo Paulo Martins (2011: 19), naquele contexto poderia ser melhor 

traduzida por “equidade”, ou seja, “a capacidade de julgar qualquer matéria com a devida 

lisura e de administrar a justiça a todos, sem diferenciações, de forma imparcial e 
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assegurando a igualdade de direitos”. Ela deveria ser a característica essencial de um bom 

governante. Com Augusto essa virtude refletia primeiramente o retorno a um governo 

baseado na justiça e nas leis, o que foi sinalizado por ele quando renunciou aos direitos 

que possuía enquanto triúnviro. Além desse aspecto de legalidade, iustitia se relacionava 

também com a guerra, que para ser travada deveria ser uma guerra justa. Relacionava-se 

ainda à luta contra a injustiça (GALINSKY, 1998: 85-86). 

Pietas, da qual já tratamos anteriormente, foi uma das virtudes mais importantes 

e mais exaltadas no governo de Augusto. Era uma virtude relacionada com a atenção e os 

cuidados direcionados à família, à pátria e aos deuses e possuía um aspecto cooperativo, 

pois era uma qualidade que não funcionava, assim como a clemência, sem a 

reciprocidade. Esta virtude não era algo abstrato, pois deveria ser exemplificada pelos 

indivíduos. Nós já vimos que Augusto exemplificou sua pietas ao vingar o assassinato de 

César, bem como ao empreender a restauração dos 82 templos que estavam em ruínas, 

demonstrando também sua pietas para com os deuses (GALINSKY, 1998: 86-88). 

Por fim, no trecho das Res Gestae citado anteriormente, após falar do escudo das 

virtudes, Augusto afirma que depois disso se viu à frente de todos pela auctoritas, mas 

nenhum poder teve a mais do que seus outros colegas também investidos de cargos. De 

acordo com Gregory Rowe (2013: 1-16), a interpretação convencional desta passagem é 

que auctoritas, em contraste com potestas, significa um poder informal e não coercivo e 

que Augusto enfatiza sua auctoritas nas Res Gestae para fazer uma reivindicação 

fundamental sobre a natureza de seu governo, como imanente de um poder 

transcendental. Este autor desconstrói esta concepção; ele concorda que o termo 

auctoritas conotava prestígio e intenção, mas defende a tese de que neste trecho das Res 

Gestae a palavra auctoritas não é mais importante que o evento a que se refere, de modo 

que a palavra auctoritas se liga concretamente a um evento em particular e a uma 

instituição particular, o título de Princeps concedido a Otaviano em 28 a.C. Para este 

autor, é nesse sentido que a auctoritas deve ser entendida, como uma função de Augusto 

e, assim, metonímia para Princeps Senatus, de modo que esta passagem das Res Gestae 

não é uma declaração de que o poder real de Augusto era extraconstitucional, mas sim 

uma afirmação de que ele estava em conformidade com a colegialidade. 

Para evitar prolongamentos desnecessários, finalizamos esta parte tratando, de 

modo breve, de mais alguns acontecimentos relacionados às construções de Augusto, já 

que um dos complexos que analisamos, do templo de Apolo Palatino, foi consagrado em 

28 a.C, enquanto o outro, o templo de Marte Vingador junto ao Fórum de Augusto, só foi 
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consagrado em 2 a.C., de forma que é necessário pontuarmos mais alguns acontecimentos 

referentes ao governo de Augusto antes de finalizarmos este capítulo. 

Sendo assim, após os acontecimentos de 27 a.C. Augusto se retirou de Roma e 

partiu rumo às províncias ocidentais. No ano de 26 a.C., em meio às campanhas, enquanto 

marchava à noite com suas tropas sob uma tormenta, um raio atingiu sua liteira e matou 

um escravo que caminhava à frente; grato por não ter sido ele a vítima de tal 

acontecimento, ele prometeu a construção de um templo, em Roma, a Júpiter Tonante175 

(SUETÔNIO. A Vida dos Doze Césares, Vida de Augusto, XXIX). Tal templo foi 

consagrado em 22 a.C. Ele “não era imponente no tamanho, mas se distinguia pelo 

esplendor de seus materiais, a riqueza de sua decoração, e a importância de sua 

localização” (GALINSKY, 1998: 296). 

Em 20 a.C., por meio de um acordo diplomático, Augusto recuperou os 

estandartes que estavam nas mãos dos partos. Este acontecimento teve grande 

importância e está estreitamente ligado à construção do templo de Marte Vingador, onde 

os estandartes passaram a ser guardados após sua construção. Devido a isso, tratamos 

deste acontecimento de modo mais detalhado no terceiro capítulo.   

O ano de 19 a.C., foi marcado pela publicação da Eneida, de Virgílio176. Este 

poeta havia escrito, durante anos, um grande poema épico, no qual ligou o passado e o 

presente, de modo tal que discorre sobre o passado mítico de Roma, desde Eneias, 

sobrevivente da guerra de Tróia, a Augusto.  

[...] a matéria escolhida por Virgílio tinha a vantagem de religar diretamente a 

Roma imperial ao passado mais longínquo e mais prestigioso do mundo 

helênico. [...] a filiação troiana revela-se particularmente preciosa, se se 

pudesse demonstrar que Roma, como as cidades gregas, proviera desta antiga 

comunidade espiritual descrita por Homero. [...] O poema contém como que 

uma exortação secreta ao prosseguimento da tarefa começada nos tempos 

lendários: longe de sufocar o helenismo, o Império mais não fez do que exaltar 

nele o sentido da sua verdadeira missão (GRIMAL, 1997: 62-63). 

   

Eneias, filho de Vênus e Anquises, figura na Eneida como um dos mais 

importantes antepassados da gens Iulia, visto que ele foi o pai de Ascânio/Iulo que, como 

se dizia, havia fundado a cidade de Alba, de onde vieram posteriormente Rômulo e Remo. 

A narrativa mítica contida na Eneida desempenhou um importante papel com relação à 

 
175 Para Suetônio (A Vida dos Doze Césares, Vida de Augusto, XXIX), este templo, juntamente com o de 

Apolo no Palatino e o templo de Marte Vingador, são as três principais obras públicas edificadas por 

Augusto. 
176 A Eneida teria sido publicada contra a vontade de Virgílio, que não a tendo revisado como queria e se 

encontrando muito doente, pediu que queimassem a obra se ele viesse a morrer. Com sua morte em 19 a.C., 

a obra foi publicada. 
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projeção e construção do fórum de Augusto, em especial no que se refere à galeria dos 

summi uiri, da qual tratamos posteriormente. 

No ano de 17 a.C. ocorreram os Jogos Seculares177 (Ludi Saeculares), uma 

celebração grandiosa e monumental que possuiu estreita relação com diversos aspectos 

de grande importância no governo de Augusto. O templo de Apolo desempenhou um 

papel de destaque nesta celebração, de modo que tratamos sobre ela mais detalhadamente 

no terceiro capítulo. 

 Entre os anos de 13 a.C. e 9 a.C. (quando é consagrada) ocorreu a construção 

da Ara Pacis, um altar dedicado à Paz Augustana e que traz em seus frisos uma menção 

explícita da relação de Augusto com a religião e de sua linhagem divina, bem como da 

valorização da família e da progenitura. Em 12 a.C., Augusto finalmente assumiu o cargo 

de Pontifex Maximus, após a morte de Lépido.178 No ano de 2 a.C. foi consagrado o 

templo de Mars Vltor (Marte Vingador), no recém construído Fórum de Augusto, do qual 

tratamos com mais atenção no terceiro capítulo.  

Percebemos, a partir do que foi exposto até aqui, a importância dos 

acontecimentos posteriores e estreitamente relacionados com a vitória em Ácio. Tal 

vitória, amplamente utilizada e propagada por Augusto e seu grupo, permitiu o 

desenvolvimento de uma forma de governo que é denominada de Principado e que se 

difere bastante do período republicano, embora tanto Augusto como seus sucessores 

sempre tenham buscado se mostrar como os guardiões da Res Publica. 

O contexto sobre o qual tratamos ao longo deste capítulo, que vai da morte de 

César em 44 a.C. ao ano de 27 a.C., quando Otaviano recebeu o título de Augustus, nos 

permitiu perceber o modo como ele se utilizou da arquitetura na construção de todo um 

imaginário imperial e na perpetuação de uma memória relacionada a seu nome e a seus 

feitos, bem como nos permitiu  compreender como se estabeleceu o início de seu governo. 

 
177 Os ludi saeculares eram uma combinação da ideia etrusca de saecula e a tradicional prática da religião 

grega de instituir performances cultuais no limiar de ocasiões particularmente prodigiosas e sérias na vida 

do estado. Os Jogos Seculares deveriam ocorrer em intervalos de 100 ou 110 anos, embora os únicos jogos 

historicamente atestados sem muitos problemas são os de 249 a.C., em meio a Primeira Guerra Púnica, e 

os de 146 a.C., ano da vitória de Cipião e da destruição de Cartago na Terceira Guerra Púnica (GALINSKY, 

1998: 100-101).  
178 Como vimos anteriormente, a função de Pontifex Maximus era vitalícia e tinha sido exercida por César 

até sua morte, quando passou a ser exercida por Lépido. Augusto assumiu o cargo de Pontifex Maximus em 

12 a.C, após a morte de Lépido. Depois deste ano, juntamente com o cargo de Pontifex Maximus, Augusto 

acumulava outras importantes funções religiosas, como os cargos de augur, quindecimuir e septemuir. Esta 

acumulação de funções e sua atenção com os colégios sacerdotais certamente é paralela a não-republicana 

acumulação das tradicionais magistraturas e do pro-magisterial imperium por Augusto e seus sucessores e 

assinala o sucesso de Augusto no jogo mortal da competição pelo poder do fim da República (GORDON, 

2003:66). 
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Este contexto tem ampla relação com a construção dos complexos arquitetônicos que 

tratamos no terceiro capítulo, e que se constituem em nosso objeto principal de análise.  

No entanto, antes de tratarmos destes complexos, convém que analisemos de 

modo detalhado mais alguns aspectos concernentes à arquitetura, bem como ao seu 

suporte, ou seja, à cidade, que no período de governo de Augusto passou por uma grande 

transformação arquitetônica visando a construção material e simbólica de Roma enquanto 

a capital do mundo conhecido. Ademais, no próximo capítulo, tratamos também sobre os 

modos pelos quais importantes figuras da República Tardia usaram da arquitetura para a 

promoção da própria imagem na busca de aumentar o prestígio e o poder que possuíam; 

abordagem esta que servirá para perceber em que medida Augusto e seu grupo de apoio 

deram continuidade a este costume, desenvolvendo projetos com um alto nível de 

sofisticação e monumentalidade.   
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CAPÍTULO 2 

OS USOS DA ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO MATERIAL E 

SIMBÓLICA DA CAPITAL DO IMPÉRIO 

A importância conferida por Augusto às tradições religiosas e à arquitetura foi 

expressiva, de tal forma que em diversos momentos de seu governo ele demonstrou o 

interesse que dedicava a estes aspectos, bem como foi enaltecido e eternizado por diversos 

autores179 que escreveram sobre ele, louvando esta sua atitude de atenção ao mos 

maiorum, de restauração religiosa e moral e de empenho na construção, material e 

simbólica, de Roma enquanto capital de um vasto Império territorial. Com isto, Augusto 

foi tomado como o modelo que deveria ser emulado pelos que o sucederam, de forma que 

deveriam seguir os padrões estabelecidos por este Princeps. 

Em virtude disso, no primeiro capítulo abordamos acerca dos principais 

acontecimentos que se desenrolaram de 44 a 31 a.C., ano que marcou a sua vitória em 

Ácio; refletimos sobre as diversas medidas que ele tomou, antes de voltar a Roma, para 

marcar a sua vitória na memória e na paisagem de Ácio e seu entorno; sobre os 

acontecimentos posteriores à sua volta a Roma, quando realizou seu triplo triunfo, uma 

procissão ritual que simbolizou não apenas conquistas externas, como o fim das guerras 

civis; analisamos as honrarias conferidas pelo Senado ao triunfador, e suas intervenções 

arquitetônicas no Fórum Romano; e sobre os acontecimentos de 28 e 27 a.C., sua relação 

com aspectos relacionados à religião romana e à restauração religiosa empreendida por 

Augusto. 

Feito isso, no capítulo que agora se inicia, desenvolvemos mais esta temática 

relacionada à utilização da arquitetura, por Augusto, seus familiares e aliados, para 

propagar a imagem do Princeps e de seu governo e para promover a construção material 

e simbólica da capital do Império. Para isso, na primeira parte discorremos sobre a 

importância do solo sagrado de Roma e o seu papel enquanto centro do poder e suporte 

para o desenvolvimento de uma arquitetura monumental, bem como sobre a visão de 

Roma enquanto capital do mundo conhecido. Na segunda parte, desenvolvemos melhor 

a noção sobre a arquitetura, que se tinha na Antiguidade; abordamos também os diversos 

 
179 Dentre os autores que enaltecem a figura do Princeps ou seus feitos arquitetônicos neste período, 

podemos citar: Virgílio, na Eneida; Tito Lívio, na sua História de Roma; Ovídio, nos Fastos; Estrabão, na 

sua obra Geografia; Vitrúvio, no Tratado de Arquitetura; dentre outros. 
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envolvidos no processo construtivo e alguns aspectos práticos relacionados a esta 

temática. Na terceira parte, refletimos sobre os precedentes de Augusto quanto à 

utilização da arquitetura para a perpetuação de uma memória, para a manutenção de poder 

e prestígio e para o engrandecimento e embelezamento de Roma, para então podermos 

tratar sobre a forma como Augusto se inseriu nesta tradição do uso da arquitetura. Na 

quarta parte deste capítulo, debruçamo-nos de modo particular sobre o processo de 

construção de templos, suas características gerais, as principais regras construtivas e as 

tipologias para a construção da moradia das divindades, bem como sobre a importância 

com que a construção de templos se revestiu em Roma no período de Augusto. Por fim, 

na quinta parte, tratamos acerca de duas regiões de Roma que desempenharam um papel 

fundamental nas procissões triunfais e que tiveram grande importância na política 

construtiva de Augusto, sofrendo também, assim como o Fórum Romano, uma verdadeira 

mudança topográfica: o Campo de Marte e a Colina do Capitólio. 

2.1. Roma e a construção da imagem da capital do mundo conhecido 

Roma, que em sua origem era uma pequena cidade às margens do rio Tibre, se 

tornou a capital de um amplo Império territorial que se entendeu por diversas regiões 

próximas ao mar Mediterrâneo. Durante séculos, Roma foi o centro do poder e mesmo 

mais tarde, quando deixou de ser a principal cidade do Império, ela manteve sua 

importância e poder simbólico. A grandiosidade arquitetônica de suas construções serviu 

de modelo ou inspiração para construções realizadas em diversas partes do Império 

Romano, que viam em Roma o modelo a ser seguido. A importância do solo sagrado de 

Roma no período augustano é expressiva, o que pode ser percebido em acontecimentos 

que marcam tal contexto, como também pode ser sublinhado nos autores do período, o 

que vemos mais à frente. 

Devido à importância que Roma desempenhou no período augustano, não 

apenas no que se refere aos aspectos religiosos e ao seu poder simbólico, como também 

enquanto suporte sobre o qual a utilização da arquitetura se tornou cada vez mais 

sofisticada e atrelada à política, à propaganda e à criação da imagem de Augusto e de seu 

governo, tratamos a seguir sobre esta temática, evidenciando a importância que a Vrbs, 

com seu solo sagrado, desempenhou no governo do Princeps. 

No que se refere às suas características físicas, Roma encontra-se num planalto, 

caracterizado por depósitos vulcânicos e erosão fluvial, emoldurado pelas Colinas 
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Albanas ao sul e os Montes Sabatinos ao norte. No leste, porções de terra se projetam em 

direção ao rio Tibre, formando as Colinas Quirinal e Viminal, e os Montes Esquilino e 

Célio. A erosão do planalto do Esquilino criou uma série de penínsulas e colinas 

interligadas ou isoladas, divididas por vales que se abrem para a planície de inundação. 

Dentre estas, destacam-se as colinas do Capitólio, Palatino e Aventino (Fig. 44). O 

Palatino era pequeno o suficiente para ser defendido em datas mais recuadas, e grande o 

suficiente para uma comunidade em crescimento. O Capitólio era pequeno e de fácil 

defesa, de modo que se tornou a acrópole da cidade do período da Realeza. A oeste do rio 

Tibre se localiza a Colina de Janículo e, mais ao norte, a Colina do Vaticano define uma 

planície cortada pelo rio Tibre. Em uma curva acentuada de seu curso, uma ilha solitária 

obstrui o fluxo de água que desce das montanhas dos Apeninos em direção ao mar. O vale 

do rio facilitou o movimento até os Apeninos, particularmente o comércio de sal das áreas 

costeiras. Assim, a cidade estava bem localizada no que diz respeito à comunicação e ao 

comércio e estava também numa fronteira cultural entre etruscos, faliscos e latinos 

(FAVRO, 2008: 43; COULSTON; DODGE, 2000: 01).  

As informações referentes à fundação e ao desenvolvimento inicial de Roma 

provêm de duas fontes principais, a literária e a arqueológica. De acordo com autores 

como Tito Lívio (História de Roma, I. 1-7), as origens de Roma se conectam com Eneias, 

que ao escapar de Tróia com seu pai Anquises e seu filho Ascânio (Iulo), aporta na 

Península Itálica, onde posteriormente Ascânio funda a cidade de Alba Longa. Da 

linhagem real de Alba Longa descendem Rômulo e Remo, sendo este primeiro o fundador 

de Roma no ano de 753 a.C.180 As evidências arqueológicas sugerem que Roma teve 

início nos séculos IX e VIII a.C. como uma série de pequenos assentamentos rurais no 

grupo de colinas próximos ao Tibre. Entre as “sete colinas” estavam áreas pantanosas que 

foram usadas como cemitérios (HOPE, 2005: 64).  

Filippo Coarelli (2007: 01-02) nos esclarece que a ocupação da região onde mais 

tarde Roma se desenvolveria é bastante recuada no tempo. Segundo ele, entre o fim da 

Idade do Bronze e o início da Idade do Ferro, vilas se espalhavam por quase todas as 

colinas ao longo do rio. No século XIV a.C. um agrupamento já ocupava o Monte 

Capitolino.  

 
180 Convém lembrar, como pontua T. P. Wiseman (1995: 160-168; 2013: 243), que além desta versão, 

existiam dezenas de outras lendas de fundação em Roma. Para citar apenas dois exemplos, Dionísio de 

Halicarnasso (Das Antiguidades Romanas, I. 72-73) conhecia quatorze lendas diferentes da fundação e 

Plutarco (Vidas Paralelas, Rômulo, I-II) menciona treze. 
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Figura 44: Mapa das colinas de Roma (AICHER, 2010: 5) 

No século IX a.C., aldeias apareceram no topo dos pontos altos a leste do Tibre. 

Os mais antigos foram os assentamentos no Palatino e no Capitólio com vista para as 

rotas de comunicação: os caminhos que correm na direção leste-oeste ao longo dos vales 
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que atravessam o rio, próximos à Ilha Tiberina, e ao longo do Tibre que flui dos Apeninos 

ao Mar Tirreno. Ao longo dos séculos seguintes, esses assentamentos isolados 

incorporaram-se numa cidade protegida por muralhas (FAVRO, 2008: 43).  

Filippo Coarelli (2007: 01-02) nos lembra de que segundo a tradição a cidade de 

Roma foi formada pela incorporação das vilas dos arredores no mais importante 

assentamento da região, aquele do Palatino; processo este que coincidiu com o aumento 

da produtividade agrícola e com o início da colonização grega, que corresponde à 

tradicional data da fundação de Roma. 

As histórias sobre as origens de Roma, mesmo recuando a um nível mítico, nos 

contam não apenas como os romanos pensavam e o que sentiam sobre si mesmos 

enquanto romanos, mas também refletem as evidências arqueológicas. Primeiro pelo fato 

de que as histórias mostram que assentamentos na região remontam a períodos anteriores 

à fundação de Roma retratando uma área esparsamente povoada por simples 

agrupamentos, por exemplo, quando Tito Lívio (História de Roma, I. 7. 4-14) trata sobre 

o primeiro assentamento de gregos arcadianos, sob a liderança de Evandro, no monte 

Palatino e sobre a passagem de Hércules por estas paragens; ou ao tratar da visita de 

Eneias à região (TITO LÍVIO. História de Roma, I. 1. 4-11) e das incursões juvenis de 

Rômulo (TITO LÍVIO. História de Roma, I. 4. 8-9). Tais passagens, como vimos, se 

coadunam com as evidências arqueológicas que mostram que a região já era habitada 

desde a Idade do Bronze e do Ferro e mesmo na Idade da Pedra. Segundo pelo fato de 

que tais histórias marcam a fundação de Roma no século VIII a.C., período no qual os 

achados arqueológicos apontam para um aumento populacional em toda a área e em Roma 

um boom urbano que demandou um centro urbano, bem como muralhas de proteção 

(AICHER, 2010: 11). 

No fim do século VII a.C. e ao longo do século VI a.C., Roma esteve sob o 

governo dos reis etruscos Tarquínio, o Antigo, Sérvio Túlio e Tarquínio, o Soberbo, 

último rei de Roma. Sob o governo destes reis, Roma foi palco de diferentes modificações 

em sua paisagem arquitetônica. Algumas de suas obras ficaram marcadas na memória 

romana e se mantiveram ao longo dos séculos, sendo mantidas e melhoradas 

sucessivamente, como é o caso das obras atribuídas a Tarquínio, o Antigo, como o Circo 

Máximo181, os canais de drenagem e a Cloaca Máxima; e a grande muralha de Sérvio 

 
181 Segundo Tito Lívio (História de Roma, I. 35. 7) e Dionísio de Halicarnasso (Das Antiguidades Romanas, 

III. 68), Tarquínio, o Antigo foi o responsável pela construção do Circo Máximo. Devemos lembrar que 

embora o Circus Maximus tenha sido projetado apenas para corridas, espetáculos de todos os tipos foram 
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Túlio, que foi a única muralha romana até o fim do século III d.C., quando foi construída 

a muralha Aureliana182. 

Segundo Coarelli (2007: 03), durante este período em que esteve sob o governo 

de reis etruscos “Roma alcançou sua definitiva forma urbana sem perder seu caráter étnico 

e sua cultura latina”. A cidade era dividida em quatro regiões administrativas (Suburana, 

Esquilina, Collina e Palatina) (Fig. 45). A área da cidade, apesar de não completamente 

habitada, era maior que a de qualquer outra cidade da Península Itálica. Além disso, “a 

riqueza e poder da ‘Grande Roma dos Tarquínios’ estava também refletida no número e 

tamanho dos santuários construídos naquela época” (COARELLI, 2007: 03).  

Neste mesmo período, o ponto de encontro central no vale entre as colinas foi 

drenado por volta do século VI a.C., onde rapidamente se desenvolveu o Fórum Romano, 

o lugar da vida pública urbana. Para aumentar o prestígio deste centro cívico, certas 

atividades comerciais foram transferidas para fóruns secundários ao longo das margens 

do rio e das principais estradas para a cidade. Roma estava se tornando um importante 

centro urbano, com intervenções de engenharia substanciais para transformar as aldeias 

das colinas em uma única cidade. Na parte superior da Colina Capitolina foram 

construídos os mais importantes edifícios religiosos de Roma, os templos de Júpiter 

Optimus Maximus e Juno Moneta. O Palatino evoluiu para um bairro residencial para 

aqueles ricos o suficiente para possuir criados e escravos para transportar água e provisões 

até a colina. O vale entre o Palatino e o Aventino era uma pista de corrida natural, 

formalizada com a construção do Circo Máximo. Em geral, a diversidade era a norma na 

paisagem urbana, com ricos e pobres, estrangeiros e escravos vivendo e trabalhando em 

estreita proximidade. Grandes eventos cívicos ocorreram na planície ampla e plana 

dedicada a Marte. O Campus Martius frequentemente inundava e, portanto, não possuía 

no período estruturas permanentes. Neste local, os soldados conduziram manobras, as 

assembleias votaram e os celebrantes se reuniram (FAVRO, 2008: 43-44). 

 

 
oferecidos lá. Além disso, como vimos no capítulo anterior, ele também foi especialmente importante para 

a cerimônia do triunfo, bem como para os jogos que a seguiram, já que a rota do triunfo passava pelo circo.  
182 Iniciada pelo Imperador Aureliano em 271 d.C., a muralha foi feita de concreto e tijolos, com grandes 

torres e plataformas para armas de artilharia como catapultas. 
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Figura 45: Mapa de Roma e sua divisão em quatro regiões administrativas (FAVRO, 2008: 136). 

No que se refere às muralhas romanas, de acordo com a tradição, as primeiras 

muralhas foram construídas por Rômulo em torno do Palatino (TITO LÍVIO. História de 

Roma, I. 7. 3). Posteriormente, as muralhas passaram a englobar o Capitólio e o Quirinal. 

O quarto rei, Anco Márcio, estendeu a muralha até o Célio e o Aventino (ESTRABÃO. 

Geografia, V. 3. 7). No entanto, como vimos, a muralha mais importante e que existia no 

período augustano tinha sua construção atribuída ao sexto rei, Sérvio Túlio. De acordo 

com a tradição literária, a muralha Serviana (Fig. 46) foi construída por este rei no sexto 

século a.C., englobando as sete colinas de Roma (TITO LÍVIO. História de Roma, I. 44. 

3; ESTRABÃO. Geografia, V. 3. 7; DIONÍSIO DE HALICARNASSO. Das 

Antiguidades Romanas, IV. 13. 2). 
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Figura 46: Muralha Serviana (AICHER, 2010: 14). 

A partir dos estudos arqueológicos no que restou da Muralha Serviana (Fig. 47), 

sabemos que a mesma trata-se de uma construção do século IV a.C., pois se utiliza de um 

tipo de tufo calcário (Grotta Oscura183) proveniente das pedreiras da cidade etrusca de 

Veii, à qual Roma só teve acesso a partir de 396 a.C., quando conquistou esta cidade. Essa 

informação nos leva a duas possibilidades: ou esta muralha do século IV a.C. é uma 

 
183 Um tufo vulcânico de grão fino de cor cinza amarelada extraído ao longo do Tibre nas proximidades de 

Veii e muito usado na construção em Veii. Seu uso em Roma segue o saque de Veii no início do século IV 

a.C., e continuou sendo a pedra favorita para a construção por mais de um século, talvez por ser fácil de 

extrair e podia ser transportada para Roma em barcaças (RICHARDSON, 1992: 438). 
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reconstrução de uma muralha anterior, construída pelo rei etrusco, ou uma tal muralha, 

datada do sexto século, não existiu. 

 
Figura 47: Ruínas da Muralha Serviana. Roma, Estação Términi. Foto tirada pelo autor em 

09/01/2019. 

Concordamos com a argumentação de Coarelli (2007: 11), ao defender que seria 

estranho pensar que Roma, um importante assentamento da Península Itálica, não tinha 

uma muralha defensiva, enquanto que outras cidades do Lácio possuíam, como mostram 

os estudos arqueológicos; ainda mais pelo fato de que Roma não possuía defesas naturais 

a leste. Além disso, de acordo com este autor, o argumento mais forte para a tradicional 

datação da muralha no sexto século vem de porções que restaram da muralha e da 

disposição final dela como um todo. Desta forma, “seguindo a ocupação da cidade pelos 

gauleses em 390 a.C., que expôs a fraqueza das antigas defesas, uma muralha de tufo 

Grotta Oscura foi construída” (COARELLI, 2007: 11).  

A partir de tudo o que foi exposto até aqui, percebemos como se deu o 

desenvolvimento arquitetônico de Roma no período da Realeza, de tal sorte que muitas 

destas importantes personalidades entraram para a história romana como grandes 

construtores, de modo que em muitos momentos de seu governo, Augusto buscou seguir 

os passos destes grandes homens do passado, se associando à imagem deles de modo a se 

fixar na memória romana como um bom governante, preocupado com o bem estar do 

povo romano e com o engrandecimento arquitetônico de Roma.  
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Sendo assim, as histórias sobre a fundação de Roma por Rômulo tiveram grande 

importância e estreita relação com o contexto augustano. De acordo com a crença romana, 

quando Rômulo e Remo disputavam para saber quem fundaria a nova cidade a questão 

foi resolvida por augúrio, pois Remo, sobre o Aventino, avistou seis abutres, enquanto 

Rômulo, sobre o Palatino, viu doze, de tal forma que a cidade de Roma foi inicialmente 

fundada sobre esta colina e não englobava neste momento as outras colinas (OVÍDIO. 

Fastos, IV. 809-820)184. 

Como os irmãos eram gêmeos, e o respeito pela idade deles não podia 

determinar entre eles [quem fundaria a nova cidade], concordou-se que os 

deuses que tinham esses lugares em sua proteção deveriam escolher por 

augúrio quem deveria dar o nome à nova cidade, que deveria governá-la 

quando construída. Rômulo tomou o Palatino para a sua observação augural, 

Remo, o Aventino. Dizem que Remo foi o primeiro a receber um augúrio, do 

voo de seis abutres. O presságio já havia sido anunciado quando o dobro desse 

número apareceu para Rômulo, [...]185 (TITO LÍVIO. História de Roma, I. 6. 

4.; I. 7. 1). 

  

Os contornos da Roma de Rômulo se limitavam ao contorno quadrangular do 

Palatino, em torno do qual se estabeleceu o primeiro pomerium e as primeiras muralhas. 

A importância simbólica do Palatino no período de Augusto foi tanta que ele escolheu 

esta colina como moradia e nela ergueu seu templo dedicado a Apolo. 

Fazendo isso, sua imagem se associava à imagem de Rômulo enquanto fundador 

de Roma, o que, como vimos, ressoou na escolha do título dado ao Princeps, já que 

Rômulo foi uma das opções, sendo preterida pelo título de Augustus.    

A história contava que quando Otaviano estava em campanha pelo seu 

primeiro consulado em 43 a.C. seis abutres apareceram, e quando ele foi eleito 

mais seis apareceram; este auspício, com seu eco do mito de Rômulo, indicou 

que ele também, assim como Rômulo, (re)fundaria a cidade de Roma. Este 

tema foi mantido na invenção do nome “Augusto”, uma palavra anteriormente 

conhecida apenas como epíteto (usado particularmente para lugares) com o 

significado de “consagrado por augures”. Como um nome ele evoca não 

apenas o favor dos deuses, mas também o auspício que marcou a fundação de 

Roma (BEARD, NORTH e PRICE, 1998: 182). 

 

Desta forma, a cidade fundada por Rômulo se tornaria a capital do mundo 

conhecido, de tal forma que autores do fim da República e início do Principado, numa 

 
184 Ovídio (43 a.C. – 17 d.C.) foi um dos grandes poetas augustanos e, como Virgílio e Horácio, tinha 

origem italiana. Ele era um poeta muito menos sério, e sua perspicácia urbana aparece em seus poemas de 

amor (Amores), em suas paródias de poemas didáticos (Arte de Amar; Remédios do Amor), e em 

Metamorfoses. Ele ofendeu profundamente Augusto e foi forçado a passar os últimos nove anos em exílio 

(MELLOR, 2006: 53). 
185 Quoniam gemini essent nec aetatis uerecundia discrimen facere posset, ut dii, quorum tutelae ea loca 

essent, auguriis legerent, qui nomen nouae urbi daret, qui conditam imperio regeret, Palatium Romulus, 

Remus Auentinum ad inaugurandum templa capiunt. Priori Remo augurium uenisse fertur, sex uultures, 

iamque nuntiato augurio cum duplex numerus Romulo se ostendisset, [...].(Traduzido do latim para o inglês 

por Rev. Canon Roberts e para o português pelo autor desta tese). 
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visão retrospectiva, buscavam explicar a grandeza e poder de Roma, percebendo no 

passado os sinais de que Roma estava destinada à grandeza. Por exemplo, Virgílio, que 

em sua obra, Eneida, traça a história de Roma, a partir de Eneias, de tal forma que todos 

os acontecimentos a partir daí apontariam para a grandiosidade que Roma alcançaria sob 

o governo de Augusto, numa espécie de grandeza prenunciada, pois relaciona o passado 

heroico de Roma e importantes figuras como Eneias, Vênus, Marte, Rômulo e Remo, etc., 

com Augusto e seus feitos.  

Antes de Virgílio, Cícero (Da República, II. 5-10) mostra a importância do lugar 

e de suas características para o desenvolvimento e grandiosidade de Roma, quando aborda 

sobre a escolha do local para fundação de Roma, mostrando que Rômulo teve uma 

inspiração divina ao escolher um local distante da costa, onde estaria vulnerável a ataques 

surpresas; mas que possuía as vantagens das regiões litorâneas por estar à margem de um 

grande rio que flui para o mar.  

Imaginando o lugar divinamente escolhido antes do desenvolvimento, os 

autores tardo-republicanos enumeraram seus atributos: boas fontes, colinas 

facilmente protegidas e pronto acesso ao mar ao longo do Tibre. Por sua vez, 

essa imagem produzida e idílica do início de Roma comunicava ideias sobre a 

cidade contemporânea. Não importava que o local original na verdade não 

fosse o ideal, com fluxos de águas salobras, um clima insalubre, um rio 

propenso a inundações e colinas facilmente atacadas, ou que a cidade do 

primeiro século a.C. estava gravemente carente de encantos. Abençoada pelos 

deuses, Roma tinha beleza inata (FAVRO, 2008: 45). 

 

Numa perspectiva semelhante escreve Vitrúvio ao explicar sobre a influência da 

posição geográfica e consequentemente do clima na formação dos povos, de tal forma 

que para este autor, populações de regiões muito frias ou muito quentes, seriam 

desfavorecidas pela natureza e possuiríam características como lentidão ou fraqueza, 

enquanto que os romanos, por sua posição geográfica, não possuíam tais desvantagens: 

Estando essas coisas assim dispostas no mundo pela natureza e sendo todas as 

nações diferentes perante as diversificadas misturas, o povo romano tem, na 

verdade, o seu território no centro do mundo e de todas as regiões da Terra. 

Com efeito, os povos apresentam-se na Itália muito equilibrados, tanto no que 

diz respeito aos membros corporais como ao vigor da inteligência em relação 

à força anímica. [...] a Itália, situada entre as zonas setentrional e meridional, 

possui, pelas misturas de uma parte e de outra, virtudes temperadas e invictas. 

[...] Assim, a divina mente dispôs a cidade do povo romano numa região 

escolhida e temperada, a fim de que se apoderasse do império do mundo186 

(VITRÚVIO. Tratado de Arquitetura, VI. 1. 10-11). 

 
186 Cum ergo haec ita sint ab natura rerum in mundo conlocata et omnes nationes inmoderatis mixtionibus 

disparatae, ueros inter spatium totius orbis terrarum regionesque medio mundi populus Romanus possidet 

fines. Namque temperatissimae ad utramque partem et corporum membris animorumque uigoribus pro 

fortitudine stin Italia gentes. [...] eadem ratione Italia inter septentrionalem meridianamque ab utraque parte 

mixtionibus temperatas et inuictas habet laudes. [...] Ita diuina mens ciuitatem populi Romani egregia 

temperataque regione conlocauit, uti orbis terrarum imperii potiretur. (Traduzido do latim para o português 

por M. Justino Maciel). 



 

158 
 

     

Outro autor do período augustano a tratar sobre a importância do solo sagrado 

de Roma é Tito Lívio (História de Roma, V. 50-55), que ao escrever sobre o saque que 

os Gauleses fizeram em Roma no ano de 390 a.C., esclarece que após o saque uma das 

possibilidades levantadas era a de que os romanos deveriam se estabelecer na cidade 

etrusca de Veii, que havia sido conquistada a pouco tempo, ao invés de reconstruir Roma. 

Nestes trechos de sua obra, Tito Lívio afirma que o general Marco Fúrio Camilo foi 

extremamente contra esta proposta, e desenrola um longo e empolgante discurso 

proferido por Camilo para demover o Senado desta decisão, no qual ele enfatiza as 

vantagens naturais da localização da cidade, bem como suas fundações religiosas e a 

necessidade dos antigos cultos se localizarem em Roma, dentro das fronteiras sagradas. 

Não sem razão, os deuses e os homens escolheram esse ponto como o local de 

uma cidade, com suas colinas saudáveis, o seu rio oportuno, pelo qual os 

produtos das regiões do interior podem ser levados e os fornecimentos 

extramarítimos obtidos; um mar próximo o suficiente para todos os fins úteis, 

mas não tão perto a ponto de estar exposto ao perigo de frotas estrangeiras; 

uma região no centro da Itália - em uma palavra, uma posição singularmente 

adaptada pela natureza para a expansão de uma cidade. [...] Aqui está o 

Capitólio, onde nos velhos tempos havia uma cabeça humana, e isso foi 

declarado como um presságio, pois naquele lugar seria fixada a cabeça e o 

supremo poder do mundo. Aqui foi que, enquanto o Capitólio estava sendo 

limpo com ritos augurais, Juventas e Terminus, para o grande prazer de seus 

pais, não se deixariam mexer. Aqui está o fogo de Vesta; aqui estão os escudos 

enviados do céu; aqui estão todos os deuses, que, se permanecerem, serão 

propícios a você187 (TITO LÍVIO. História de Roma, V. 54). 

 

Esta passagem de Tito Lívio, mais do que esclarecer sobre um acontecimento do 

século IV a.C., reflete o imaginário de sua época, ressaltando a importância do local onde 

Roma tinha sido fundada e de suas fronteiras sagradas. Neste aspecto, é importante 

lembrar o contexto de escrita de Tito Lívio, pois ele escreveu sua obra na década de 

20 a.C. Anteriormente, na época em que César empreendeu o melhoramento de Roma 

através da arquitetura, criou-se o rumor de que ele, assim o fazendo, demonstrava que a 

cidade não era boa o suficiente para ele, e seu relacionamento com Cleópatra agravou 

ainda mais tais rumores. Pairava no ar o receio de que o centro do poder deixasse Roma 

em direção a Alexandria. Como vimos anteriormente, rumores semelhantes giraram em 

 
187 Non sine causa di hominesque hunc urbi condendae locum elegerunt, saluberrimos colles, flumen 

opportunum, quo ex mediterraneis locis fruges deuehantur, quo maritimi commeatus accipiantur, mari 

uicinum ad commoditates nec expositum nimia propinquitate ad pericula classium externarum, regionum 

Italiae medium, ad incrementum urbis natum unice locum. [...] hic Capitolium est, ubi quondam capite 

humano inuento responsum est eo loco caput rerum summamque imperii fore; hic cum augurato liberaretur 

Capitolium, Iuuentas Terminusque maximo gaudio patrum uestrorum moueri se non passi; hic Vestae ignes, 

hic ancilia caelo demissa, hic omnes propitii manentibus uobis di. (Traduzido do latim para o inglês por 

Rev. Canon Roberts e para o português pelo autor desta tese). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=non&la=la&can=non0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sine&la=la&can=sine0&prior=non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=causa&la=la&can=causa0&prior=sine
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=di&la=la&can=di0&prior=causa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=hominesque&la=la&can=hominesque0&prior=di
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=hunc&la=la&can=hunc0&prior=hominesque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=urbi&la=la&can=urbi0&prior=hunc
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=condendae&la=la&can=condendae0&prior=urbi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=locum&la=la&can=locum0&prior=condendae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=elegerunt&la=la&can=elegerunt0&prior=locum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=saluberrimos&la=la&can=saluberrimos0&prior=elegerunt
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=colles&la=la&can=colles0&prior=saluberrimos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=flumen&la=la&can=flumen0&prior=colles
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=opportunum&la=la&can=opportunum0&prior=flumen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quo&la=la&can=quo0&prior=opportunum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ex&la=la&can=ex0&prior=quo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mediterraneis&la=la&can=mediterraneis0&prior=ex
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=locis&la=la&can=locis0&prior=mediterraneis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fruges&la=la&can=fruges0&prior=locis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=deuehantur&la=la&can=deuehantur0&prior=fruges
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quo&la=la&can=quo1&prior=deuehantur
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=maritimi&la=la&can=maritimi0&prior=quo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=commeatus&la=la&can=commeatus0&prior=maritimi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=accipiantur&la=la&can=accipiantur0&prior=commeatus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mari&la=la&can=mari0&prior=accipiantur
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=uicinum&la=la&can=uicinum0&prior=mari
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ad&la=la&can=ad0&prior=uicinum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=commoditates&la=la&can=commoditates0&prior=ad
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nec&la=la&can=nec0&prior=commoditates
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=expositum&la=la&can=expositum0&prior=nec
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nimia&la=la&can=nimia0&prior=expositum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=propinquitate&la=la&can=propinquitate0&prior=nimia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ad&la=la&can=ad1&prior=propinquitate
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pericula&la=la&can=pericula0&prior=ad
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=classium&la=la&can=classium0&prior=pericula
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=externarum&la=la&can=externarum0&prior=classium
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=regionum&la=la&can=regionum0&prior=externarum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Italiae&la=la&can=italiae0&prior=regionum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=medium&la=la&can=medium0&prior=Italiae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ad&la=la&can=ad2&prior=medium
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=incrementum&la=la&can=incrementum0&prior=ad
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=urbis&la=la&can=urbis0&prior=incrementum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=natum&la=la&can=natum0&prior=urbis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=unice&la=la&can=unice0&prior=natum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=locum&la=la&can=locum1&prior=unice
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=hic&la=la&can=hic0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Capitolium&la=la&can=capitolium0&prior=hic
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=est&la=la&can=est0&prior=Capitolium
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ubi&la=la&can=ubi0&prior=est
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quondam&la=la&can=quondam0&prior=ubi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=capite&la=la&can=capite0&prior=quondam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=humano&la=la&can=humano0&prior=capite
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=inuento&la=la&can=inuento0&prior=humano
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=responsum&la=la&can=responsum0&prior=inuento
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=est&la=la&can=est1&prior=responsum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eo&la=la&can=eo0&prior=est
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=loco&la=la&can=loco0&prior=eo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=caput&la=la&can=caput0&prior=loco
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=rerum&la=la&can=rerum0&prior=caput
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=summamque&la=la&can=summamque0&prior=rerum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=imperii&la=la&can=imperii0&prior=summamque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fore&la=la&can=fore0&prior=imperii
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=hic&la=la&can=hic1&prior=fore
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cum&la=la&can=cum0&prior=hic
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=augurato&la=la&can=augurato0&prior=cum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=liberaretur&la=la&can=liberaretur0&prior=augurato
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Capitolium&la=la&can=capitolium1&prior=liberaretur
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Iuuentas&la=la&can=iuuentas0&prior=Capitolium
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Terminusque&la=la&can=terminusque0&prior=Iuuentas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=maximo&la=la&can=maximo0&prior=Terminusque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gaudio&la=la&can=gaudio0&prior=maximo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=patrum&la=la&can=patrum0&prior=gaudio
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=uestrorum&la=la&can=uestrorum0&prior=patrum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=moueri&la=la&can=moueri0&prior=uestrorum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=se&la=la&can=se0&prior=moueri
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=non&la=la&can=non0&prior=se
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=passi&la=la&can=passi0&prior=non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=hic&la=la&can=hic2&prior=passi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Uestae&la=la&can=uestae0&prior=hic
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ignes&la=la&can=ignes0&prior=Uestae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=hic&la=la&can=hic3&prior=ignes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ancilia&la=la&can=ancilia0&prior=hic
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=caelo&la=la&can=caelo0&prior=ancilia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=demissa&la=la&can=demissa0&prior=caelo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=hic&la=la&can=hic4&prior=demissa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=omnes&la=la&can=omnes0&prior=hic
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=propitii&la=la&can=propitii0&prior=omnes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=manentibus&la=la&can=manentibus0&prior=propitii
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=uobis&la=la&can=uobis0&prior=manentibus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=di&la=la&can=di0&prior=uobis


 

159 
 

torno de Antônio e seu relacionamento com Cleópatra. Principalmente após o então 

Otaviano ter lido o testamento de Marco Antônio, que estava com as Vestais e que, como 

vimos, expressava seu desejo de ser enterrado junto a Cleópatra. Esta informação foi 

propagada por Otaviano de modo a criar uma imagem positiva de si próprio na medida 

em que atacava a imagem do outro, que passava uma imagem do outro enquanto traidor 

dos costumes próprios de Roma. 

A preservação da centralidade de Roma e a garantia do elusivo fenômeno da 

identidade Romana continuaram a ser o ponto de manipulação nos anos finais 

da República. Otaviano, o jovem herdeiro de Júlio César que foi mais tarde 

nomeado Augusto, alinhou-se com a cidade e todas suas tradições. A 

propaganda de Otaviano contrapôs isso com a deslealdade de seu oponente 

Antônio que caiu sob a influência oriental de Cleópatra e da realeza (HOPE, 

2005: 72).  

 

Em razão disso uma das primeiras medidas que Otaviano tomou ao voltar a 

Roma, em 29 a.C., foi iniciar a construção de seu mausoléu188, como forma de deixar 

claro sua intenção de ser enterrado em Roma, afastando assim qualquer possibilidade de 

que acontecesse com ele o mesmo que aconteceu com César e com Antônio. Seu 

mausoléu era “um contraste agudo ao desejo de Antônio, uma afirmação arquitetural que 

garantia a presença contínua de Otaviano em Roma, após sua morte, e declarava que a 

capital não poderia ser movida” (HASELBERGER, 2007: 50). 

Sendo assim, esta iniciativa de Augusto, bem como outros atos do Princeps ao 

longo de seu governo, reflete o imaginário da época, expresso por autores como Cícero, 

Vitrúvio, Estrabão, Virgílio e Tito Lívio, que destacaram a importância do local de 

fundação de Roma e a necessidade (como expresso no discurso de Camilo) de manter 

Roma como o centro do poder, mantendo vivo e prestando a devida reverência ao genius 

de Roma189. 

De acordo com Favro (2008: 08), uma característica da religião romana era a de 

associar espíritos com objetos e locais inanimados, de modo que eles antropomorfizaram 

os ambientes físicos. Cada encruzilhada, característica natural e local significativo dentro 

 
188 No capítulo dois tratamos de modo mais detalhado sobre esta construção e sua importância na política 

augustana. 
189 Segundo John Scheid (2003a: 165-166) “O genius era a personificação da força ativa de um ser, uma 

coisa ou um lugar, como era constituído no momento de seu nascimento ou criação. [...] o genius de um 

lugar ou pessoa poderia ser representado por uma cobra; mas também era representado como um homem 

vestido com uma toga, às vezes carregando uma cornucópia e uma patera. Em um contexto doméstico, as 

pessoas juravam pelo genius do paterfamilias e o honravam no aniversário do dono da casa”. Durante o 

governo de Augusto o culto ao seu genius passou a ser realizado por todo o território da cidade de Roma, 

como vemos mais à frente. Apesar de não aprofundarmos nossa análise sobre o culto ao genius de Augusto, 

devemos ressaltar que a importância e reverência conferidas a Roma e ao seu genius, podem também ser 

vistas como uma forma de autopromoção por parte de Augusto. Assim, ao promover Roma ele promovia a 

si próprio e o seu genius.     
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da cidade tinha seu próprio genius loci, os quais dotavam as memórias de ambientes 

urbanos com características humanas.  

A crença em espíritos específicos do lugar promoveu a imagem heterogênea 

de Roma. Os romanos encarnavam cada ser e lugar independente com um 

genius, ou espírito guardião, que determinava e refletia seu caráter único. Por 

definição, cada espírito de um lugar, genius loci, na cidade foi particularizado. 

Assim, a cidade tinha quase tantos genii locorum quanto pessoas, todos 

disputando atenção e renome dentro da paisagem urbana. Roma tinha o seu 

próprio abrangente genius da cidade, mas mesmo este espírito da cidade não 

era singular. O genius de Roma representava o coletivo, e assim refletia a 

República e a sociedade romana em vez da própria cidade (FAVRO, 2008: 50). 

 

E foi em nome da Res Publica (que ele teria conservado) e em nome desta 

sociedade romana que Augusto se empenhou, seguindo os passos de César e de outros 

grandes homens do passado, em melhorar a paisagem arquitetônica de Roma, conferindo 

a ela a monumentalidade que a capital do Império merecia. A Vrbs foi o palco escolhido 

por Augusto para desenvolver, por meio da arquitetura, um melhoramento e sofisticação 

da paisagem urbana, com isso Roma não apenas ganhou esplendor e grandeza, como 

também se constituía em uma verdadeira lição visual sobre a história romana, já que cada 

construção estava ligada a acontecimentos lendários ou históricos, recontando a história 

de Roma desde suas origens até o momento em que, sob seu governo, Roma alcançava 

novamente um tempo de paz e prosperidade. 

Desta forma, a cidade era o suporte sobre o qual se erigiam expressivos 

complexos arquitetônicos, que além de servir às funções religiosas, políticas, de 

sociabilidade, etc., serviam também como uma importante ferramenta política nas mãos 

de Augusto, pois por meio do melhoramento arquitetônico de Roma ele demonstrava o 

seu cuidado e interesse nas relações com as divindades, bem como com a vida dos 

cidadãos e habitantes de Roma, que passaram a viver numa cidade cada vez mais 

monumental e rica, devido ao influxo de riquezas advindas de outras partes do Império.  

O que em outras regiões era considerado um luxo, em Roma estava à disposição 

de todos, como, por exemplo, a abundância de água trazida às fontes pelos aquedutos 

reformados ou construídos por ele e Agripa, bem como o sistema de drenagem e esgoto 

da Cloaca Máxima (Fig. 48), obra grandiosa iniciada por Tarquínio Antigo e terminada 

por Tarquínio Soberbo; tal sistema de drenagem e esgoto foi revitalizado por Agripa, que, 

como nos conta Dion Cássio (História Romana, XLIX. 43. 1), após limpá-lo, teria 

navegado em seus canais até o Tibre. 
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Figura 48: Cloaca Máxima (AICHER, 2010: 80). 

No que se refere à água trazida pelos aquedutos, Plínio, o Velho, deixa clara a 

admiração que possuía com relação aos feitos dos romanos neste aspecto, de modo que 

para ele nada era mais digno de admiração que isso. 

Se considerarmos apenas o abundante abastecimento de água ao público, para 

banhos, piscinas, canais, fins domésticos, jardins, lugares nos subúrbios e casas 

de campo; e depois refletir sobre as distâncias que são percorridas, os arcos 

que foram construídos, as montanhas que foram perfuradas, os vales que foram 

nivelados, devemos, necessariamente, admitir que não há nada a ser 

encontrado mais digno de nossa admiração em todo o universo190 (PLÍNIO, O 

VELHO. História Natural, XXXVI. 123). 

 

As vias romanas são outro exemplo da grandiosa infraestrutura que permitiu o 

desenvolvimento da grandeza de Roma e que recebeu a devida atenção de Augusto e seu 

grupo de apoio. As vias romanas, estradas que irradiavam de Roma, desde o seu início 

 
190 Quod si quis diligentius aestumauerit abundantiam aquarum in publico, balineis, piscinis, euripis, 

domibus, hortis, suburbanis uillis, spatia aquae uenientis, exstructos arcus, montes perfossos, conualles 

aequatas, fatebitur nil magis mirandum fuisse in toto orbe terrarum. (Traduzido do latim para o inglês por 

John Bostock e H.T. Riley e para o português pelo autor desta tese). 
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nas portas romanas até sua chegada ao seu destino designado, sempre recebeu a atenção 

das autoridades romanas. Durante a República, os magistrados construíram uma rede de 

estradas, potente declaração do poder romano sobre as paisagens conquistadas. Augusto 

seguiu o exemplo, reconhecendo a importância de boas estradas para controlar seu 

Império e maximizar a passagem de bens e pessoas.  

Como nos lembra Favro (2008: 111-112), Roma era uma cidade de consumo e 

por isso o acesso a ela era essencial. As estradas, as ruas e o rio tiveram que ser mantidos 

para garantir o movimento de alimentos, materiais de construção e tropas, de modo que 

pouco depois de ser nomeado Augusto, o Princeps voltou sua atenção para o sistema de 

transporte de Roma, iniciando reparos na Via Flamínia ao norte da cidade. Para 

demonstrar sua magnanimidade, ele colocou as estátuas de si mesmo sobre os arcos ao 

longo da grande via. Além disso, no ano de 20 a.C., ele assumiu o cargo de Cura Viarum. 

Para comemorar o melhorado sistema de manutenção viária, Augusto criou o Milliarium 

Aureum (Fig. 49), localizado no Fórum Romano (Fig. 34). 

 
Figura 49: Entablamento da base do Milliarium Aureum (GORSKI; PACKER, 2015: 155). 

Tal monumento foi concebido como um ponto onde todas as estradas 

convergentes em Roma se encontraram. Era quase certamente um monumento sob a 

forma de um marco romano feito ou revestido de bronze dourado, mas parece não haver 

suporte em nossas fontes para a noção de que tenha contido a inscrição com os nomes das 

principais cidades do Império (ou da Itália) e as distâncias destes em relação a Roma.  O 
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Milliarium Aureum marcou o ponto de encontro simbólico e o coração do Império 

(RICHARDSON, 1992: 252).  

Tais obras de infraestrutura que foram melhoradas por Augusto permitiram o 

desenvolvimento da cidade de Roma e sua grandeza, de tal modo que Estrabão também 

elogia a prudência romana ao conferir importância a tais empreendimentos:  

Acredita-se que as cidades gregas tenham florescido principalmente por causa 

da feliz escolha feita por seus fundadores, em relação à beleza e à força de seus 

lugares, à proximidade de algum porto e à excelência do país. Mas a prudência 

romana era mais particularmente empregada em assuntos que receberam pouca 

atenção dos gregos, como pavimentar suas estradas, construir aquedutos e 

esgotos, para transportar os esgotos da cidade para o Tibre. Na verdade, eles 

pavimentaram as estradas, atravessaram colinas e encheram vales, de modo 

que a mercadoria pode ser transportada a partir dos portos. Os esgotos, 

arqueados com pedras cortadas, são suficientemente grandes em algumas 

partes para que os vagões carregados de feno passem; a água é trazida para a 

cidade através dos aquedutos em quantidades tão grandes que pode-se dizer 

que os rios atravessam a cidade e os esgotos; e quase todas as casas têm 

cisternas, canos e fontes abundantes191 (ESTRABÃO. Geografia, V. 3. 8). 

 

Além disso, as riquezas trazidas a Roma após as conquistas territoriais 

conseguidas por este governante estavam ao alcance dos olhos de todos, pois todos 

aqueles que adentrassem nos novos templos ou em outros edifícios públicos construídos 

sob as suas ordens participavam, de certo modo, de uma riqueza compartilhada (pelo 

menos simbolicamente), pois poderiam, por exemplo, caminhar sobre pavimentos feitos 

com riquíssimos mármores vindos de diversas partes do Império. Com isso os romanos 

poderiam se sentir como senhores do mundo. De acordo com Richard Beacham (2007: 

151), “governante e governados, foram exortados pelos símbolos, mitologia, poesia, arte 

e arquitetura da época a conceber-se como atores em um grande desfile histórico: a 

expansão, a perfeição e a celebração do poder romano e da conquista romana”. 

Como já abordamos anteriormente, uma das associações estabelecidas com 

grandes personalidades da história romana se deu entre Augusto e a figura de Rômulo, de 

tal forma que o Princeps era visto como um refundador de Roma. No âmbito da cidade e 

de sua organização, outra importante associação se deu entre Augusto e o sexto rei, Sérvio 

 
191 ταῦτα μὲν οὖν ἡ φύσις τῆς χώρας παρέχεται τὰ εὐτυχήματα τῇ πόλει, προσέθεσαν δὲ Ῥωμαῖοι καὶ τὰ ἐκ 

τῆς προνοίας. τῶν γὰρ Ἑλλήνων περὶ τὰς κτίσεις εὐστοχῆσαι μάλιστα δοξάντων, ὅτι κάλλους ἐστοχάζοντο 

καὶ ἐρυμνότητος καὶ λιμένων καὶ χώρας εὐφυοῦς, οὗτοι προὐνόησαν μάλιστα ὧν ὠλιγώρησαν ἐκεῖνοι, 

στρώσεως ὁδῶν καὶ ὑδάτων εἰσαγωγῆς καὶ ὑπονόμων τῶν δυναμένων ἐκκλύζειν τὰ λύματα τῆς πόλεως εἰς 

τὸν Τίβεριν. ἔστρωσαν δὲ καὶ τὰς κατὰ τὴν χώραν ὁδούς, προσθέντες ἐκκοπάς τε λόφων καὶ ἐγχώσεις 

κοιλάδων, ὥστε τὰς ἁρμαμάξας δέχεσθαι πορθμείων φορτία: οἱ δ᾽ ὑπόνομοι συννόμῳ λίθῳ 

κατακαμφθέντες ὁδοὺς ἁμάξαις χόρτου πορευτὰς ἐνίας ἀπολελοίπασι. τοσοῦτον δ᾽ ἐστὶ τὸ εἰσαγώγιμον 

ὕδωρ διὰ τῶν ὑδραγωγίων, ὥστε ποταμοὺς διὰ τῆς πόλεως καὶ τῶν ὑπονόμων ῥεῖν, ἅπασαν δὲ οἰκίαν 

σχεδὸν δεξαμενὰς καὶ σίφωνας καὶ κρουνοὺς ἔχειν ἀφθόνους. (Traduzido do grego para o inglês por H.C. 

Hamilton e W. Falconer e para o português pelo autor desta tese). 
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Túlio, que como vimos foi o responsável pela Muralha Serviana e pela divisão da cidade 

em quatro regiones (Suburana, Esquilina, Collina e Palatina), cada uma subdividida em 

vários uici (espécies de bairros), que contavam com altares, localizados em cada 

encruzilhada (compitum)192, dedicados aos Lares Compitales, onde se realizavam 

sacrifícios anuais.  

Tal associação se deu quando, em 7 a.C., Augusto criou uma nova divisão 

administrativa da cidade de Roma, dividindo-a em 14 regiones (Fig. 50). Os limites destas 

catorze regiões não coincidiam nem com o pomerium nem com a muralha. Sob seu 

governo, a supervisão de cada região esteve a cargo de um Pretor, de um Tribuno da Plebe 

ou de um Edil. 

[A divisão de Roma nas catorze regiões] foi uma inovação pioneira. Áreas 

dentro e fora do definido circuito de muralhas foram sistematicamente, mesmo 

programaticamente, unidas: uma série inteira de regiones englobava áreas 

tanto dentro como fora das muralhas. [...] Todas as áreas construídas extra 

muros foram formalmente reconhecidas como partes de Roma. 

Significativamente, esta fundamental mudança não recebeu uma única menção 

nas Res Gestae. A introdução das 14 regiones foi uma revolução silenciosa. 

Desta maneira, um passo administrativo marcou e ancorou a conclusão formal 

do projeto de Augusto de renovação urbana (HASELBERGER, 2007: 228-

230).  

 

A partir de então, os cultos ocorridos nos uici passaram a ser aos Lares Augusti 

e ao Genius Augusti; os Lares Augusti, de acordo com algumas interpretações, “seriam 

os ancestrais do Imperador, e o Genius Augusti, o Espírito do próprio Augusto” (BEARD; 

NORTH; PRICE, 1998: 184-186). A esta reorganização urbana e religiosa empreendida 

por Augusto se uniu uma empreitada construtiva, visto que novos altares foram 

construídos nestes bairros. Isso permitiu ainda mais que a figura do Imperador se 

espalhasse, pois por toda a cidade poder-se-ia ver monumentos feitos por Augusto ou para 

ele.  

A união entre restauração religiosa e arquitetônica empreendida por Augusto foi 

possível pelo fato de que, para um romano de então, não apenas o terreno onde se 

localizavam os templos era sagrado, mas todo o espaço da cidade, ou para ser mais exato, 

todo território que se localizava dentro do pomerium era um território consagrado, visto 

que o pomerium (Fig. 51) demarcava os limites sagrados da cidade, auguralmente 

definidos.  

 
192 Uma encruzilhada onde os uicomagistri ofereciam sacrifícios aos Lares Compitales em nome do bairro. 

Essa era uma tradição muito antiga, a base da Compitalia atribuída a Tarquínio Antigo, e foi especialmente 

incentivada por Augusto, que criou os Augustales para participar desse culto. Os santuários compitais eram 

de tamanho modesto, mas podiam ser muito elegantes (RICHARDSON, 1992: 437). 
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Figura 50: Mapa com as 14 Regiões de Roma (FAVRO, 2007: 244). 

Além disso, o pomerium delimitava não apenas as fronteiras religiosas, mas 

também as fronteiras jurídicas da cidade. As fronteiras religiosas se referem à delimitação 

do templum193, o espaço ritualmente inaugurado; e as fronteiras jurídicas se referem à 

separação do domínio dos magistrados com imperio, poder de comando militar que não 

poderia ser usado dentro do pomerium194.     

 
193 Um templum era todo lugar ritualmente orientado e inaugurado. Mais adiante abordamos esta temática 

com maior atenção. 
194 Michel Labrousse (1937: 166) trata sobre a delimitação das fronteiras religiosas e jurídicas, 

estabelecendo uma distinção entre Imperium Domi e Imperium Militiae. Sobre esta noção de Imperium 

Domi, Fred Drogula (2007: 420) defende a tese de que a mesma deve ser descartada, pois segundo ele, 

Imperium era um poder essencialmente militar, não podendo ser associado a um poder civil, para tal noção 

ele se utiliza do termo Potestas, que relaciona com os poderes civis dos magistrados.  
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Figura 51: Mapa mostrando a muralha Serviana e a linha aproximada do pomerium (ORLIN: 

2002a: 10). 

De acordo com Roger Antaya (1980: 185), nem mesmo os antigos tinham certeza 

quanto ao significado da palavra pomerium, sua etimologia e suas origens. Varrão (Da 

língua Latina, V. 32), que escreve na época de Augusto, afirmava que ao fundar novas 

cidades, o ato de delimitar o pomerium se ligava ao rito etrusco de perfurar o solo com o 

arado, delimitando o terreno195. Assim, pomerium derivaria de postmoerium, que 

 
195 Como vimos no capítulo anterior, esta imagem de Augusto delimitando o terreno sagrado ao perfurar o 

solo com o arado, foi propagado em moedas do período de 29/27 a.C. (RIC I 272. Fig. 18). 
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significava o espaço atrás da muralha, ou seja, no interior dos muros. Outra etimologia 

possível seria promoerium, que ao contrário da anterior, seria o espaço deixado livre 

próximo à muralha, mas do lado de fora. Para Tito Lívio (História de Roma, I. 44. 4), no 

entanto, pomerium seria o espaço deixado livre em ambos os lados da muralha, 

delimitando as fronteiras sagradas, de modo que seria mais correto falar em 

circamoerium. 

Seja como for, o pomerium representava este espaço consagrado pelos áugures 

cujas restrições jurídicas e religiosas deveriam ser respeitadas. A importância e o respeito 

conferido ao pomerium eram enormes. Como vimos, de acordo com a crença romana, 

quando Rômulo e Remo disputavam para saber quem fundaria a nova cidade, a questão 

foi resolvida por augúrio, pois Remo, sobre o Aventino, avistou seis abutres, enquanto 

Rômulo, sobre o Palatino, enxergou doze. O pomerium, que no princípio não englobava 

muito mais que o Palatino, foi sendo ampliado ao longo do tempo196. No período de 

Augusto, o pomerium continuou a ser uma importante linha divisória entre diferentes 

tipos de atividades humanas e entre tipos diferentes de relações humanas com os deuses. 

É importante destacar a reserva por parte dos romanos em construir templos a 

divindades estrangeiras dentro do pomerium, de modo que alguns destes templos 

acabaram sendo construídos no Monte Aventino, ou seja, dentro da muralha, mas fora do 

pomerium197. Sobre este aspecto devemos lembrar que, assim como esclarece Eric Orlin 

(2002a: 02), “não havia regra excluindo cultos estrangeiros de dentro do pomerium”. O 

único texto antigo que possuímos e que traça as regras de localização de templos é a obra 

de Vitrúvio (Tratado de Arquitetura, I. 7. 1), na parte em que ele discorre sobre a melhor 

localização para os templos de determinados deuses na construção de novas cidades. No 

entanto, ele usa como critério as características dos deuses e não menciona o fato de ser 

 
196 Segundo James H. Oliver (1932: 147), não sabemos praticamente nada sobre as extensões no período 

da Realeza, exceto a tradição de que o pomerium era estendido de tempos em tempos. Para este autor, do 

período da República até a época de Cláudio, os autores antigos atribuem as extensões a Sula, Júlio César 

e Augusto. Por meio das fontes escritas e de achados arqueológicos (como os cippi do período de Cláudio 

e de Vespasiano que foram encontrados e que serviam para marcar os limites pomeriais), sabe-se que 

Cláudio realizou uma extensão em 47/48 d.C., Vespasiano e Tito ampliaram o pomerium em 75 d.C. e 

Adriano restaurou o pomerium deles em 121 a.C. Apesar de Augusto ser citado como um dos que 

expandiram o pomerium, não há um consenso com relação a isso entre os pesquisadores, de modo que 

Michel Labrousse (1937: 174) refuta os argumentos de Oliver e não acredita que Augusto tenha feito tal 

expansão. Segundo Mary T. Boatwright (1986: 14), “a avaliação do testemunho literário e documental 

sugere que o próprio Cláudio foi o responsável tanto pela tradição referente à extensão pomerial de Augusto 

quanto por uma associação talvez nova, mas decididamente enfática, de extensões pomeriais com a 

expansão do território romano”; para esta autora esta seria uma criação de Cláudio como uma forma de 

associar seu nome com o de Augusto. 
197 Somente com o Imperador Cláudio e sua expansão do pomerium (49 d.C.) é que o Aventino passou a 

ser englobado dentro das fronteiras sagradas de Roma (BOATWRIGHT, 1984: 37). 
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ou não um deus de “origem estrangeira”. E apesar de Vitrúvio não citar o pomerium, 

propriamente dito, como aspecto definidor da localização de templos, mas sim a muralha 

e as instruções deixadas pelos “arúspices etruscos, nos escritos da sua ciência”, 

acreditamos que na obra de Vitrúvio uma coisa e outra têm o mesmo valor, pois Vitrúvio 

ao se utilizar da muralha como linha que demarcava o território das novas cidades, o fazia 

devido ao fato de que na fundação de novas cidades, de acordo com o rito etrusco, o lugar 

no qual se erguiam as muralhas e a linha divisória do pomerium praticamente coincidiam. 

Isso pode ser percebido em outros autores do mesmo período de Vitrúvio, como, por 

exemplo, Varrão (Da Língua Latina, V. 32) e Tito Lívio (História de Roma, I. 44. 4), que 

ao tratarem sobre o pomerium esclarecem que de acordo com os ritos etruscos, após as 

cerimônias para a delimitação do espaço sagrado destinado à cidade, uma muralha era 

erguida. 

 No que se refere ao pomerium e às restrições relativas à construção de templos 

em seu interior, três exemplos do período augustano são significativos, os quais tratamos 

com maior atenção no terceiro capítulo: o banimento dos cultos à deusa Ísis para fora do 

pomerium; a construção, pela primeira vez, de um templo dedicado a Apolo dentro das 

fronteiras sagradas, no Palatino; e a construção, também pela primeira vez, de um templo 

a Marte dentro do pomerium, o templo de Mars Vltor que se localizava em seu fórum. O 

pomerium era, assim, uma importante linha divisória na cidade de Roma. 

Além deste aspecto referente ao pomerium, também em se tratando de cidade e 

ao modo de projetá-la, de acordo com Lewis Mumford (1998: 228), os romanos foram 

influenciados, em muitos aspectos, pelos etruscos. Da acrópole da cidade etrusca se 

tomavam os augúrios sagrados antes que uma cidade pudesse ser fundada; prática adotada 

pelos romanos que antes de fundar novas cidades, além de tomar os augúrios, realizavam 

o traçado dos contornos da cidade. 

Não pode haver dúvida de que os romanos estavam cientes do conceito da 

cidade planejada. [...] a Arqueologia revela a localização e o traçado 

cuidadosamente planejados das colônias do fim da República. Havia 

agrimensores profissionais e, no Império pelo menos, arquitetos profissionais. 

Desde o início, uma nova cidade foi dotada de defesas adequadas, com 

edifícios públicos essenciais como o templo e o fórum, com um abastecimento 

de água - sem o qual uma cidade não poderia ser considerada habitável - e seu 

sistema concomitante de drenos, com ruas pavimentadas e com os magistrados 

que têm jurisdição sobre essas coisas (ROBINSON, 1994: 12). 

 

No período de Augusto, Vitrúvio desenvolveu instruções destinadas à 

construção de novas cidades. No primeiro livro do seu De Architectura, após refletir sobre 

a formação do arquiteto e sobre as partes que compõem a arquitetura (nos capítulos 1, 2 
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e 3), ele dedica os últimos capítulos (do 4 ao 7) para abordar sobre a construção de novas 

cidades. Desta forma, do 4º ao 7º capítulo do primeiro livro, Vitrúvio trata desde a escolha 

dos lugares para a fundação de cidades, construção de muralhas, distribuição de ruas, até 

a escolha dos lugares destinados aos templos e outros edifícios públicos.  

No período de Augusto “muitas cidades na Itália adquiriram um conjunto 

‘padrão’ de instalações – teatro, anfiteatro, banhos, fórum, prédios públicos – uma visão 

de cidade como apresentado por Vitrúvio no De Architectura” (LOMAS, 2005: 29). Essas 

novas cidades eram “talhadas segundo o novo modelo, modesto em dimensões, simples 

no traçado: quase o exato oposto da cidade-mãe desordenada e dispersa” (MUMFORD, 

1998: 230). No que se refere à organização urbana e ao traçado de suas ruas, Roma não 

poderia ser vista como modelo a ser seguido, por ser desordenada e dispersa, devido ao 

seu crescimento e superpopulação. De acordo com Tito Lívio (História de Roma, V. 55. 

4-5), a explicação para a falta de ordem no que se refere ao traçado de Roma foi o fato da 

mesma ter sido reconstruída, após o ataque dos gauleses, às pressas e sem um plano 

norteador, dando à cidade a aparência “como se o terreno tivesse sido apropriado e não 

dividido”. 

No entanto, no que se refere às construções e edifícios públicos, Roma era o 

grande referencial a ser seguido e emulado, em tal medida que mesmo aquelas regiões 

sob sua administração que não se constituíam em cidades novas, fundadas por Roma, mas 

em cidades conquistadas por ela cuja infraestrutura urbana já estava consolidada antes da 

conquista, buscavam construir edifícios públicos segundo o modelo romano, erigindo, 

assim, templos, pórticos, teatros e diversas outras obras presentes em Roma, edifícios 

estes que deveriam compor uma cidade ideal.  

Esta perspectiva de uma cidade ideal, possuindo determinados edifícios 

públicos, pode ser percebida em outros autores antigos. Para Pausânias198 (Descrição da 

Grécia, X. 4. 1-4), existiam dois fatores que determinavam um status urbano a um 

assentamento: o primeiro era a existência de uma série de edifícios públicos que 

engrandecia sua aparência, além de oferecer comodidade aos habitantes; e o segundo era 

o meio pelo qual a cidade se relacionava politicamente com o mundo externo. Podemos 

perceber com o primeiro fator a importância dos edifícios públicos enquanto o garantidor 

 
198 Pausânias (ca. 115 – 180 d.C.) foi um geógrafo e viajante grego, autor de Descrição da Grécia, na qual 

fornece um importante contributo para o conhecimento sobre a Grécia Antiga. A obra é composta por dez 

livros. O conteúdo da obra baseia-se em observações próprias do autor e na coleta de informações presentes 

em obras de outros autores. 
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de uma identidade urbana, sem os quais um território habitado por um grupo de pessoas 

não poderia possuir o status urbano. Além disso, a importância do território e da presença 

de diversos edifícios públicos residia no fato de que era exatamente esse o principal 

requisito para se determinar a civilização, de modo que a falta desta infraestrutura, a falta 

da cidade em si, era sinônimo de selvageria, como pode ser percebido em alguns autores 

antigos. 

Assim como Pausânias, Estrabão acreditava que o território era uma parte 

importante e definidora de uma cidade, e ele considerava que a cidade atuava 

como um centro para um povo. [O trecho da obra de Estrabão (Geografia, IV. 

1. 11)] introduz a oposição binária de ‘falta de cidade = selvageria, guerra e 

tempos incertos’ e ‘cidade = paz e civilização’. Esta oposição de selvageria e 

civilização romana desvaloriza o grau de desenvolvimento social e político nas 

sociedades ‘selvagens’ nativas, mas esta atitude com relação ao ‘bárbaro’ era 

típica da cultura clássica da elite (PERKINS; NEVETT, 2005: 214).   

 

Podemos perceber, assim, a importância que a cidade possuía no imaginário 

existente no período augustano e, juntamente a isso, as estratégias desenvolvidas por 

Augusto de modo a demonstrar seu interesse pelo bem comum a partir de um grande 

esforço de sua parte em desenvolver em Roma uma arquitetura monumental que 

conferisse a ela os requisitos necessários para que se tornasse digna de ser a capital do 

mundo conhecido, a sede do poder imperial e a casa do Imperador, ornando-a, como 

convinha à grandiosidade do Império, com os mais belos exemplares arquitetônicos, 

carregados com uma decoração rica de detalhes esculpidos em preciosos mármores.  

Com a atuação de Augusto deve ter ficado claro a todos os romanos que Roma 

não era uma simples cidade, mas verdadeiramente a capital do mundo conhecido. E esta 

era a crença da época, a de que Roma dominava, com pouquíssimas exceções, todas as 

regiões do mundo, pelo menos do mundo tal e qual eles concebiam. Tal crença é expressa, 

por exemplo, no prefácio das Res Gestae ao afirmar: “Abaixo uma cópia dos feitos do 

Divino Augusto, pelos quais submeteu o mundo ao império do Povo romano...199” (Feitos 

do Divino Augusto, Pr.). Algo muito parecido foi escrito décadas antes por Vitrúvio, no 

Tratado de Arquitetura, quando ele escreve: “Havendo a tua divina mente e a tua 

grandeza, ó Imperador César, submetido o mundo com Império...200” (VITRÚVIO. 

Tratado de Arquitetura, I. Pr. 1). Percebemos nestes dois trechos a noção de que, com 

 
199 Rerum gestarum divi Augusti, quibus orbem terrarum imperio populi Romani subiecit, [...]. (Traduzido 

do latim para o português por M. Trevizam, P. S. Vasconcellos e A. M. Rezende). 
200 Cum divina tua mens et numen, Imperator Caesar, imperio potiretur orbis terrarum... (Traduzido do 

latim para o português por M. Justino Maciel). 
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=imperator&la=la&can=imperator0&prior=numen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Caesar&la=la&can=caesar0&prior=imperator
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=potiretur&la=la&can=potiretur0&prior=imperio
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=orbis&la=la&can=orbis0&prior=potiretur
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=terrarum&la=la&can=terrarum0&prior=orbis
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Augusto, o mundo estava submetido ao poder de Roma, de tal forma que esta era 

literalmente a capital do mundo. 

Representações associadas a esta temática de poder sobre o mundo podiam ser 

vistas em Roma, como, por exemplo, no acrotério201 que se localizava no alto da Cúria 

Júlia, e que, como vimos, representava a Vitória sobre um globo (RIC I 266. Fig. 39). 

Diversos denários do período (RIC I 254a, RIC I 254b, RIC I 255) traziam no reverso a 

representação da vitória sobre o globo. Também podemos ver uma representação 

semelhante em áureos da época (29/27 a.C.), como, por exemplo, no aureus (RIC I 268. 

Fig. 52) cunhado provavelmente em Roma no qual vemos em seu anverso a cabeça de 

Otaviano/Augusto e no reverso podemos ver, entre a inscrição IMP[ERATOR] CAESAR, 

a representação da Vitória em pé sobre o globo, com as asas abertas, segurando uma 

grinalda na mão direita e um estandarte na esquerda, apoiado sobre o ombro esquerdo. 

Em tais moedas fica clara a associação da imagem de Augusto com a Vitória sobre o orbis 

terrarum, simbolizando o poder e domínio de Augusto sobre as diversas regiões do 

mundo conhecido. 

 
Figura 52: Moeda de Ouro. Áureo. RIC I 268.202 

Ao visualizar um mapa moderno com as regiões dominadas por Roma no 

período de Augusto, podemos vislumbrar a grandeza e a abrangência de seu vasto Império 

territorial. Mas ainda assim, temos uma visão diferente daquela dos romanos da época, 

pois sempre visualizamos os domínios romanos em relação aos contornos continentais 

conhecidos hoje. Estes mapas não mostram o mundo que os romanos conheciam. 

 
201 Acrotérios são elementos decorativos, geométricos, vegetais ou figurativos, esculpidos em pedra ou 

moldados em terracota, que dominam a cobertura de um edifício, em particular no cume e nos cantos de 

um frontão (GINOUVÈS: 1992: 131). 
202 RIC I 268 ou BMC 622 – The British Museum, Londres, Inglaterra. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=orbis&la=la&can=orbis0&prior=potiretur
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=terrarum&la=la&can=terrarum0&prior=orbis
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Sabemos que por volta de 12 a.C. Agripa mandou preparar um grande mapa do 

mundo, que foi concluído por Augusto. Tal mapa se localizava no Pórtico Vipsania203. 

De acordo com R. Moynihan (1985: 153), não se sabe exatamente os territórios 

representados no mapa; nossa melhor fonte para conhecer a existência e conteúdo do 

mapa de Agripa é a obra de Plínio, o Velho, História Natural. No Livro 3, Plínio escreve 

que Agripa, um "homem muito esmerado e também um geógrafo muito cuidadoso", teve 

um "mapa do mundo" desenhado, acompanhado de um comentário em que foram dadas 

distâncias entre os lugares, o mapa e o comentário sendo gravados em mármore. 

Moynihan (1985: 154-155) acredita que o mapa de Agripa, embora não tão 

preciso como um mapa moderno, não era muito impreciso em termos de relações 

espaciais reais. Provavelmente deve ter sido desenhado de forma alongada ao longo da 

parede do pórtico, com dimensões de 30 pés por 60 pés204; e seguindo a tradição 

geográfica grega, que Agripa devia conhecer, o mapa deve ter retratado a terra habitável 

como uma massa de terra oval cercada por oceano e dividida nos três continentes da 

Europa, Ásia e África. Este autor defende, portanto, que o mapa de Agripa, construído no 

auge do sucesso militar de Augusto, mostrava o mundo semelhante em forma e tamanho 

ao proposto por Estrabão (Fig. 53) e seus predecessores. 

Apesar de concordar que uma reconstrução precisa do mapa de Agripa seja 

impossível, este autor defende que é possível fazer uma reconstrução útil para entender 

um pouco sobre a visão de mundo dos romanos, de forma que a partir da evidência 

literária, ele reconstruiu as regiões que fariam parte do mapa, por meio de formas 

retangulares espalhadas pelo Mediterrâneo, aproximadamente nas posições em que 

estavam em mapas gregos da época (Fig. 54). 

O importante é perceber como a confecção e exposição de tal mapa, grafado em 

mármore, e localizado num pórtico onde haveria grande movimentação de pessoas, foi 

importante na época e vinha ao encontro da política adotada por Augusto, de tal forma 

que além de ressaltar a posição privilegiada de Roma como capital do mundo, ainda se 

utilizava da arquitetura como suporte para esta efetiva propaganda relacionada ao poder 

de Roma sob o governo do Princeps.  

 
203 O Pórtico Vipsania foi iniciado por Vipsânia Pola, irmã de Agripa, e foi concluído por Augusto após o 

ano 7 a.C., pois sabemos que o Pórtico ainda estava inacabado quando Augusto dedicou o Campus de 

Agripa em 7 a.C. (DION CÁSSIO. História Romana, LV. 8. 3-4). Além do mapa do mundo em grande 

detalhe, ele tinha plantações de louros. Provavelmente estava ao longo do lado sudeste do Campus 

Agrippae, enquadrando-o e limitando-o (RICHARDSON, 1992: 317). 
204 Aproximadamente 9 por 18 metros, já que um pé romano equivale a 296 mm. 
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Figura 53: O mundo de acordo com Estrabão. Imagem disponível em 

https://www.alamyimages.fr/photo-image-1889-carte-du-monde-selon-strabon-environ-25-bc-

53456241.html. Acesso 17/02/2020. 

https://www.alamyimages.fr/photo-image-1889-carte-du-monde-selon-strabon-environ-25-bc-53456241.html
https://www.alamyimages.fr/photo-image-1889-carte-du-monde-selon-strabon-environ-25-bc-53456241.html
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Figura 54: Reconstrução aproximada do mapa de Agripa (MOYNIHAN, 1985: 162). 
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Moynihan sugere que: 

[...] a visão errônea do tamanho do mundo, refletida no mapa de Agripa, 

contribuiu diretamente durante a era de Augusto para uma estratégia de 

conquista mundial e uma ideologia do domínio mundial romano. O mapa de 

Agripa em si foi um elemento de propaganda imperial. Quão devotamente a 

mensagem do mapa foi aceita, não podemos saber com certeza, mas o próprio 

mapa certamente incorporou uma reivindicação oficial da soberania mundial, 

como P. A. Brunt observou. Brunt também apontou que as moedas romanas da 

época representam a figura da Vitória sentada em um globo; que Augusto 

escolheu registrar entre seus sucessos mais memoráveis a chegada de 

embaixadas da Índia e Sarmatia e Scythia; que Augusto admirou Alexandre e 

trouxe vastos novos territórios ao controle direto do Império, tudo isso 

sugerindo que Augusto pode ter visado, não uma fronteira frágil e defensiva, 

mas um literal governo mundial. Para Augusto, uma falsa visão geográfica do 

mundo, oficialmente sancionada no mapa de Agripa, deve ter feito essa 

ambição parecer não muito longe da realização (MOYNIHAN, 1985: 156). 

  

Desta forma, a Roma de Augusto era claramente a capital do mundo conhecido 

e esta deve ter sido uma crença e uma sensação compartilhada por grande parte da 

população. Esta crença estava materializada no mapa de Agripa, mas também estava 

visível no Pórtico Ad Nationes205, construído por Augusto e cujo nome aludia ao fato de 

possuir uma galeria de estátuas representando todas as nações. Além disso, também 

estava visível a todos por meio das riquezas advindas através da expansão territorial, 

riqueza esta muitas vezes revertida para a construção de majestosos edifícios públicos 

que ornavam a capital do mundo com a grandiosidade que lhe convinha, de tal forma que 

os habitantes de Roma poderiam usufruir, como vimos anteriormente, da abundância de 

água trazida pelos aquedutos até as fontes e banhos públicos, bem como poderiam 

transitar nos complexos arquitetônicos elaborados com mármores vindos de diversas 

partes do Império.  

A transformação arquitetônica de Roma para se tornar digna de ser a capital do 

mundo foi influenciada pelas belas cidades helenísticas, em especial a cidade de 

Alexandria, sobre a qual Augusto triunfou em 29 a.C. e cuja grandiosidade o 

impressionou. Como nos conta Suetônio (A Vida dos Doze Césares, Vida de Augusto, 

XVIII), após a derrota de Marco Antônio e Cleópatra, Augusto teria pedido para ver o 

corpo de Alexandre Magno, o que demonstra a importância que a figura de Alexandre 

representou para ele, de modo que diversos autores relacionam a postura política e as 

reformas empreendidas pelo Princeps com a influência que Alexandria e sua imagem 

teriam exercido sobre ele. Além disso, de acordo com Lothar Haselberger (2007: 52), as 

metrópoles helenísticas superavam a Vrbs em tudo aquilo que podia ser incluído em uma 

 
205 Não se tem ideia de quão grande era, onde se localizava, ou como o programa de estátuas teria sido 

(RICHARDSON, 1992: 316-317). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0061
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cidade; como Alexandria, por exemplo, que tinha sido o produto do mais elevado 

planejamento desde sua fundação por Alexandre. 

No entanto, como nos lembra Favro (2008: 218), apesar de sua admiração por 

Alexandria e outras cidades do leste, Augusto não impôs um plano helenístico a Roma. 

Ele deixou o tecido urbano existente bastante intacto, trabalhando dentro das tradições 

republicanas de patronato, programas culturais, tipologias de construção e experiência 

urbana para criar uma reverente capital augustana. De acordo com esta autora, durante a 

República, a imagem de Roma tinha sido desfocada; os edifícios individuais eram 

impressionantes, mas eles não trabalhavam juntos para estabelecer uma identidade geral 

para a cidade e Augusto continuou neste sentido, concentrando-se em projetos 

específicos, em vez de um plano urbano geral, mas simultaneamente ele forjou uma 

imagem urbana focada, enfatizando a continuidade e uma estrutura hierárquica dentro da 

paisagem urbana. Esta autora expressa ainda que: 

A afirmação mais tangível de Augusto da continuação da República foi a 

atenção que ele dispensou prodigamente em Roma. Os debates sobre mover o 

centro do poder romano para um ambiente urbano mais apropriado, como 

Alexandria, tiveram óbvias vantagens práticas. No entanto, o Princeps 

escolheu permanecer em Roma, celebrando a cidade no Tibre como a fonte da 

herança romana. Cada novo projeto urbano erguido tirou força da rica herança 

do lugar construída ao longo dos séculos. Simultaneamente, cada magnífica 

adição de Augusto reforçou ainda mais o genius loci e consolidou o status de 

Roma como uma capital de renome mundial (FAVRO, 2008: 218). 

 

Deste modo, a cidade de Roma foi utilizada por Augusto como um importante 

suporte sobre o qual ele, além de edificar e erigir importantes obras arquitetônicas, ainda 

utilizava como propaganda política, de modo tal que a cada novo empreendimento 

arquitetônico levado a efeito por ele e por pessoas ligadas a ele, mais a sua imagem se 

unia à imagem de um bom governante, o construtor por excelência, que com sua política 

de reforma e construção de edifícios na Vrbs demonstrava sua preocupação com o bem 

estar de seus concidadãos, na mesma proporção em que demonstrava seu 

comprometimento em manter uma boa relação com as divindades, ao reformar e construir 

templos por toda Roma.  

Após termos tratado sobre a importância da cidade enquanto a capital do mundo 

conhecido e como suporte sobre o qual Augusto se lançou nesta empreitada construtiva, 

dedicando grande atenção às construções e reformas, bem como ao embelezamento e 

engrandecimento arquitetônico da Vrbs, tratamos a seguir sobre o que se entendia por 

arquitetura e sobre algumas questões práticas relacionadas à industria construtiva em 

Roma.  
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2.2. A Noção de Arquitetura e a Prática Construtiva em Roma 

Ao longo de nosso trabalho, tivemos a oportunidade de perceber o papel de 

destaque que a arquitetura desempenhou na Antiguidade e especialmente o modo pelo 

qual ela foi utilizada por Augusto em seu governo. A utilização da arquitetura com os fins 

políticos de engrandecer Roma, tornando-a digna de ser a capital do mundo, na mesma 

proporção em que engrandecia o nome do governante que proporcionava tais obras a ela 

e aos seus habitantes, atingiu um ponto até então nunca alcançado. A arquitetura, assim, 

possuía uma estreita relação com a imagem de Roma enquanto o centro do poder e a 

capital de um amplo Império, na medida em que a arquitetura permitiu a Roma ser o 

modelo a ser seguido e emulado, a Vrbs por excelência.  

No entanto, necessário se faz que nos detenhamos com maior atenção sobre a 

visão que se tinha da arquitetura na Antiguidade. Para tanto, nos utilizamos da obra de 

Vitrúvio, por ser o único tratado sobre arquitetura da Antiguidade a chegar aos nossos 

dias, tendo sido dedicado a Augusto no início de seu governo. 

Segundo Vitrúvio (Tratado de Arquitetura, I. 2. 1), a arquitetura consta de 

ordenação (ordinatio), disposição (dispositio), euritmia (eurythmia), 

comensurabilidade206 (symmetria), decoro (decor) e distribuição (distributio).207  

De acordo com Vitrúvio, “a ordenação define-se como a justa proporção na 

medida das partes da obra consideradas separadamente e, numa visão de totalidade208” 

(VITRÚVIO. Tratado de Arquitetura, I. 2. 2). A ordinatio estaria mais relacionada ao 

campo do abstrato, do que é pensado e calculado na busca de uma comparação 

proporcional, enquanto que a dispositio estaria relacionada com a materialização de tais 

cálculos (D’AGOSTINO, 2010: 104). Além disso, dispositio estaria relacionada com os 

 
206 Nosso uso do termo comensurabilidade, para designar a symmetria de Vitrúvio, vai ao encontro da obra 

de Indra McEwen (2003: 65) que adota o termo, que significa que cada parte tem uma relação mensurável 

com todas as outras partes, bem como com a configuração do conjunto. Além disso, a palavra 

comensurabilidade também é adotada na tradução da obra de Vitrúvio, do latim para o português, feita por 

M. Justino Maciel (2007), pois como este esclarece na nota 13 de sua tradução, a palavra grega symmetria 

não tinha o significado que possui atualmente no português, além disso, os latinos não teriam criado uma 

palavra nova para substituí-la. Em perspectiva semelhante, Rabun Taylor (2003: 25) afirma que a 

“symmetria de Vitrúvio não é a simetria no sentido moderno, mas uma cuidadosamente proporcional 

relação entre os elementos. Uma vez que cada elemento tem as suas proporções próprias, a simetria pode 

ser entendida como o proporcionar de proporções”.  
207 Tratamos resumidamente sobre cada um destes componentes, na justa medida em que tratamos da visão 

de Vitrúvio sobre cada um deles, já que basta-nos ter uma visão geral sobre estes componentes da 

arquitetura listados por Vitrúvio. 
208 Ordinatio est modica membrorum operis commoditas separatim uniuerseque proportionis ad 

symmetriam comparatio. Haec componitur ex quantitate, quae graece ποσότης dicitur. (Traduzido do latim 

para o português por M. Justino Maciel). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Ordinatio&la=la&can=ordinatio0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=est&la=la&can=est0&prior=Ordinatio
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=modica&la=la&can=modica0&prior=est
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=membrorum&la=la&can=membrorum0&prior=modica
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=operis&la=la&can=operis0&prior=membrorum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=commoditas&la=la&can=commoditas0&prior=operis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=separatim&la=la&can=separatim0&prior=commoditas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=universeque&la=la&can=universeque0&prior=separatim
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=proportionis&la=la&can=proportionis0&prior=universeque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ad&la=la&can=ad0&prior=proportionis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=symmetriam&la=la&can=symmetriam0&prior=ad
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=comparatio&la=la&can=comparatio0&prior=symmetriam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=haec&la=la&can=haec0&prior=comparatio
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=componitur&la=la&can=componitur0&prior=haec
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ex&la=la&can=ex0&prior=componitur
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quantitate&la=la&can=quantitate0&prior=ex
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quae&la=la&can=quae0&prior=quantitate
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=graece&la=la&can=graece0&prior=quae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poso%2Fths&la=greek&can=poso%2Fths0&prior=graece
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dicitur&la=la&can=dicitur0&prior=poso/ths
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desenhos elaborados pelos arquitetos, de forma que Vitrúvio (Tratado de Arquitetura, I. 

2. 2) classifica a disposição em três categorias distintas: iconografia, ortografia, 

cenografia. A iconografia era a representação do edifício em plano e deveria ser o mais 

preciso possível; a ortografia era a representação da fachada do edifício; enquanto que a 

cenografia era o esboço do frontispício com as partes laterais em perspectiva (GROS, 

1976: 62-63). A euritmia (eurythmia) é vista por ele como “a forma exterior elegante e o 

aspecto agradável na adequação das diferentes porções. Tal verifica-se quando [...] todas 

as partes correspondem às respectivas comensurabilidades209” (VITRÚVIO. Tratado de 

Arquitetura, I. 2. 3). Já a comensurabilidade (symmetria), segundo ele, “consiste no 

conveniente equilíbrio dos membros da própria obra e na correspondência de uma 

determinada parte, dentre as partes separadas, com a harmonia do conjunto da figura210” 

(VITRÚVIO. Tratado de Arquitetura, I. 2. 4). O decoro seria, para Vitrúvio, “o aspecto 

irrepreensível das obras, dispostas com autoridade através de coisas provadas211” 

(VITRÚVIO. Tratado de Arquitetura, I. 2. 5). Por fim, a distribuição era definida por 

Vitrúvio como “a repartição apropriada dos meios e do solo, assim como um equilíbrio 

econômico nas contas de despesa das obras212” (VITRÚVIO. Tratado de Arquitetura, I. 

2. 8). Vitrúvio defendeu também sua noção da arquitetura como algo que se dividia em 

três partes: edificação, gnomônica e mecânica, embora tenha dedicado maior atenção à 

edificação.  

Após esta rápida visão de como a arquitetura era entendida por Vitrúvio, 

tratemos agora sobre o processo de construção de edifícios públicos em Roma. De acordo 

com D. E. Strong (1968: 98-99), durante a República, ao menos a partir do quarto 

século a.C., normalmente, a decisão sobre o que construir era dos Censores; embora o 

Senado pudesse se opor a essa decisão. Além disso, os Censores trabalhavam juntos ou 

poderiam dividir suas responsabilidades. No século II a.C., novos tipos de edifícios foram 

projetados, novas técnicas de construção foram desenvolvidas e esforços convincentes 

foram feitos para melhorar o encanto da cidade em geral. No entanto, como esclarece este 

autor, o sistema de administração da construção de edifícios públicos por parte dos 

 
209 Eurythmia est uenusta species commodusque in compositionibus membrorum aspectus. Haec efficitur, 

cum [...] omnia respondent suae symmetriae. (Traduzido do latim para o português por M. Justino Maciel). 
210 Item symmetria est ex ipsius operis membris conueniens consensus ex partibusque separatis ad uniuersae 

figurae speciem ratae partis responsus. (Traduzido do latim para o português por M. Justino Maciel). 
211 Decor autem est emendatus operis aspectus probatis rebus compositi cum auctoritate. (Traduzido do 

latim para o português por M. Justino Maciel). 
212 Distributio autem est copiarum locique commoda dispensatio parcaque in operibus sumptus ratione 

temperatio. (Traduzido do latim para o português por M. Justino Maciel). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=symmetria&la=la&can=symmetria0&prior=Item
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=species&la=la&can=species0&prior=venusta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=commodusque&la=la&can=commodusque0&prior=species
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=suae&la=la&can=suae0&prior=respondent
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=symmetriae&la=la&can=symmetriae0&prior=suae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Item&la=la&can=item0
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Censores possuía desvantagens: uma delas era o pouco tempo que os Censores nomeados 

a cada cinco anos ficavam no cargo, ou seja, 18 meses. Era difícil planejar em grande 

escala e ver o trabalho concluído neste período de tempo, de modo que em casos 

excepcionais, o mandato foi alargado para completar um determinado contrato. Outra 

grande desvantagem, a maior de todas, foi a ausência de qualquer coisa como um 

departamento de obras públicas; os Censores eram amadores sem uma equipe profissional 

de conselheiros, e muitas vezes eles ficavam à mercê de contratantes (redemptores) pouco 

confiáveis. Além dos Censores, os únicos magistrados oficialmente preocupados com as 

obras públicas eram os Edis, sendo uma de suas responsabilidades a de cura urbis, cuja 

principal função era a manutenção das ruas e manutenção de edifícios civis e religiosos, 

mas também poderiam fazer contratos para edifícios novos, especialmente edifícios 

comerciais. Em circunstâncias excepcionais, outros magistrados anuais assumiram a 

responsabilidade de obras públicas em geral, tanto de manutenção como de construção. 

Na ausência de Censores, os deveres eram conferidos aos Cônsules e aos Pretores. A 

construção de edifícios sagrados não entrou no âmbito da administração normal de obras 

públicas, de modo que tratamos mais à frente sobre este aspecto. 

Segundo Olivia F. Robinson (1994: 41-42), o trabalho em si era feito por 

contratantes. O leilão do contrato parece sempre ter ocorrido no Fórum; o Praeco estava 

encarregado da mecânica do leilão, mas cabia ao magistrado que ofereceu a proposta 

aceitar ou rejeitar uma oferta. O contrato era então registrado e, no devido tempo, o 

trabalho concluído era aprovado pelo magistrado. No fim da República, quando a Censura 

estava efetivamente em desuso, foram principalmente os Edis que tiveram que lidar com 

a construção pública. Era necessário providenciar a aquisição de um terreno, a colocação 

em concurso dos trabalhos de construção, o levantamento do dinheiro necessário, seja do 

aerarium, botim, multas ou oblações, a marcação dos limites da área pública, a nomeação 

de homens para trabalhar e vigiar o novo edifício e, finalmente, sua dedicação. Os Edis 

tiveram que exercer jurisdição sobre todos esses assuntos, e também impedir que pessoas 

privadas construíssem seus edifícios no espaço público. 

Segundo Lynne C. Lancaster (2005: 18-19), durante o período imperial, a mão 

de obra tanto para os novos projetos de construção como para a manutenção das estruturas 

existentes continuou a ser adquirida através de contratos. Os empreiteiros de construção 

dependiam frequentemente de um tipo de contrato chamado locatio conductio 

(arrendamento e locação). Um tipo comum usado para projetos de construção foi locato 

condutio operis (arrendamento e aluguel de unidades de trabalho), no qual o locator 
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(patrono) libera um trabalho a ser completado pelo conductor (construtor). O contrato 

incluiu uma inspeção final (probatio) e um preço acordado (merces). Neste tipo de 

contrato, o construtor assumia a responsabilidade pelo lugar até a inspeção final do 

trabalho (probatio). Ele poderia negociar honorários para todo o trabalho ou com base em 

intervalos medidos. Outro método de contratação foi através de um contrato de locato 

condutio operarum, no qual o locator (trabalhador) se ligava ao conductor (patrono) por 

um salário diário ou um salário fragmentado. Nesse caso, o trabalhador não se 

responsabilizava pelo lugar, mas com menos responsabilidade vinha também menos 

salário. Este autor (LANCASTER, 2005: 18-19) esclarece ainda que um único projeto 

poderia combinar vários tipos de contratação, dependendo da natureza do trabalho. 

A importância dos Edis no que se refere à construção e manutenção de obras 

públicas neste período foi grande. Mesmo porque eram necessárias não só a construção e 

manutenção de edifícios públicos, demandando tempo, dinheiro, trabalhadores e 

materiais, como também era necessário o trabalho de reconstruir edifícios avariados, e 

muitas vezes destruídos por desastres. De acordo com Janet DeLaine (2000: 119), 

devemos nos lembrar de que mesmo uma cidade com a grandeza de Roma é o resultado 

de um processo contínuo; os monumentos permanentes tinham de ser construídos e 

mantidos, se não reparados ou reconstruídos depois de incêndios ou inundações, enquanto 

que as habitações em colapso deveriam ser substituídas, e tais coisas só poderiam ser 

alcançadas pela atividade humana.  

Incêndios, inundações e outros desastres naturais sempre assolaram Roma e 

causaram danos em suas construções (Tabela 1). No que se refere aos incêndios, estes 

eram muito comuns no mundo antigo, devido principalmente aos materiais utilizados nas 

construções, de modo que Vitrúvio, em diversas partes de sua obra, se preocupou com 

este aspecto, recomendando determinados materiais e cuidados a serem tomados para 

evitá-los213. Como nos lembra Favro (2008: 112-113), depois que um grande incêndio 

consumiu parte da cidade em 23 a.C., Augusto transferiu a responsabilidade de combater 

incêndios das mãos dos triumuiri nocturni, para os Edis Curuis. Além disso, os problemas 

advindos dos incêndios levaram Augusto a instituir, no ano de 6 d.C., uma espécie de 

brigada contra incêndio, os uigiles urbani, cujo responsável era o praefectus uigilum. No 

 
213 Quando, por exemplo, recomenda que não se construa templos dedicados a Vulcano dentro das 

muralhas, para afastar o perigo de incêndios (VITRÚVIO. Tratado de Arquitetura, I. 7. 1), ou quando trata 

de tipos de construções ou tipos de madeiras que constribuem ou inibem o surgimento de incêndios 

(VITRÚVIO. Tratado de Arquitetura, II. 8. 20; II. 9. 16), dentre outras passagens. 
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que se refere às inundações, as melhorias hidráulicas de Agripa e a desobstrução do rio 

Tibre por Augusto minimizaram os danos causados por estas.  

 

Grandes Desastres e Portentos em Roma durante o período Augustano 

60 a.C. Tempestade  22 Inundação 

56 Terremoto  Tempestade com raios 

54 Inundação  21 Incêndio 

52 Incêndio  16 Incêndio 

Inundação? 14 Incêndio 

50 Incêndio 13 Inundação 

49? Terremoto e incêndio 12 Incêndio 

47 Terremoto 9 Tempestade com raios 

Incêndio 7 Incêndio 

44 Inundação 5 Inundação? 

43 Tempestade   

42 Tempestade com raios 3 d.C. Incêndio 

40 Fome  5 Inundação por 7 dias 

38 Incêndio Terremoto 

36 Incêndio Fome 

34 Inundação 6 Incêndio 

32 Incêndio e tempestade Fome 

31 Incêndio 8 Fome 

29 Incêndio 9 Tempestade com raios 

27 Inundação Gafanhotos  

23 Incêndio 12? Incêndio 

Tempestade Inundação 

Inundação por 3 dias 15 Terremoto 

Fome   

Peste    
Tabela 1: Grandes Desastres e Portentos em Roma durante o período Augustano (FAVRO, 2008: 

113).214 

Desta forma, a importância dos Edis no que se refere à construção e manutenção 

de obras públicas neste período foi enorme, tanto que, como vimos, em 33 a.C. Agripa 

aceitou o cargo de Edil, mesmo já tendo ocupado o cargo de Cônsul anteriormente e pôde 

com isso se lançar na empreitada da manutenção e melhoramento da infraestrutura 

romana e na construção de edifícios públicos. 

Em 33 a.C., Agripa já havia ocupado uma série de posições de prestígio. Ele 

tinha sido um Pretor em 40 a.C., Governador da Gália no início dos anos 

30 a.C. e Cônsul em 37 a.C. Além disso, ele havia demonstrado sua proeza 

militar em inúmeras batalhas. Apesar de sua óbvia auctoritas, Agripa assumiu 

o relativamente baixo cargo de Edil em 33 a.C. [...] Agripa também embelezou 

a paisagem urbana com obras de arte. Esse patronato não era incomum. Muitos 

outros exibiram arte em Roma, muitas vezes criando exibições triunfais de 

obras de arte manubiais. A escala, no entanto, dos donativos artísticos de 

Agripa foi fenomenal (FAVRO, 2008: 101). 

 
214 Tabela traduzida pelo autor desta tese a partir da obra de Favro (2008:113). 
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O papel desempenhado por Agripa, no que se refere ao embelezamento 

arquitetônico de Roma, teve maior destaque no Campo de Marte, de modo que tratamos 

sobre este assunto especificamente na última parte deste capítulo. No entanto, ao tratar da 

arquitetura e do processo construtivo dos edifícios públicos em Roma neste período, não 

podemos nos esquecer de traçar algumas linhas sobre aqueles que estavam ligados ao 

processo de construção: patronos, contratantes, arquitetos e construtores. Traçamos as 

características gerais dos envolvidos, já que sabemos, como esclarece Rabun Taylor 

(2003: 13), que é inútil tentar delinear os papéis do arquiteto, mestre de obras, e 

contratante de qualquer projeto de construção individual, até porque, mesmo com a 

escassa evidência, sabemos que não existiu algo como um padrão único no que se refere 

aos papéis desempenhados pelos envolvidos. Além disso, de acordo com este autor, a 

organização dos projetos de construção em Roma variara consideravelmente no tempo e 

espaço.  

Como esclarece DeLaine (2000: 120), nossa evidência escrita, literária e 

epigráfica, para a indústria da construção, é limitada. O grupo melhor representado não é 

o dos construtores, mas o dos arquitetos, e mesmo sobre eles as informações são escassas. 

Vitrúvio em sua obra traz preciosas informações sobre o trabalho do arquiteto, suas 

práticas e sua formação ideal (VITRÚVIO. Tratado de Arquitetura, I. 1. 1-12), enquanto 

que outras fontes literárias e epigráficas revelam os nomes de alguns indivíduos que 

trabalharam em Roma e indicações de seu status social e legal215.  

Segundo Taylor (2003: 9-10), assim como outros artistas, arquitetos se 

esforçaram para serem reconhecidos por seus feitos e buscavam ganhar o respeito dos 

outros arquitetos, bem como do grupo educado dos patronos. No entanto, poucos 

proeminentes arquitetos são associados na literatura romana com programas construtivos 

individuais. Para este autor, quase exclusivamente entre as artes criativas, o crédito pelo 

empreendimento arquitetônico recaiu sobre o patrono, de tal forma que o arquiteto ou 

construtor era reduzido à categoria de facilitador. Além disso, apesar de arquitetos 

poderem enaltecer a própria imagem em inscrições sobre ou próximas das construções, 

 
215 Dos quais podemos citar os arquitetos Severo e Celer, que trabalharam para Nero (TÁCITO. Anais, XV. 

42); Rabirio, que trabalhou para Domiciano (MARCIAL. Epigramas, X, 71); e Apolodoro de Damasco, 

que trabalhou para Trajano (DION CÁSSIO. História Romana, LXIX. 4). Para informações mais 

detalhadas, conferir a obra de William L. MacDonald (1982:127-136). Dentre as fontes epigráficas 

podemos citar a inscrição (CIL 2.761) que se encontra na ponte de Alcântara, Espanha, construída no 

governo de Trajano; nesta inscrição o arquiteto Caio Júlio Lacer proclama-se o construtor da ponte 

(TAYLOR, 2003:10). 
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seus nomes cediam a posição de destaque aos patronos ou dedicadores, e na maioria das 

vezes nem aparecem as assinaturas dos arquitetos nas construções. 

Como nos esclarece Gruen (1992a:132-133), apesar da atividade construtiva ter 

sido grande na República e início do Principado e de ter tido muitos talentos nativos, 

poucos nomes romanos aparecem no que se refere aos arquitetos. Mesmo Vitrúvio ao 

tratar sobre isso, versa de modo geral sobre os grandes arquitetos do passado romano, 

antiqui nostri, e cita apenas dois exemplos216. Talvez isso se deu devido ao público ao 

qual a obra de Vitrúvio se destinava. De acordo com Mário Henrique D’Agostino (2010: 

70-71), Vitrúvio não escreveu seu tratado especificamente para arquitetos; ele tinha clara 

a natureza política do seu tratado de permitir à arquitetura e ao arquiteto um novo patamar 

perante a sociedade, de modo que Vitrúvio buscou, através da requalificação da 

arquitetura e do estatuto social do arquiteto, “legitimar um novo status social à profissão”. 

Para Taylor (2003: 4), o De Architectura era uma obra mais didática que prática, um 

produto tanto de estudo e pesquisa quanto da experiência de Vitrúvio, destinado muito 

mais aos patronos que comissionavam a obra do que aos arquitetos que a construíam, 

visto que as obras arquitetônicas eram fruto de seu investimento, energia e generosidade.  

Como temos visto ao longo do trabalho, a arquitetura se constituía em algo de 

extrema importância e se relacionava com o prestígio e a fama, de modo que o 

desenvolvimento e financiamento de tais obras arquitetônicas por toda Roma conferiam 

aos seus patronos maior destaque e demonstravam, ou pelo menos buscavam demonstrar, 

o poder daqueles por trás de tais monumentos. Tal fenômeno não era algo novo no período 

de Augusto. Como nos esclarece Strong: 

Nos últimos dois séculos da República, o motivo da ambição pessoal tornou-

se a força motriz na construção de edifícios públicos em Roma; romanos 

distintos que construíram para adornar a cidade ou glorificarem uma divindade, 

construíram, como Tácito o colocou, ad posterum gloriam. Construir um 

grande monumento era um símbolo visível de poder e fama, e o Estado romano 

reconhecia o desejo dos homens de conquistar esse tipo de imortalidade. Um 

general que prometeu um edifício durante a guerra teve a oportunidade de 

comissioná-lo e dedicá-lo (STRONG, 1968: 99). 

 

Já vimos também como isso foi importante no contexto dos triunfos e contribuiu 

para a transformação topográfica da cidade de Roma. Segundo Favro (2008: 53) na 

sociedade hierárquica de Roma, o desejo de glória motivou muitas ações. A glória militar 

e outras conquistas conferiam auctoritas a um cidadão e concomitantemente a elevação 

 
216 Os arquitetos romanos Décimo Cossúcio, do segundo século a.C. (VITRÚVIO. Tratado de Arquitetura, 

VII. Pr. 15) e C. Mucius, que trabalhou para Mário e completou o templo de Honos e Virtus por volta de 

100 a.C. (VITRÚVIO. Tratado de Atquitetura, VII. Pr. 17; III. 2. 5) 
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em posição social e política. Construções em Roma trouxeram celebridade pessoal e 

prestígio. Para esta autora, havia uma correlação positiva direta entre indivíduos que 

patrocinavam construções na cidade e o sucesso político, e uma correlação negativa entre 

aqueles que não fizeram adições notáveis à forma física da cidade. Numa perspectiva 

semelhante escreve Inge Nielsen (2014: 45), ao afirmar que, neste período, o valor de 

propaganda de grandes projetos arquitetônicos foi primordial, de modo que líderes 

militares e políticos como Pompeu, César e Augusto confiaram na popularidade que estes 

grandes projetos teve entre o povo para alcançar e manter o poder. 

Percebemos a importância e o destacado prestígio que os patronos das obras 

arquitetônicas possuíram no mundo romano, pois através de suas construções de edifícios 

públicos, presentes destinados a Roma, eles buscavam perpetuar o próprio nome na 

memória das futuras gerações. Vimos como Augusto, em 33 a.C., estimulou as 

restaurações de diversas obras públicas espalhadas pela cidade pelos patronos 

idealizadores de tais obras ou por suas famílias, bem como ele próprio e Agripa se 

dedicaram nesta empreitada reconstrutiva neste ano e nos anos seguintes ao seu triplo 

triunfo; vimos também como ele se utilizou de suas construções para modificar a 

topografia do Fórum Romano; e percebemos que obras arquitetônicas ligadas direta ou 

indiretamente a ele se espalharam por diferentes partes da cidade, celebrando seu nome 

como o patrono por excelência. 

Deste modo, no período do governo de Augusto, as obras arquitetônicas 

espalhadas por Roma tinham quase sempre o Princeps como patrono217 e em se tratando 

de arquitetura religiosa, como nos lembra Pierre Gros (1976: 57), na maioria das vezes 

ele figurava como o patrono da obra, mesmo porque, “enquanto Senadores continuaram 

a erigir algumas construções seculares durante o governo de Augusto, depois de 33 a.C. 

apenas Augusto e membros de sua família construíram templos em Roma” (BEARD; 

NORTH; PRICE, 1998: 196). 

E em se tratando de patronato, Favro (2008: 220) afirma que durante a 

República, os principais edifícios de Roma foram erguidos por diferentes patronos, cada 

um querendo que seu projeto fosse distinto de todos os outros. No período de Augusto, 

Roma recebeu dezenas de projetos do mesmo patrono ou de seu grupo de apoio. Era clara 

a semelhança física dos projetos de construção. Além disso, os observadores começaram 

 
217 Discorremos mais sobre este assunto na próxima parte, haja vista que no momento nos interessa apenas 

traçar algumas linhas sobre aqueles que estavam ligados ao processo de construção: patronos, contratantes, 

arquitetos e construtores, de um modo geral. 
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a ver os projetos urbanos amplamente distribuídos como inter-relacionados. O grande e 

coeso conjunto de obras de Augusto moldou diretamente o gosto de seus contemporâneos. 

De acordo com esta autora, os partidários do Princeps emulavam suas obras e outros 

patronos pareciam fazê-lo também, seguindo a moda do dia e usando os materiais e 

artesãos atualmente disponíveis; de tal forma que sempre que os observadores 

encontraram uma nova estrutura com o brilhante mármore branco de Luna ou relevos 

classicizantes, eles imediatamente associaram o trabalho com o Imperador 

independentemente do patrono real.  

Seja qual for o patrono, geralmente ele se dirigia a um contratante (redemptor 

ou locator operis) que assumia o trabalho e se encarregava de recrutar os construtores 

(fabri). Ele era o responsável pelo controle e organização do processo de construção dos 

trabalhos públicos e estava, em último caso, à frente do arquiteto. Os redemptores eram 

também os responsáveis por se certificar de que as especificações da obra tinham sido 

respeitadas e procediam de alguma maneira, em nome do patrono, à aprovação técnica e 

eventualmente financeira da construção. Esta organização poderia sofrer variações, de 

modo que o arquiteto podia ser ele mesmo o patrono da obra ou o contratante (GROS, 

1976: 56). 

Às vezes o mesmo homem assumia todos esses papéis, como Vitrúvio fez, às 

vezes não. O próprio Vitrúvio reconhece mais de uma combinação, pelo que 

ele insiste, que bons arquitetos “deveriam exercer um cuidado de legislador em 

suas negociações tanto com contratantes como com clientes” (TAYLOR, 

2003:13). 

 

Desta forma, os redemptores possuíam um status muito mais elevado do que os 

"construtores" individuais ou mesmo os "arquitetos", e consideravelmente mais rico do 

que qualquer um deles; outros que também possuíam esse status mais elevado eram as 

autoridades equestres chamadas praefecti fabrum, os "supervisores dos construtores" 

(THOMAS, 2015a: 345).  

Quanto a estes construtores, sabe-se que alguns dos trabalhadores básicos da 

construção eram escravos218. No entanto, como salienta Lancaster (2005: 18), é um 

equívoco comum pensar que a construção de grandes projetos arquitetônicos imperiais 

foi tornada possível devido a um grande número de escravos tirados de territórios 

conquistados, de modo que o governo não teria tido que pagar o trabalho, além da 

manutenção dos escravos, o que seria uma visão simplista do uso do trabalho escravo em 

 
218 Janet DeLaine (2000: 121) cita como exemplo o caso de Crasso, que segundo Plutarco (Vidas Paralelas, 

Crasso, II. 4-5) teria recebido 500 escravos construtores e arquitetos que ele empregou para reconstruir 

obras a baixo custo. 
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Roma. Este autor esclarece que em 1980, P. A. Brunt219 já teria argumentado que uma 

quantidade substancial de mão de obra não escrava foi utilizada para a construção de 

projetos em Roma, e os trabalhos mais recentes sobre o setor de construção apoiam a 

ideia de que números significativos da população livre em Roma encontraram trabalho 

em projetos de construção pública. Esses contratantes poderiam ter formado suas equipes 

com mão de obra escrava e não escrava, mas, independentemente do status social do 

trabalhador, a maioria da equipe teria sido de mão de obra qualificada.  

Além dos escravos, os outros construtores e mesmo alguns arquitetos eram 

libertos ou cidadãos livres de moderado status social (DELAINE, 2000: 120-121). 

Os arquitetos romanos, sejam de status livre ou, mais comumente, libertos, 

geralmente eram descritos como simples "construtores" (fabri), uma palavra 

usada para qualquer praticante de artesanato de um ferreiro a um ourives. Não 

foi um grupo sem voz. A (re)fundação da associação de trabalhadores de 

madeira (collegium fabrum tignariorum) em Roma, em 7 a.C., no momento da 

reorganização administrativa da cidade por Augusto, foi um reconhecimento 

tácito do papel que desempenharam durante a transformação física da cidade 

durante o seu governo (THOMAS, 2015: 346). 

 

Essas associações de construtores desempenharam um importante papel no 

desenvolvimento arquitetônico de Roma. De acordo com DeLaine (2000: 121) o 

Collegium Fabrum Tignariorum220 foi o mais conhecido em Roma, com cerca de 1330 

membros no fim do segundo século d.C. A função da associação, segundo a autora, é 

muito debatida, mas por meio das listas de membros que chegaram até nós, sabemos que 

todos eram libertos ou homens livres, não escravos.  

No que se refere aos arquitetos, eles desempenhavam não apenas as atividades 

relacionadas com as do arquiteto atual, bem como com as do engenheiro dos dias de hoje 

(GROS, 1976: 56). E, segundo Vitrúvio, cabia ao arquiteto administrar a obra com 

destreza, do começo ao fim, sabendo controlar os gastos, sem diminuir, contudo, a beleza 

da obra acabada, além disso, o arquiteto deveria ter em mente também para quem se 

destinava tal construção, pois “em geral, as disposições dos edifícios deverão ser 

adequadas a cada tipo de pessoa221” (VITRÚVIO. Tratado de Arquitetura, I. 2. 9). 

 
219 No trabalho de 1980, intitulado Free Labour and Public Works at Rome.  
220 Segundo Lancaster (2005: 20), os collegia eram essencialmente organizações sociais durante os três 

primeiros séculos do Império. Em Roma, os vários collegia de artesãos não estavam sob o controle direto 

do Estado, embora uma das vantagens da adesão incluísse algumas isenções dos serviços públicos como 

incentivo à prática de artesanato que beneficiariam o Estado. Um faber tignarius era estritamente um 

carpinteiro, mas numerosas inscrições indicam que a adesão não se limitava aos carpinteiros e o collegium 

fabrum tignariorum parece ter sido aberto a construtores de todos os tipos.  
221 [...] et omnino faciendae sunt aptae omnibus personis aedificiorum distributiones. (Traduzido do latim 

para o português por M. Justino Maciel). 
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Como DeLaine (2000: 123) nos esclarece, no nível profissional dos arquitetos e 

supervisores, as fontes nos permitem construir uma imagem dos protagonistas na 

construção romana, bem como dos construtores qualificados treinados nas casas 

aristocráticas; menos clara é a evidência para a organização do trabalho e os papéis e 

responsabilidades dos diferentes indivíduos relacionados ao processo de construção. No 

entanto, esta autora traça algumas linhas gerais: arquitetos romanos eram responsáveis 

pelo desenho da obra, iconografia, ortografia e cenografia, de que já tratamos, além dos 

custos e supervisão geral do projeto de construção, incluindo a ligação com o cliente. É 

provável que eles estivessem vinculados por uma forma de contrato no qual eles recebiam 

um honorário, ao invés de um salário, e tinham suas despesas reembolsadas.  

Na obra de Vitrúvio, a dignidade da arquitetura “nasce do contato com múltiplas 

disciplinas, sem se confundir com nenhuma”. Citando Vitrúvio: “A ciência do arquiteto 

é ornada de múltiplas disciplinas e de vários saberes, estando a sua dinâmica presente em 

todas as obras oriundas das restantes artes”222 (VITRÚVIO. Tratado de Arquitetura, I. 1. 

1). Desta forma, para ele, uma das características mais relevantes do arquiteto era a 

necessidade dele ser conhecedor de diversos assuntos, de tal modo que sua ciência estaria 

no ponto de convergência das diversas disciplinas, sem se confundir com nenhuma delas. 

Além disso, para Vitrúvio, o arquiteto ideal deveria mesclar em sua formação teoria e 

prática (ratiocinatio et fabrica), pois uma sem a outra resultaria em prejuízo para o correto 

desenvolvimento da arquitetura. O arquiteto, deste modo, deveria ser aquele que desde a 

mais tenra idade fosse instruído a galgar degrau por degrau as etapas constitutivas de um 

bom arquiteto, como podemos perceber no trecho seguinte: 

Como, pois, essa tão importante disciplina [arquitetura] é ornada e enriquecida 

de variadas e numerosas erudições, julgo que, de um modo justo, os arquitetos 

não deveriam poder formar-se como tal de um momento para o outro; antes 

deveriam ser aqueles que desde meninos, subindo por esses degraus das 

disciplinas e alimentados pela ciência da maioria das letras e das artes, 

atingissem o altíssimo solo sagrado da arquitetura
223

 (VITRÚVIO. Tratado de 

Arquitetura, I. 1. 11). 

 

Vitrúvio colocou a arquitetura no mais alto degrau do conhecimento. Não que 

com isso ele buscasse desmerecer as outras ciências ou artes, mas como a dizer que havia 

diversas etapas de conhecimento para aqueles que lidavam com a construção, no entanto 

 
222 Architecti est scientia pluribus disciplinis et uariis eruditionibus ornata, cuius iudicio probantur omnia 

quae ab ceteris artibus perficiuntur opera. (Traduzido do latim para o português por M. Justino Maciel). 
223 Cum ergo tanta haec disciplina sit, condecorata et abundans eruditionibus uariis ac pluribus, non puto 

posse se iuste repente profiteri architectos, nisi qui ab aetate puerili his gradibus disciplinarum scandendo 

scientia plerarumque litterarum et artium nutriti peruenerint ad summum templum architecturae. (Traduzido 

do latim para o português por M. Justino Maciel). 
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somente depois de galgar os diversos degraus do saber é que se poderia afirmar que teriam 

atingido o mais alto patamar e alcançado o real conhecimento sobre a arquitetura. Além 

disso, Vitrúvio relacionou este último patamar do saber arquitetônico com a noção de 

templo, ou seja, de lugar sagrado, porém não parou por aí, pois ele colocou a arquitetura 

como o mais elevado lugar sagrado, o supremo templo (summum templum). 

Eles (os estudiosos) geralmente entendem que Vitrúvio quer dizer que a 

arquitetura ocupa um alto e sagrado terreno, com templum tomado não como 

um edifício, mas no sentido augural [...]. Um summum templum, nesse sentido, 

seria o lugar a partir do qual se "contempla" ou que permite a visão de todos 

os lados e que, por sua vez, sendo proeminente, é visível de todos os lados 

(MCEWEN, 2003: 28). 

 

Não poderia ser diferente, já que ele escrevia como arquiteto e dedicava sua obra 

para o Princeps que demonstrava tanto interesse no melhoramento arquitetônico de Roma 

através das obras públicas. Desta forma, para Vitrúvio, o arquiteto seria um personagem 

indispensável nesta empreitada. No entanto, assim como a construção passou a ser em 

larga escala, a quantidade de arquitetos também aumentou. Grandes projetos públicos ou 

imperiais devem ter envolvido vários níveis de autoridade. No topo ou perto dele estaria 

o arquiteto chefe; abaixo dele, construtores de vários tipos, alguns dos quais podiam ser 

desenhistas talentosos ou mestres de obras (TAYLOR, 2003: 14).  

Além disso, segundo DeLaine (2000: 123), havia certa competitividade entre os 

arquitetos para conseguir contratos, de tal forma que estes produziam planos e propostas 

preliminares para a apreciação do cliente. Algumas vezes tratavam-se de planos com 

elevação, em três dimensões ou mesmo maquetes. Alem disso, as evidências sugerem que 

estes planos e elevações poderiam ser utilizadas para instruir os construtores.  

Seja como for, o que percebemos a partir do que foi tratado até aqui é o grau de 

importância dedicado à arquitetura por parte do primeiro Imperador no Principado. Ele 

não só deu continuidade a uma prática já utilizada anteriormente, como também criou 

novos mecanismos relacionados à manutenção e à construção dos edifícios públicos em 

Roma. Uma de suas criações, provavelmente já no fim de seu governo, foi a cura operum 

publicorum, que de acordo com Robinson (1994: 46) foi ocupada por um par de 

magistrados, Senadores, às vezes Pretores e ocasionalmente Cônsules. Às vezes, eles 

parecem ter sido verdadeiros colegas de cargo, às vezes um tinha o cargo da opera publica 

e o outro de aedes sacrae. Mas esta não foi a única criação de Otávio Augusto. De acordo 

com Lynne C. Lancaster:  

Augusto, como parte de seu programa de renovação urbana, criou comissões 

para supervisionar o cuidado com os edifícios públicos (cura operum 

publicorum), com o abastecimento de água (cura aquarum), com as estradas 
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(cura viarum) e com o leito do Tibre (cura alvei Tiberis). O cuidado e a 

manutenção das estradas e do vale do Tibre garantiram a viabilidade dos 

materiais de construção em Roma. A cura operum publicorum supervisionou 

a manutenção da propriedade pública, embora seja menos clara se também foi 

responsável pela construção de novos edifícios. O resultado da reorganização 

de Augusto foi a criação de uma infraestrutura para o suprimento e manutenção 

da cidade, que proporcionou um nível de continuidade e controle centralizado 

que não existia anteriormente, o que certamente teria auxiliado na organização 

do trabalho e no fornecimento de materiais à capital (LANCASTER, 2005: 

18). 

 

A maior agilidade para transportar esses materiais vindos de outras regiões da 

Península Itálica ou de outras partes do Império foi de grande importância para a indústria 

construtiva de Roma no período augustano. Além disso, o poder simbólico dos materiais 

era grande, de modo que alguns materiais poderiam conferir maior sacralidade, arcaísmo 

e rusticidade ao edifício, dependendo do material empregado, ou por outro lado poderia 

conferir maior refinamento e luxo à construção e, concomitantemente, maior prestígio a 

seu patrono, sem falar na beleza e na sensação de riqueza compartilhada que os diferentes 

tipos de mármore, vindos de distantes regiões do Império, conferiam a Roma. 

De acordo com Stephan Zink (2014: 237), na parte central da Península Itálica, 

os principais materiais de construção do período romano foram madeira, diferentes tipos 

de tufo224 vulcânico, travertino225 e calcário; a partir do segundo e primeiro séculos a.C. 

cada vez mais também mármores brancos e coloridos, concreto fundido (opus 

caementicium) e, especialmente durante o período imperial, o tijolo. As superfícies desses 

 
224 Em Roma, cinzas vulcânicas depositadas em estratos e sujeitas à pressão, geralmente embaixo d'água, 

produzem pedras com força e peso variados. Com grandes variedades de cor, cobrindo quase todo o 

espectro, exceto creme e branco. Os tufos litóides são frequentemente tratados como completamente 

diferentes dos granulares. Os tufos próximos de Roma foram produzidos por erupções das colinas Albanas 

e erupções da cratera do Lago di Bracciano (RICHARDSON, 1992: 444). 
225 Um calcário secundário, formado quando os fluxos dos Apeninos atingem a planície costeira ocidental 

da Itália com sua longa falha vulcânica e a cal na água precipita, formando camadas de pedra nova. Pode 

ser grosseiro ou fino, dependendo das condições locais. O melhor é o que se formou em torno das 

abundantes fontes de enxofre perto de Tívoli, onde a água mantém uma temperatura constante ao longo do 

ano. É uma pedra branca dura com fissuras finas ocasionais, tingidas com dourado de depósitos de ferro. É 

a melhor pedra encontrada perto de Roma em termos de resistência e textura. Aparece em Roma no início 

do segundo século a.C. (RICHARDSON, 1992: 444). 
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materiais podiam ser tratadas de várias maneiras: polimento ou revestimento com uma 

camada de tinta, terracota, estuque, mármore226, mosaico227, ouro ou bronze228. 

Segundo Favro (2008: 187-188), o travertino permaneceu popular por suas 

capacidades de suportar peso; os tufos foram apreciados pela resistência ao calor. Em 

termos da imagem da cidade, tufos, tijolo e outros materiais arquitetônicos republicanos 

familiares compartilhavam um problema comum; todos parecem ásperos e degradados se 

não tiverem um revestimento, de modo que os romanos eram especialistas em estuque. 

DeLaine (2000: 133-134) nos mostra que a maioria dos materiais de construção 

básicos de Roma, poderia ser fornecida localmente (Fig. 55). Os vulcões forneceram tufos 

vulcânicos que formavam a maior parte da construção de pedra cortada da República e o 

pedregulho para o concreto, bem como a pozzolana229 que dava à argamassa a sua grande 

força. A pesada rocha de lava basáltica usada como pedregulho em muitas fundações e a 

rocha de lava aerada usada em abóbodas também vinham dos mesmos sistemas de 

vulcões, enquanto o famoso calcário poroso, travertino, vinha da região de Tivoli. Tijolos 

eram produzidos ao longo do vale do Tibre, enquanto que a cal para a argamassa era 

produzida a partir do calcário da cordilheira dos Apeninos.230 

Como vimos, o mármore foi bastante usado já no fim da República, conferindo 

maior refinamento e grandiosidade ao monumento. Os romanos acreditavam que 

materiais ricos, assim como grandes proporções, apresentavam status superior. Como nos 

 
226 O uso em larga escala do mármore branco é um fenômeno relativamente tardio na arquitetura itálica 

antiga. Embora o mármore branco tenha sido importado durante o século II a.C., foi só em meados do 

século seguinte que o material foi disponibilizado localmente pelas pedreiras de Luna (Carrara), e logo, 

tornou-se a alternativa mais luxuosa para as colunas de estuque e entablamentos feitos de tufo e travertino. 

Por volta de meados do século I a.C., os mármores coloridos passaram a ser cada vez mais importados da 

Grécia, da Ásia Menor, do Egito e do Norte da África e eram usados para elementos arquitetônicos, 

revestimentos de paredes, pavimentos e escultura. O abundante uso de mármore colorido ao longo de todo 

o período do Império Romano é um dos traços mais característicos da policromia arquitetônica romana 

(ZINK, 2014: 242-247). 
227 Os mosaicos nas paredes aparecem em torno do final do século II e início do século I a.C. no contexto 

de grutas, fontes ornamentais (nymphaea), e jardins; este uso específico continua no período imperial. 

Notavelmente, os primeiros exemplos não mostram praticamente nenhuma conexão aos mosaicos do 

assoalho, porque usam uma diferente variedade de materiais, tais como: pedra pomes, rochas vulcânicas, 

incrustações marinhas, lascas de mármore, etc. (ZINK, 2014: 253). 
228 Bronze era um dos materiais de construção mais luxuosos e exclusivos da arquitetura romana. De acordo 

com Plínio, o Velho, o bronze veio em diferentes ligas e matizes de cores, e era usado para portas, capitéis 

e também telhados de templos (ZINK, 2014: 250).  
229 Uma areia vulcânica (areia do poço) variando de amarelo acinzentado a vermelho escuro e de cor preta, 

que quando misturada com cal torna a argamassa de notável propriedade hidráulica. É o segredo da 

excelência do concreto romano. Foi descoberto pela primeira vez em Puteoli, na Baía de Nápoles e, 

portanto, chamado pulvis Puteolanus. A variedade vermelha romana, considerada superior, foi descoberta 

no primeiro século a.C. (RICHARDSON, 1992: 441). 
230 Ao tratar sobre o transporte destes materiais até Roma, DeLaine (2000: 135) argumenta que, apesar de 

ser sugerido frequentemente que eram transportados pelas estradas, em carros de boi, o mais provável é que 

a maior parte tenha sido transportada através da água, embora carros de bois também tenham sido usados. 
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lembra Gros (1976: 71), para o general vitorioso que voltava a Roma, o uso ostentoso 

deste material era o próprio símbolo da conquista, cujo prestígio que conferia devia ser 

durável. Podemos citar como exemplo L. Licínio Crasso, o orador, que trouxe colunas de 

mármore para adornar o teatro provisório que ele construiu por volta de 100 a.C., ou Sula, 

que trouxe as colunas do inacabado templo de Zeus Olímpico, em Atenas, para a sua 

reconstrução do templo de Júpiter Capitolino. 

 
Figura 55: Mapa geológico de Roma e das regiões próximas (DELAINE, 2000: 133). 

O uso do mármore na arquitetura urbana estava relacionado à noção de maiestas, 

termo que, relacionado à arquitetura, significa imponência. A manifestação exterior dessa 
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maiestas, nos edifícios públicos, era a magnificentia, que pode ser traduzida por 

suntuosidade, esplendor. Além disso, os edifícios públicos possuíam uma autoridade e 

prestígio (auctoritas) inerente a eles, de modo que o uso do mármore ressaltava a egrégia 

autoridade de tais edifícios, conferia dignidade ao Império e sublinhavam a soberania do 

Império (maiestas imperii). De acordo com Indra McEwen (2003: 36-38): 

Auctoritas em edifícios é uma consequência, variadamente, de aumento de 

gastos, de maior riqueza de materiais, de espaços grandiosos, de contraste 

elevado na luz e sombra de um peristilo, de colunas maiores e em maior 

quantidade. A magnificentia tomada como causa ou consequência ou ambas 

da auctoritas tem a ver, literalmente, com a ampliação. Magnus facio, "Eu faço 

grande" (MCEWEN, 2003: 36-38). 

 

Como salienta Favro (2008: 185-186), Augusto soube transformar 

completamente a grandeza material da capital; ele melhorou as instalações de transporte 

em Luna e começou a importar pedras de todo o Império. Enormes navios transportaram 

mármores do Egito, da Grécia e da Ásia Menor até o porto de Roma. A partir daí, as 

barcaças levaram as pedras até o rio nas instalações de ancoragem na própria cidade. Com 

dezenas de projetos em andamento na cidade, o porto abaixo do Aventino não conseguiu 

lidar com todo o tráfego, de modo que um novo porto foi criado mais ao norte, no Campus 

Martius, especificamente para acomodar as grandes quantidades de materiais necessários 

para os muitos projetos de Augusto. Além disso, o aumento da importação de mármores 

(Tabela 2) deu a Roma uma maior variedade de cores arquitetônicas além do branco 

brilhante das pedras italianas. Com acesso a pedreiras estrangeiras, apareceram pedras 

verdes, vermelhas, amarelas, rosas, pretas e manchadas (Fig. 56). Segundo esta autora, as 

cores exuberantes tanto quanto os reflexos brilhantes simbolizavam a superioridade da 

cidade. 

 

Materiais utilizados em projetos augustanos 

Templo de Apolo Palatino, dedicado em 28 a.C. 

Material italiano: Mármore de Luna Colunas e paredes 

Anio tufo231  Pódio  

Concreto Pódio  

Material importado: Giallo antico232 Colunas do Pórtico 

 
231 Tufo litóide de qualidade uniforme e densidade média, de cor avermelhada, extraído especialmente na 

vizinhança da confluência dos rios Aniene e Tibre, mas disponível em estratos profundos por toda Roma e 

arredores. Entra em uso especialmente após a Segunda Guerra Púnica e é o tufo mais comum em uso na 

época do Império (RICHARDSON, 1992: 435). 
232 Mármore fino extraído em Chemtou, na moderna Tunísia. Ele contém seixos grandes de cor amarelo 

profundo em uma matriz de vermelho escuro ou seixos brancos em uma matriz de amarelo profundo. Ele 

apareceu pela primeira vez em Roma na época de Sula e foi chamado marmor Numidicum (RICHARDSON, 

1992: 438). 
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Basílica Emília, reconstruída depois de 14 a.C. 

Material italiano: Monteverde233; 

reutilizado 

Tabernae  

Grotta oscura; reutilizada Tabernae  

Travertino  Fundações  

Fundações de concreto Abóbodas  

Material importado: Giallo antico Pavimento  

Cipollino234  Colunas e pavimento 

Porta Santa235 Pavimento  

Pavonazzetto236  Colunas 

Africano237  Colunas 

Mármore branco não identificado Revestimento exterior 

 

Fórum de Augusto e templo de Mars Vltor, dedicado em 2 a.C. 

Material italiano: Travertino Parede do Fórum, partes do templo 

Tufo de Gabii238 Parede do Fórum 

Tufo Albano Parede do Fórum 

Peperino239 Parede do templo 

Mármore de Luna Revestimento do templo, 

entablamento 

Bronze  Revestimento do estilóbata 

Material importado: Alabastro240 Bases de colunas 

Cipollino Colunas e pilastras 

Africano Pavimento 

Giallo antico Pavimento 

 
233 Um tufo vulcânico extraído no extremo sul da colina Janículo, na margem direita do Tibre. É pedra de 

grão médio em uso já em meados do século IV a.C. e frequentemente encontrado em conjunto com o tufo 

Grotta Oscura. Mas, como tinha que ser das pedreiras rio acima, era usado com mais moderação e 

especialmente para revestimento. É de cor marrom oliva (RICHARDSON, 1992: 439). 
234 Mármore de Caristo, no sudeste da Eubeia, com finas camadas de cor verde pálida variável; quando 

cortada, se assemelha à pele de cebola (RICHARDSON, 1992: 436). 
235 Este mármore era extraído na ilha de Quios. Com seixos que variam de amarelo a vermelhão, e matriz 

rosa salmão com veios cinza. Seus primeiros usos datados com segurança são do período de Augusto. 

Parece ter sido apreciado por sua dureza, bem como por sua cor e foi muito usado em pavimentos, soleiras, 

rodapés e similares (RICHARDSON, 1992: 441). 
236 Proveniente da Frígia na Ásia Menor com grandes pedrinhas ou manchas brancas em uma matriz de 

violeta rosado a roxo escuro. Apareceu pela primeira vez em Roma em meados do primeiro século a.C. e 

foi muito usado em construções do período de Augusto. As pedreiras ficaram pelo menos em parte sob o 

controle de Agripa, que as explorou (RICHARDSON, 1992: 440). 
237 Extraído em Teos, na Ásia Menor. É de cor preta esfumaçada, manchada de cinza arroxeado, com veias 

profusamente manchadas de vermelho e branco. Entrou em uso em Roma por volta de 50 a.C. e era chamado 

marmor Luculleum (RICHARDSON, 1992: 435). 
238 Um tufo litóide cinza escuro parecido com peperino, mas um pouco mais grosseiro, extraído no bairro 

de Gabii. Não podia ser esculpido, mas acreditava-se ser resistente ao fogo. Seu primeiro uso em Roma foi 

decorativo e ficou fora de uso na época de Nero (RICHARDSON, 1992: 443). 
239 Um tufo vulcânico muito duro, de cor cinza escuro, salpicado de pequenas manchas de preto e branco, 

o único tufo nas proximidades de Roma que era adequado para talha e inscrição. Também foi apreciado por 

sua resistência ao fogo. Suas pedreiras ficavam perto do moderno Marino e eram conhecidas como lapis 

Albanus na Antiguidade (RICHARDSON, 1992: 441). 
240 Extraído no Egito, o alabastro possui uma superfície com um fundo esbranquiçado, amarelado ou cor de 

mel quebrado por redemoinhos rosados, amarelos mais escuros ou esbranquiçados ou por respingos ou 

inclusões cinza escuro (GORSKI; PACKER, 2015: 363). 
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Pavonazzetto Pavimento 

Breccia corallina241 Colunas interiores 

 

Templo da Concórdia Augusta, restaurado em 10 d.C. 

Material italiano: Anio tufo Pódio 

Travertino Pódio 

Concreto Pódio 

Material importado: Porta Santa Soleira  

Pavonazzetto Pavimento e revestimento interior 

Cipollino Bases interiores 

Giallo antico Plintos e pavimento 

Africano Pavimento 

 

Basílica Júlia, rededicada em 12 d.C. 

Material italiano: Anio tufo Paredes  

Travertino Pilastras e fundações 

Grotta oscura; 

reutilizada 

Fundações  

Concreto Fundações  

Material importado: Porta Santa Pavimento 

Giallo antico Pavimento 

Africano Pavimento 

Mármore branco não identificado Pavimento exterior e revestimento 
Tabela 2: Materiais utilizados em projetos augustanos (FAVRO, 2008: 184-185).242 

Desta forma, o uso maciço de mármores coloridos vindos de diversas partes do 

Império era uma demonstração clara do poder e expansão do domínio romano e uma 

prova material e incontestável da abrangência territorial do Império. Além disso, 

embelezava e dignificava ainda mais a capital do mundo conhecido. Juntamente a este 

grande afluxo de mármore, devemos lembrar que também aportou em Roma uma 

quantidade massiva de mão de obra estrangeira com habilidades para trabalhar com tal 

material. 

Como nos esclarece Favro (2008: 187), com pouca experiência com o mármore, 

“poucos pedreiros em Roma tiveram a perícia para realizar esculturas delicadas ou 

trabalhos de acabamento fino em mármore. Como resultado, Augusto importou artesãos 

do leste junto com materiais de construção”. O que também contribuiria para obras 

inspiradas em cidades helenísticas. Gros (1976: 69) sugere que a inspiração na arquitetura 

helenística, muito mais do que se tratar de uma mudança de gosto relacionada às 

 
241 Recebe o nome de coral, uma vez que geralmente possui coloração de um vermelho vivo. Contém traços 

brancos ou amarelados. 
242 Tabela traduzida pelo autor desta tese a partir da obra de Favro (2008:184-185). 
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evoluções caprichosas da moda, tratava-se da aparição de uma exigência nova e durável 

que ia contribuir para generalizar o uso do material grego por excelência, o mármore. 

 
Figura 56: Diferentes tipos de mármores e rochas. 
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A partir destes apontamentos, podemos perceber o quanto a empreitada 

construtiva demandou esforço e organização e o quanto a arquitetura foi importante em 

Roma desde o período da Realeza. Tal empreitada envolvia um grande número de 

pessoas, processos e materiais, cujo resultado final, o edifício monumental concluído, 

servia para elevar ainda mais o nome do patrono responsável pela obra. Com o fim da 

República e o início do Principado, tal patrono passou a ser, na maioria das vezes, o 

próprio Augusto ou membros de sua família. O amplo esforço dedicado por Augusto à 

construção simbólica e material da capital do Império foi expressivo, de modo que na 

próxima parte tratamos com maior atenção sobre o modo como Augusto se utilizou da 

arquitetura em seu governo. 

2.3. A Utilização da Arquitetura no Governo de Augusto  

Como temos exaltado ao longo do trabalho, a arquitetura se constituía numa 

importante ferramenta política na Antiguidade, pois por meio dela poder-se-ia imortalizar 

o nome e os feitos da pessoa responsável pela construção, na medida em que seu nome 

ficaria sempre ligado à construção, mesmo após sua morte, principalmente pelo fato de 

que era dever da família manter, e se for preciso, restaurar a obra ao longo do tempo. A 

arquitetura, portanto, deveria manter vivo, na memória das futuras gerações, o nome de 

seu idealizador e os fatos relacionados à sua construção. Augusto, dando continuidade a 

esta prática tradicional, se utilizou da arquitetura para o engrandecimento, dignificação e 

monumentalidade de Roma, bem como do Império e junto a isso imortalizou seu nome e 

seus feitos, sendo visto pela posteridade como aquele que transformou Roma numa cidade 

de mármore. 

No imaginário romano cristalizou-se a percepção de que a utilização da 

arquitetura era extremamente importante não só para a cidade de Roma, como para a 

imagem de seus responsáveis, de modo que os Reis do passado e muitos outros 

importantes personagens da história romana tinham seus nomes relacionados com alguns 

edifícios públicos que faziam parte da história topográfica de Roma. E Augusto soube se 

inserir neste costume, dando atenção redobrada à arquitetura, moldando uma nova forma 

de governo que passaria a ser conhecida como Principado, mas também construindo e 

remodelando o suporte material que daria sustentação e que permitiria o desenvolvimento 

do Principado, bem como de Roma enquanto capital de um amplo Império. 
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No entanto, antes de tratarmos sobre a utilização da arquitetura pelo Princeps, é 

necessário que abordemos um pouco sobre as importantes figuras que serviram de 

precedente no que concerne ao afã construtivo. Vimos que autores do período de Augusto 

aludem a certa negligência à qual teriam sido entregues os templos e outros edifícios 

públicos, devido às guerras civis. Apesar disso, no passado recente do romano de então, 

Roma tinha servido de palco para o surgimento de importantes obras arquitetônicas que 

a embelezaram e a engrandeceram, proporcionadas por homens como Sula, Pompeu, 

César e outros. 

Recuando um pouco mais, percebemos que o segundo século a.C. presenciou 

importantes mudanças em Roma. De acordo com Coarelli (2007: 04-05), neste período, 

o desejo de conquistar apoio político do povo romano fez com que famílias importantes 

buscassem exibir seu poder e prestígio como estratégia política, de modo que o Fórum, o 

Capitolino e o Campo de Marte243 foram adornados com pórticos, jardins, templos 

monumentais e complexos de entretenimento; além disso, novas instalações, incluindo 

um porto, armazéns e aquedutos, contribuíram para o suprimento da cidade. De acordo 

com este autor, o fenômeno do desenvolvimento urbano baseado na exibição de riqueza 

e poder é uma característica distintiva destas três regiões (Fórum, Monte Capitolino e 

Campo de Marte).  

Além disso, como nos esclarece Favro: 

Para a sociedade romana em particular, as intervenções urbanas foram muitas 

vezes altamente politizadas. Os patronos antigos buscaram o retorno máximo 

de seus investimentos usando cada estrutura para transmitir o significado 

desejado, além de atender a uma função específica. Os edifícios eram 

ferramentas de autoavaliação, competição política e glorificação do Estado. 

[...] À medida que a posição de certos indivíduos se inflava no final da 

República, eles começaram a explorar projetos cada vez maiores como 

transmissores de status pessoal e propaganda, incluindo paisagens urbanas. 

Simultaneamente, a população assumiu uma relação proprietária com todos os 

edifícios dentro da cidade e com suas mensagens codificadas (FAVRO, 2008: 

10).  

 

De acordo com Strong (1968: 101), Sula foi o primeiro romano da República 

com a ambição, os recursos e a oportunidade de contemplar a reconstrução de Roma pro 

maiestate imperii; ele não era apenas um general triunfante a construir em Roma, mas 

tinha esquemas muito maiores de reconstrução e melhoria, e atuava como magistrado no 

 
243 Assim como tratamos no primeiro capítulo sobre a importância do Fórum Romano e sobre as mudanças 

topográficas empreendidas por Otaviano neste espaço, tratamos mais à frente sobre a importância do 

Capitolino e do Campo de Marte na política construtiva de Augusto. 
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cargo com autoridade especial do Senado para realizar determinadas obras públicas 

importantes.  

Para Favro (2008: 55-57), os projetos de Sula em Roma revelam uma grandeza 

de concepção e uma monumentalidade urbana que faltavam em obras republicanas 

anteriores. Após o incêndio de 83 a.C., que destruiu o Templo de Júpiter Optimus 

Maximus no Capitólio, Sula iniciou sua reconstrução, na qual planejou substituir a 

estrutura de estilo etrusco por um templo em mármore; para isso, ele trouxe as enormes 

colunas do templo inacabado de Zeus Olympieion de Atenas. Com a morte de Sula, 

Cátulo244 completou a reconstrução, assim como terminou a construção do Tabularium 

(Fig. 57), que conferiu uma silhueta equilibrada e monumental na fronteira entre a Colina 

Capitolina e o Fórum Romano. Sula também começou a retrabalhar o Fórum Romano, 

fazendo uma nova pavimentação de tufo Monteverde, que elevou a área aberta central do 

Fórum quase um metro, o que exigiu a reformulação de praticamente todas as estruturas 

do Fórum, bem como das estradas que levaram às Colinas Palatina e Capitolina. Também 

foi responsável pela reconstrução da Cúria Hostília (Fig. 57). Além de transformar o 

Capitólio e o Fórum, Sula financiou dois templos para Hércules e realizou melhorias nas 

estradas em toda a cidade. Para esta autora, Sula conseguiu fazer suas próprias 

intervenções em Roma e dirigir as de outros e, com seus poderes ditatoriais, ele começou 

a olhar para os ambientes urbanos como demonstradores de sua elevada posição pessoal. 

Além disso, as intervenções de Sula na paisagem urbana refletem seus poderes pessoais 

e sua busca por fama, mas simultaneamente estão na tradição dos magistrados anteriores 

que financiaram projetos urbanos para melhorar o domínio público.  

Entre os anos de 60 e 50 a.C., o cenário construtivo em Roma foi dominado por 

Pompeu e César. Pompeu construiu o primeiro teatro245 de pedra permanente em Roma 

com um pórtico adjacente e um local de encontro para o Senado (Fig. 58). O teatro foi 

 
244 Quinto Lutácio Cátulo foi cônsul em 102 a.C., juntamente com Caio Mário. Depois de um 

desentendimento com este último, Cátulo se aliou a Sula. 
245 Segundo Richardson (1992: 380), em Roma, a princípio, as peças eram realizadas em simples palcos de 

madeira e uma vez que todo o drama era uma forma de observância religiosa, deve ter se tornado costumeiro 

construir o palco em frente aos degraus do templo e usá-los para permitir aos espectadores obter uma melhor 

visão dos procedimentos. Com a crescente popularidade do drama e a multiplicação de ocasiões que 

permitiam os ludi scaenici, os responsáveis por montar teatros construíram teatros cada vez mais belos, 

mas no início eles eram sempre desmontados no final, já que teatros permanentes eram proibidos em Roma. 

Em 151 a.C. os Censores se comprometeram a construir um teatro permanente, mas o Senado decretou que 

o teatro deveria ser desmanchado. Esta proibição não deve ter durado muito tempo, pois antes de 100 a.C., 

L. Licínio Crasso trouxe colunas de mármore para adornar o teatro que ele construiu. Em 58 a.C., Emílio 

Escauro construiu um teatro de luxo e com rico adorno, que permaneceu por vários anos. Mas o primeiro 

teatro permanente em Roma foi o de Pompeu.  
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dedicado em 55 a.C. e no alto da cávea246  havia um templo para Vênus Victrix; o edifício 

de Pompeu e a escolha do local teriam influência de longo alcance sobre a história da 

arquitetura romana. O teatro estabeleceu o modelo a ser seguido em todo o Império. César 

também teve papel atuante na mudança da paisagem arquitetônica de Roma, no entanto, 

seus planos eram muito mais ambiciosos e muito mais claramente direcionados. Ao 

contrário de Pompeu, César teve um interesse genuíno no planejamento para apoiar suas 

atividades. Ele escolheu limitar-se a projetos de utilidade pública que normalmente eram 

de responsabilidade dos Censores, mas os esquemas de César eram muito mais onerosos 

e ambiciosos do que qualquer Censor já havia realizado (STRONG, 1968: 101-102). 

 
Figura 57: Monte Capitolino e Fórum Romano no tempo de Sula: (A) Templo de Júpiter 

Capitolino, (B) Tabularium, (C) Templo de Concórdia, (D) Cúria Hostília, (E) Basílica Emília, 

(F) Templo de Vesta, (G) Templo de Castor e Pólux, (H) Templo de Saturno (STAMPER, 2005: 83). 

 
246 O assento do espectador, geralmente dividido por passagens horizontais (baltei) em zonas designadas a 

diferentes grupos sociais e por escadas verticais em setores em forma de cunha (cunei). Lugares individuais 

foram numerados e bilhetes de teatro foram inscritos com números de zona, setor e assentos 

(RICHARDSON, 1992: 436). 
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Figura 58: Teatro de Pompeu, Templo de Vênus Victrix, Pórticos, e templos do Largo Argentina 

(STAMPER, 2005: 83). 
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A atividade construtiva de César foi enorme e dentre as obras atribuídas a ele se 

encontram a Basílica Júlia, a Cúria Júlia e uma Rostra, no Fórum Romano e o Fórum 

Júlio247, considerado o primeiro dos Fóruns imperiais, já que serviu de inspiração para os 

posteriores, sendo constituído de um amplo espaço retangular aberto, cercado por pórticos 

e com um templo, dedicado a Vênus Genetrix, em lugar de destaque. Além disso, ele 

planejou a construção de um teatro248, da Saepta Júlia249, das primeiras bibliotecas 

públicas em Roma, e teria planejado alterar o curso do rio Tibre250. Como vimos, com 

sua morte, muitos de seus projetos tiveram que ser terminados por Augusto. 

Durante o tempo de Pompeu e Júlio César, a arquitetura de templos e fóruns 

de Roma tornou-se cada vez mais monumental, o uso do mármore como 

material de construção e a Ordem Coríntia deram uma nova qualidade e 

grandeza ao desenvolvimento urbano. Novas configurações foram planejadas 

para os templos para fazê-las parecer ainda mais grandiosas. Em um caso, o 

templo foi colocado no topo da cávea de um teatro; em outro, foi enquadrado 

por dois longos pórticos. Os templos foram feitos maiores do que os seus 

homólogos romano-etruscos, sua altura foi atenuada, e seus materiais de 

construção eram mais bonitos (STAMPER, 2005: 84).   

 

Além das atividades destas importantes figuras no que concerne à arquitetura 

dos edifícios públicos em Roma, e que serviram de precedente à atividade construtiva de 

Augusto, não podemos deixar de tratar aqui, mesmo que rapidamente, sobre o importante 

papel desempenhado pelos uiri triumphales, que com o espólio de suas conquistas 

dedicaram templos e outros edifícios públicos em Roma. Mesmo porque, como vimos, 

tais empreendimentos elevavam o prestígio daqueles que propiciavam tais obras para a 

cidade. No que concerne à construção de templos, de acordo com Eric Orlin (2002b: 67), 

os generais, ao prometerem e construírem templos durante a República, poderiam criar a 

imagem de um indivíduo que colocava os interesses do Estado acima dos interesses 

próprios, visto que a construção de um templo servia aos “melhores interesses do Estado”. 

Ainda com relação à construção de templos Adam Ziolkowski (1992: 307), ao longo de 

sua obra, demonstra como a construção de templos foi amplamente utilizada durante a 

República, em especial a partir do quarto século a.C., pois segundo este autor mais de 50 

templos foram construídos entre 396 e 219 a.C. e cerca de 35 foram construídos entre 218 

e 50 a.C. 

 
247 Tratamos mais sobre este complexo no próximo capítulo. 
248 Tal teatro iniciado por Júlio César foi concluído por Augusto em 13 a.C. e recebeu o nome de seu 

sobrinho Marcelo. 
249 A Saepta era um grande recinto retangular que foi iniciada por Júlio César, que a projetou já em 54 a.C. 

para substituir o antigo local de votação (Ovile) dos romanos nos comitia centuriata e tributa. Foi concluída 

e dedicada por Agripa em 26 a.C. 
250 César teria concebido a ideia de alargar o Campus Martius desviando o Tibre, mas até onde sabemos o 

projeto nunca foi mais do que uma proposta. 
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Os uiri triumphales seguiram uma prática há muito estabelecida. O costume de 

comemorar um triunfo com a construção de um edifício público de manubiis é um 

costume não só atestado por frequentes referências a esses edifícios nos registros 

históricos da República, como também é reconhecido pela tradição como um 

acompanhamento do triunfo. Com as riquezas advindas do espólio, o general triunfante 

deveria arcar com o pagamento de seus soldados, com o pagamento das despesas do 

triunfo e com a construção de um templo ou edifício público. Quando um general 

vitorioso se comprometia a construir um templo ou edifício público de manubiis, o fazia 

com prontidão razoável, uma vez que o progresso do edifício era algo que todos podiam 

ver. Além disso, quando um edifício público de alguma magnitude era atribuído a um 

general conhecido por ter recebido um triunfo, o edifício tinha maior probabilidade de 

estar conectado com a vitória e o triunfo, uma vez que a opção de gastar os manubiae em 

tal edifício criou a condição mais favorável para a construção de um monumento em 

grande escala (SHIPLEY, 1931: 11-12). 

Vemos com isso a importância que as construções possuíam com relação à 

memória, algo que temos exaltado ao longo de todo o trabalho. Segundo Catherine Baroin 

(1997: 610), a memória ocupava um lugar central na cultura romana; os antigos atribuíam 

aos lugares um poder de lembrete e o próprio monumentum era um lembrete, de modo 

que os lugares onde havia monumenta referentes a homens do passado eram portadores 

de memória, memória que os sucessores escolheram manter ou suprimir e para o qual eles 

queriam adicionar ou substituir seus próprios traços. De acordo com Mary Jaeger (1997: 

18, apud: ORLIN, 2007a: 83), “o monumento controla e dirige os pensamentos do 

espectador enquanto se movem do presente ao passado, depois de volta ao presente e ao 

futuro”. 

Desta forma, as construções realizadas pelos uiri triumphales, com os espólios 

de guerra, se constituíam em verdadeiros monumentos, que evocavam o passado e 

perpetuavam a recordação, mantendo o nome deles vivo na memória da população, 

mesmo porque, como nos esclarece Sumi (2009: 168), para os romanos, grande parte da 

sua história estava contida nos monumentos que salpicavam a paisagem da cidade, e esses 

monumentos agiam como uma espécie de dispositivo mnemônico que permitia aos 

romanos lembrar alguns dos grandes eventos do passado. Seguindo a mesma perspectiva, 

Favro (2008: 48) afirma que:  

No primeiro século a.C., quase todos os cantos urbanos evocavam memórias 

de eventos significativos. O tecido urbano serviu como um recorde histórico. 

A cada passo, o pedestre encontrava documentação dos grandes residentes da 



 

203 
 

cidade. Inscrições, esculturas, pinturas, relevos e nomes de construções, todos 

transmitiam informações sobre o passado (FAVRO, 2008: 48). 

 

E Augusto era ciente da importância da arquitetura com relação à memória e 

soube utilizá-la para o engrandecimento e monumentalidade da cidade, bem como para a 

melhoria da infraestrutura romana, o que permitia o desenvolvimento da capital como 

sede do Império. Tanto que, como vimos, já no período triunviral, ele e Agripa 

demonstraram bastante preocupação com a manutenção e a construção de edifícios 

públicos e de outros componentes da infraestrutura básica da cidade, preocupação 

demonstrada, por exemplo, por meio dos templos iniciados neste período ou por meio das 

atividades desenvolvidas no ano de 33 a.C.; após a vitória em Ácio também percebemos 

este interesse de Augusto com relação à utilização da arquitetura na construção de sua 

imagem, não só pelas obras arquitetônicas empreendidas em Nicópolis, como também 

pelas intervenções realizadas no Campo de Marte, pelas importantes construções 

consagradas no Fórum Romano, após seu triplo triunfo e pelos inúmeros templos 

restaurados por ele em 28 a.C. Além disso, seu Fórum, juntamente com o templo dedicado 

a Marte Vingador foi o projeto que melhor ressaltou sua imagem do triunfador que 

proporciona obras grandiosas a partir das riquezas advindas dos espólios de guerra, de 

forma que ele, assim o fazendo, se inseria na tradição dos uiri triumphales. 

Com relação à sua imagem de triunfador, é importante destacar que Augusto 

manipulou cerimônias políticas e explorou a mídia visual de forma a monopolizar esta. 

Paradoxalmente, uma das formas que ele utilizou para isso foi evitando procissões 

triunfais depois de seu magnífico triplo triunfo em 29 a.C., além de conseguir restringir 

os triunfos de outros generais. Ao mesmo tempo, ele fez pleno uso de outras cerimônias, 

honras, moedas e monumentos que proclamavam sua associação pessoal e contínua com 

o papel de triunfador (HICKSON, 1991: 124). 

Tal política foi de extrema importância, haja vista que no que se refere às vitórias 

militares, o então Otaviano tinha rivais que poderiam competir com ele pela proeminência 

em Roma, como nos lembra Rosalinde Kearsley (2009: 148-156), ao afirmar que Licínio 

Crasso, Cônsul em 30 a.C., caracterizou-se como um potencial rival e o mais indesejado 

à reivindicação de Otaviano pela liderança militar de Roma após 31 a.C., pois em sua 

campanha militar como Governador da Macedônia, Crasso se distinguiu entre os 

comandantes romanos de uma maneira extremamente rara, já que ele conseguiu capturar 

a armadura do rei inimigo em combate singular. Segundo esta autora, para Otaviano, essa 

conquista deve ter representado o surgimento de uma ameaça perturbadora para seu 
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próprio desejo de supremacia contínua. Ele não podia permitir que Crasso o superasse 

devido à importância que a dedicação dos spolia opima tinha no imaginário da época, já 

que a façanha dos spolia opima tinha sido alcançada por apenas três romanos antes de 

29 a.C., sendo que Rômulo foi o primeiro. Isso deve ter marcado Crasso como o oponente 

mais perigoso de Otaviano, de modo que Crasso realizou o triunfo, mas não pôde dedicar 

os spolia opima. 

De acordo com Frances V. Hickson (1991: 127-128), a vitória para a qual Crasso 

recebeu seu triunfo provavelmente desempenhou um papel muito importante na decisão 

de Augusto de buscar uma política mais restritiva em relação aos triunfos. Certamente ele 

não gostou de oferecer a um líder militar rival uma oportunidade tão extraordinária de 

atrair o favor popular em um momento em que ele ainda estava consolidando seu próprio 

poder. Para este autor, a experiência com Crasso enfatizou a necessidade de lidar com 

potenciais rivais, que ainda ameaçavam o poder do novo regime, levando Augusto a 

estabelecer políticas mais restritivas em relação aos triunfos, de modo que em 27 a.C., 

Augusto realizou uma reorganização da administração provincial, na qual ele nomeou os 

legati pro praetore para governar a maioria das províncias onde as campanhas militares 

eram comuns. Esses legati lutavam sob os auspícios de Augusto e como não possuíam 

auspicia independente, nenhum desses generais recebeu triunfos por suas vitórias. Nas 

restantes províncias, o Senado continuou a nomear Procônsules possuindo auspicia sua 

e, portanto, o direito de triunfar. Mas como este autor nos lembra, com exceção da África 

e da Macedônia, essas províncias não precisavam de presença militar significativa e 

ofereceu poucas oportunidades para vitórias dignas de triunfos.  

Percebemos com isso, como Augusto se utilizou da imagem de triunfador e de 

seu papel de proporcionar grandes obras arquitetônicas ao povo, para construir sua 

imagem, deixando seu nome, seus feitos e suas obras arquitetônicas inscritos na memória 

das futuras gerações. 

Ao celebrar apenas o triplo triunfo, Augusto centrou a propaganda triunfal do 

Principado nesse evento extraordinário. O número três é significativo. Augusto 

colocou-se firmemente dentro da tradição republicana, recusando-se a aceitar 

novos triunfos. De acordo com os fasti triumphales, apenas três homens 

haviam excedido esse número; todos eram ditadores. Claramente, essa não era 

uma imagem que Augusto desejaria promover. Ao limitar-se a três triunfos, no 

entanto, Augusto identificou-se com um líder cuja imagem ele achou 

agradável. Os três primeiros triunfos listados nos fasti triumphales pertencem 

a Rômulo, o primus conditor urbis. Das vitórias de Augusto, evidências 

monumentais e numismáticas indicam que Ácio foi o principal assunto das 

imagens de triunfo. Esta foi a vitória pela qual, como a propaganda imperial 

sublinhou, Augusto conservara a República. Ao não celebrar triunfos repetidos 

por vitórias menores ou vitórias em que ele desempenhou um papel menor, 



 

205 
 

Augusto protegeu sua imagem como triumphator par excellence (HICKSON, 

1991: 137). 

 

Deste modo, o Princeps estava inserido na forma tradicional de embelezar Roma 

com grandiosas construções, como Sula, Pompeu, César e outros uiri triumphales haviam 

feito. No entanto, ele levou esta prática a um elevado grau de sofisticação, de modo que, 

apesar do grande número de construções durante a República, alguns autores defendem 

que tais empreendimentos não se comparam com os feitos de Augusto durante seu 

governo. Diane Favro (2007: 235), por exemplo, defende que antes do fim do primeiro 

século a.C., esforços para o engrandecimento de Roma foram episódicos e mesmo as 

magníficas obras arquitetônicas erguidas por generais durante o segundo e primeiro 

séculos a.C. tiveram um impacto coletivo limitado e não conseguiram transformar Roma. 

“Apenas quando o poder se concentrou sob um homem que a preocupação com a imagem 

urbana de Roma como um todo começa a ser abordada” (FAVRO, 2007: 235).  

Ao ler o prefácio do primeiro livro do Tratado de Arquitetura, no qual Vitrúvio 

dedica a obra a este governante, podemos perceber por meio da escrita deste arquiteto a 

importância que Augusto conferiu à arquitetura para o engrandecimento de Roma, bem 

como podemos perceber a importante relação existente entre a arquitetura e a perpetuação 

da memória. Vitrúvio inicia sua obra se dirigindo a Augusto nos seguintes termos: 

Havendo a tua divina mente e a tua grandeza, ó Imperador César, submetido o 

mundo com império, prostrados com força invicta todos os inimigos, tendo-se 

gloriado os cidadãos com a tua vitória e triunfo, dependendo do teu gesto todos 

os povos submetidos e sendo governados o Povo e o Senado romanos, livres 

de temor, pelos teus preciosíssimos pensamentos e conselhos, não ousarei, no 

meio de tantas ocupações, apresentar-te um Tratado sobre Arquitetura, escrito 

e concluído depois de profundas reflexões, temendo encontrar desagrado no 

teu espírito, perturbando-o em tempo inoportuno
251

 (VITRÚVIO. Tratado de 

Arquitetura, I. Pr. 1). 

 

Antes de qualquer coisa, devemos destacar que, no trecho acima, Vitrúvio se 

dirige ao Princeps como Imperator Caesar252, alusão clara às vitórias e triunfos de 

Augusto e que lhe conferiram este título. Além disso, tal forma de nomeá-lo permite-nos 

ter uma noção de quando a obra foi escrita e publicada. Segundo M. Justino Maciel (2007: 

34-35), a redação e a publicação do Tratado de Arquitetura estão inseridas na época que 

 
251 Cum diuina tua mens et numen, Imperator Caesar, imperio potiretur orbis terrarum inuictaque uirtute 

cunctis hostibus stratis triumpho uictoriaque tua ciues gloriarentur et gentes omnes subactae tuum 

spectarent nutum populusque Romanus et senatus liberatus timore amplissimis tuis cogitationibus 

consiliisque gubernaretur, non audebam, tantis occupationibus, de architectura scripta et magnis 

cogitationibus explicata edere, metuens, ne non apto tempore interpellans subirem tui animi offensionem. 

(Traduzido do latim para o português por M. Justino Maciel).  
252 Conferir nota 70. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Cum&la=la&can=cum0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=divina&la=la&can=divina0&prior=Cum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tua&la=la&can=tua0&prior=divina
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mens&la=la&can=mens0&prior=tua
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et0&prior=mens
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=numen&la=la&can=numen0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=imperator&la=la&can=imperator0&prior=numen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Caesar&la=la&can=caesar0&prior=imperator
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=imperio&la=la&can=imperio0&prior=Caesar
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=potiretur&la=la&can=potiretur0&prior=imperio
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=orbis&la=la&can=orbis0&prior=potiretur
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=terrarum&la=la&can=terrarum0&prior=orbis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=invictaque&la=la&can=invictaque0&prior=terrarum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=virtute&la=la&can=virtute0&prior=invictaque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cunctis&la=la&can=cunctis0&prior=virtute
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=hostibus&la=la&can=hostibus0&prior=cunctis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=stratis&la=la&can=stratis0&prior=hostibus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=triumpho&la=la&can=triumpho0&prior=stratis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=victoriaque&la=la&can=victoriaque0&prior=triumpho
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tua&la=la&can=tua1&prior=victoriaque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cives&la=la&can=cives0&prior=tua
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gloriarentur&la=la&can=gloriarentur0&prior=cives
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et1&prior=gloriarentur
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gentes&la=la&can=gentes0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=omnes&la=la&can=omnes0&prior=gentes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=subactae&la=la&can=subactae0&prior=omnes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tuum&la=la&can=tuum0&prior=subactae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=spectarent&la=la&can=spectarent0&prior=tuum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nutum&la=la&can=nutum0&prior=spectarent
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=populusque&la=la&can=populusque0&prior=nutum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Romanus&la=la&can=romanus0&prior=populusque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et2&prior=Romanus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=senatus&la=la&can=senatus0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=liberatus&la=la&can=liberatus0&prior=senatus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=timore&la=la&can=timore0&prior=liberatus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=amplissimis&la=la&can=amplissimis0&prior=timore
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tuis&la=la&can=tuis0&prior=amplissimis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cogitationibus&la=la&can=cogitationibus0&prior=tuis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=consiliisque&la=la&can=consiliisque0&prior=cogitationibus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gubernaretur&la=la&can=gubernaretur0&prior=consiliisque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=non&la=la&can=non0&prior=gubernaretur
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=audebam&la=la&can=audebam0&prior=non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tantis&la=la&can=tantis0&prior=audebam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=occupationibus&la=la&can=occupationibus0&prior=tantis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de&la=la&can=de0&prior=occupationibus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=architectura&la=la&can=architectura0&prior=de
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=scripta&la=la&can=scripta0&prior=architectura
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et3&prior=scripta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=magnis&la=la&can=magnis0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cogitationibus&la=la&can=cogitationibus1&prior=magnis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=explicata&la=la&can=explicata0&prior=cogitationibus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=edere&la=la&can=edere0&prior=explicata
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=metuens&la=la&can=metuens0&prior=edere
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ne&la=la&can=ne0&prior=metuens
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=non&la=la&can=non1&prior=ne
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=apto&la=la&can=apto0&prior=non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tempore&la=la&can=tempore0&prior=apto
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=interpellans&la=la&can=interpellans0&prior=tempore
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=subirem&la=la&can=subirem0&prior=interpellans
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tui&la=la&can=tui0&prior=subirem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=animi&la=la&can=animi0&prior=tui
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=offensionem&la=la&can=offensionem0&prior=animi


 

206 
 

corresponde ao início do governo de Otávio Augusto, embora muito provavelmente os 

primeiros apontamentos e a preparação da obra seriam anteriores. A redação definitiva 

deve ter coincidido com o momento no qual se observou em Roma um grande 

desenvolvimento construtivo sob as ordens de Augusto. Maciel esclarece ainda que as 

referências da dedicatória e a menção de edifícios da cidade levam a pensar na redação 

da obra entre 35 e 25 a.C., e que a entrega definitiva ao Imperador pode ter ocorrido 

mesmo até 20 a.C., embora o mais provável é que tenha ocorrido antes de 27 a.C., pois 

neste ano o Imperador ganhou o título de Augusto, e Vitrúvio em toda a obra jamais se 

dirigiu a ele utilizando este título, de modo que sempre usou os termos Imperator, Caesar 

ou Imperator Caesar.253     

Também percebemos neste trecho o tom elogioso com o qual Vitrúvio se dirige 

ao Imperador, exaltando sua divina mente e grandeza. Esta menção à divina mente de 

Augusto pode ser vista como uma clara ligação com aspectos divinos do qual o Imperador 

era portador254.  

A menção que Vitrúvio faz ao grande poder de Augusto, que com imperio 

submeteu o mundo (orbis terrarum) e com força invicta derrotou todos os inimigos, pode 

associar-se à noção que se tinha à época, na qual Roma era a capital do amplo Império 

territorial que abrangia praticamente todas as terras existentes, pelo menos como estava 

expresso materialmente no mapa de Agripa e das diversas moedas que representavam a 

Vitória sobre o globo, assuntos dos quais já tratamos. Por meio deste trecho, Vitrúvio 

expressa também a percepção de que o domínio sobre todo o orbis terrarum se deu após 

a derrota dos inimigos, ou seja, da paz advinda da guerra. Dentre estes inimigos que 

Vitrúvio tinha em mente, podemos nos atrever a colocar Cleópatra e Marco Antônio, 

figuras chave em toda ideologia e propaganda desenvolvida na época e sobre as quais 

Augusto triunfou em 29 a.C. A ligação deste trecho com a vitória de 31 a.C., em Ácio, 

fica ainda mais evidente pelo fato de que Vitrúvio menciona claramente sobre a glória 

que Augusto trouxe aos cidadãos por meio de sua vitória e triunfo (“tendo-se gloriado os 

cidadãos com a tua vitória e triunfo”), menção clara ao triplo triunfo de Augusto. Por 

 
253 Apesar deste importante dado que ajuda a estabelecer a datação da obra, nos deparamos com um 

problema, pois como lembra Maciel, Vitrúvio (Tratado de Arquitetura, V. 1. 7) refere-se a um templo de 

Augusto (aedis Augusti) na basílica de Fano, o que fez com que os pesquisadores acreditem que a escrita 

do livro V é posterior ou que o mesmo tenha sofrido alterações em edições posteriores. 
254 Seja por ser o filho de um diuus; seja porque Vitrúvio estivesse sob a influência de cidades helenísticas, 

nas quais grandes homens, ainda vivos, poderiam ser venerados como deuses; seja, simplesmente, pelo fato 

de que entre os romanos existia o culto ao genius do pater familias, ou seja, o culto à potência divina 

inerente no pater familias 
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meio desta vitória e triunfo, o Povo e o Senado ficaram livres do temor; temor este que 

pode ser associado aos tumultuosos anos de guerras civis que haviam assolado Roma 

antes da vitória de Augusto sobre Cleópatra e Marco Antônio.  

Vitrúvio coloca o poder de Augusto acima de todos os outros, pois do gesto dele 

dependiam todos os povos submetidos, e o Povo e o Senado seriam governados por seus 

conselhos e pensamentos. 

Além disso, como já tratamos anteriormente, podemos perceber a semelhança 

entre a linguagem de Vitrúvio e a de Augusto, nas Res Gestae, pois no prefácio desta255, 

Augusto menciona, assim como Vitrúvio, o fato de ter submetido o mundo, diferindo 

apenas pelo fato de que Augusto acrescenta que submeteu o mundo ao império do Povo 

romano. Além disso, na parte V das Res Gestae, Augusto afirma que livrou toda a 

comunidade do medo e dos perigos, assim como Vitrúvio ao declarar que o Povo e o 

Senado romanos estavam livres de temor.  

No fim deste trecho, Vitrúvio esclarece que o tratado foi escrito e concluído após 

profundas reflexões, exaltando, com isso, o seu próprio trabalho e o valor de seus escritos. 

Ele afirma também que não ousaria incomodar Augusto, se visse que isso lhe traria algum 

desagrado. No entanto, no trecho seguinte de seu prefácio, Vitrúvio se torna ainda mais 

claro ao explicitar o motivo que o fez ousar e apresentar o seu trabalho a Augusto, quando 

afirma: 

Tendo, porém, notado que não apenas te preocupas com a vida comum de todos 

e com a ordem do Estado, mas igualmente te empenhas com a oportunidade 

dos edifícios públicos, porque a Cidade não foi apenas engrandecida, através 

de ti, com as províncias, mas também a dignidade do Império foi sublinhada 

pela egrégia autoridade dos edifícios públicos, julguei que não deveria adiar, 

mas, bem pelo contrário, deveria te apresentar, quanto antes, estes escritos 

sobre estas coisas, [...]256 (VITRÚVIO. Tratado de Arquitetura, I. Pr. 2).  

 

Neste importante trecho, Vitrúvio esclarece que não adiou a publicação de sua 

obra, pois percebeu a preocupação de Augusto não só com a vida em comum e com a 

ordem do Estado, mas também com a importância dos edifícios públicos. Vitrúvio mostra 

 
255 “Abaixo uma cópia dos feitos do Divino Augusto, pelos quais submeteu o mundo ao império do Povo 

romano, e dos gastos que fez pela República e pelo Povo romano, registrados em dois pilares de bronze 

postos em Roma” (Feitos do Divino Augusto, Pr.). “Rerum gestarum divi Augusti, quibus orbem terrarum 

imperio populi Romani subiecit, et impensarum quas in rem publicam populumque Romanum fecit, 

incisarum in duabus aheneis pilis, quae sunt Romae positae, exemplar subiectum”. (Traduzido do latim 

para o português por M. Trevizam, P. S. Vasconcellos e A. M. Rezende). 
256 Cum vero attenderem te non solum de vita commun  omnium curam publicae querei constitutione habere 

sed etiam de opportunitate publicorum aedificiorum, ut civitas per te non solum provinciis esset aucta, 

verum etiam ut maiestas imperii publicorum aedificiorum egregias haberet auctoritates, non putavi 

praetermittendum, quin primo quoque tempore de his rebus ea tibi ederem, [...].(Traduzido do latim para o 

português por M. Justino Maciel). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Rerum&la=la&can=rerum0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gestarum&la=la&can=gestarum0&prior=Rerum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=divi&la=la&can=divi0&prior=gestarum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Augusti&la=la&can=augusti0&prior=divi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quibus&la=la&can=quibus0&prior=Augusti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=orbem&la=la&can=orbem0&prior=quibus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=terrarum&la=la&can=terrarum0&prior=orbem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=imperio&la=la&can=imperio0&prior=terrarum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=populi&la=la&can=populi0&prior=imperio
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Romani&la=la&can=romani0&prior=populi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=subiecit&la=la&can=subiecit0&prior=Romani
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et0&prior=subiecit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=impensarum&la=la&can=impensarum0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quas&la=la&can=quas0&prior=impensarum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=in&la=la&can=in0&prior=quas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=rem&la=la&can=rem0&prior=in
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=publicam&la=la&can=publicam0&prior=rem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=populumque&la=la&can=populumque0&prior=publicam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Romanum&la=la&can=romanum0&prior=populumque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fecit&la=la&can=fecit0&prior=Romanum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=incisarum&la=la&can=incisarum0&prior=fecit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=in&la=la&can=in1&prior=incisarum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=duabus&la=la&can=duabus0&prior=in
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=aheneis&la=la&can=aheneis0&prior=duabus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pilis&la=la&can=pilis0&prior=aheneis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quae&la=la&can=quae0&prior=pilis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sunt&la=la&can=sunt0&prior=quae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Romae&la=la&can=romae0&prior=sunt
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=positae&la=la&can=positae0&prior=Romae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=exemplar&la=la&can=exemplar0&prior=positae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=subiectum&la=la&can=subiectum0&prior=exemplar
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Cum&la=la&can=cum0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=vero&la=la&can=vero0&prior=Cum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=attenderem&la=la&can=attenderem0&prior=vero
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=la&can=te0&prior=attenderem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=non&la=la&can=non0&prior=te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=solum&la=la&can=solum0&prior=non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de&la=la&can=de0&prior=solum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=vita&la=la&can=vita0&prior=de
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=communi&la=la&can=communi0&prior=vita
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=omnium&la=la&can=omnium0&prior=communi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=curam&la=la&can=curam0&prior=omnium
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=publicaeque&la=la&can=publicaeque0&prior=curam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=rei&la=la&can=rei0&prior=publicaeque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=constitutione&la=la&can=constitutione0&prior=rei
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=habere&la=la&can=habere0&prior=constitutione
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sed&la=la&can=sed0&prior=habere
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=etiam&la=la&can=etiam0&prior=sed
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de&la=la&can=de1&prior=etiam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=opportunitate&la=la&can=opportunitate0&prior=de
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=publicorum&la=la&can=publicorum0&prior=opportunitate
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=aedificiorum&la=la&can=aedificiorum0&prior=publicorum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ut&la=la&can=ut0&prior=aedificiorum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=civitas&la=la&can=civitas0&prior=ut
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=per&la=la&can=per0&prior=civitas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=la&can=te1&prior=per
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=non&la=la&can=non1&prior=te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=solum&la=la&can=solum1&prior=non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=provinciis&la=la&can=provinciis0&prior=solum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=esset&la=la&can=esset0&prior=provinciis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=aucta&la=la&can=aucta0&prior=esset
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=verum&la=la&can=verum0&prior=aucta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=etiam&la=la&can=etiam1&prior=verum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ut&la=la&can=ut1&prior=etiam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=maiestas&la=la&can=maiestas0&prior=ut
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=imperii&la=la&can=imperii0&prior=maiestas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=publicorum&la=la&can=publicorum1&prior=imperii
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=aedificiorum&la=la&can=aedificiorum1&prior=publicorum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=egregias&la=la&can=egregias0&prior=aedificiorum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=haberet&la=la&can=haberet0&prior=egregias
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=auctoritates&la=la&can=auctoritates0&prior=haberet
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=non&la=la&can=non2&prior=auctoritates
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=putavi&la=la&can=putavi0&prior=non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=praetermittendum&la=la&can=praetermittendum0&prior=putavi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quin&la=la&can=quin0&prior=praetermittendum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=primo&la=la&can=primo0&prior=quin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quoque&la=la&can=quoque0&prior=primo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tempore&la=la&can=tempore0&prior=quoque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de&la=la&can=de2&prior=tempore
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=his&la=la&can=his0&prior=de
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=rebus&la=la&can=rebus0&prior=his
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ea&la=la&can=ea0&prior=rebus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tibi&la=la&can=tibi0&prior=ea
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ederem&la=la&can=ederem0&prior=tibi


 

208 
 

que sob o governo de Augusto tanto a cidade quanto as províncias foram engrandecidas 

com tais construções, de tal forma que a atividade construtiva possibilitou que a 

dignidade, a majestade do Império (maiestas imperii) fosse sublinhada pela egrégia 

autoridade dos edifícios públicos. 

De acordo com Lothar Haselberger (2007: 52), se César já havia considerado 

que a aparência de Roma estava muito aquém da dignidade e do atual poder do Império, 

depois da vitória de Otaviano em Ácio e Alexandria, esta paradoxal relação entre a 

aparência da cidade e a maiestas imperii deve ter parecido bem mais óbvia. Segundo este 

autor, Vitrúvio, no trecho acima citado, ao tratar sobre o engrandecimento da cidade e das 

províncias e sobre as mudanças iniciadas por Augusto, não era uma voz solitária neste 

período (em torno de 27/25 a.C.), pois Roma já estava experimentando um processo de 

dramática mudança, como vimos. 

Vitrúvio, conhecedor do potencial que a arquitetura possuía de conferir grandeza 

e monumentalidade para as cidades, aproveitou este momento de grande atividade 

construtiva para apresentar seu trabalho, “escrito e concluído após profundas reflexões”, 

para o Imperator Caesar. Com isso ele ligava seu nome de modo imorredouro àquele que 

se orgulhava de ter transformado em mármore a cidade de tijolos que tinha encontrado. 

Na última parte deste prefácio, Vitrúvio deixa ainda mais evidente o importante 

papel desempenhado por Augusto na indústria construtiva de Roma, de modo que o 

Princeps figura como sendo o patrono de diversos monumentos espalhados pela cidade. 

Junto a isso, Vitrúvio expressa a relação entre a arquitetura e a memória ao dizer: “[...] 

verifiquei que edificaste e edificas no momento presente muitos monumentos e no futuro 

te preocuparás com edifícios públicos e privados, para que sejam entregues à memória 

dos vindouros como testemunho dos feitos notáveis”257 (VITRÚVIO. Tratado de 

Arquitetura, I. Pr. 3). 

Este trecho de sua obra é significativo, pois demonstra a relação existente entre 

a arquitetura e a memória, tanto quanto mostra a preocupação de Vitrúvio e de Augusto 

com relação a este aspecto. Nele podemos perceber a figura do arquiteto atento, que 

conhecedor da importância das grandes obras arquitetônicas para a perpetuação do nome 

de seu idealizador e de seus grandes feitos buscou se ligar ainda mais ao seu governante, 

 
257  [...] animadverti multa te aedificavisse et nunc aedificare, reliquo quoque tempore et publicorum et 

privatorum aedificiorum, pro amplitudine rerum gestarum ut posteris memoriae traderentur, curam 

habiturum. (Traduzido do latim para o português por M. Justino Maciel). 
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que edificou, edificava e continuaria edificando muitos monumentos, para que fossem 

entregues à memória das futuras gerações.  

Duas memórias complementares estão em ação aqui. Uma delas, a da 

posteridade, deve ser equipada com edifícios que localizam as realizações do 

construtor, que, sem tais loci para dar-lhes substância, seria levado ao 

esquecimento, [...]. A outra memória pertence ao próprio construtor – Augusto. 

A primeira, a memória da posteridade, Vitrúvio indica, precisa do segundo, 

[...] (MCEWEN, 2003: 87). 

 

Vemos, deste modo, o importante papel desempenhado pelos monumentos 

augustanos de resguardar e imortalizar uma memória modelada por Augusto para atender 

a seus interesses. O Princeps deu continuidade à tradição romana de se utilizar da 

arquitetura para conquistar maior prestígio e glória ao passo que conferia uma grande 

obra para a cidade. Essa tradição que vinha dos tempos da Realeza, passando pelos 

grandes generais e pelas famílias aristocráticas da República foi amplamente 

desenvolvida por Augusto, de modo que com ele surge uma arquitetura imperial que seria 

emulada por outras regiões do Império, bem como serviria de inspiração e modelo para 

outros Imperadores depois dele.  

Augusto foi notável em seu desejo de forjar um vínculo estreito entre seu 

regime e as antigas tradições de Roma e do Lácio, especialmente aqueles que 

poderiam servir para legitimar seu governo. Em particular, certas tradições 

"régias" referentes aos monarcas etruscos e romanos dos séculos VII e VI a.C. 

[...]. A criação do que podemos caracterizar como arquitetura "imperial" foi, 

portanto, um produto da competição pelo poder por parte dos homens 

dominantes da época, de uma tradição manipulada do passado régio de Roma 

e de uma adaptação de formas arquitetônicas importadas, facilmente 

encontradas nas terras das recém-conquistadas monarquias helenísticas 

(NIELSEN, 2014: 46). 

 

De acordo com William L. MacDonald (1985: 138), as combinações de elementos 

de design e formas primárias que imediatamente lemos como imperiais surgiram 

fortemente nos tempos de Augusto. Símbolos arquitetônicos sem os quais nenhuma 

cidade ou vila em todo o Império podia reivindicar adequadamente ser romana tiveram, 

pela primeira vez, ampla circulação e um conteúdo simbólico apropriado enquanto a 

própria síntese imperial estava sendo construída. Para este autor, neste período, 

percebem-se duas mudanças principais nos princípios formais de composição. O primeiro 

é que o grau de complexidade do projeto aumentou substancialmente, resultando em 

composições mais complexas e articuladas. O segundo é que esse enriquecimento da 

arquitetura tradicional, essa multiplicação e redistribuição de elementos clássicos de 

desenho, baseados em parte em invenções helenísticas, se fundiram a formas arquetípicas 

romanas. 
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Além disso, como esclarece Edmund Thomas (2007: 22), tal como acontece com 

os reis helenísticos no mundo grego, o critério de tamanho enorme, altura e dominação 

sobre outros edifícios foi uma característica importante da ideologia arquitetônica dos 

primeiros Imperadores romanos, já que edifícios altos incorporavam a autoridade de seus 

construtores. Assim, o novo regime foi marcado por um aumento na escala dos edifícios 

públicos, uma das formas de monumentalidade. 

De acordo com Favro (2008: 248-249), Augusto herdou um ambiente no qual a 

paisagem urbana republicana estava abandonada, era materialmente pobre e 

desmoralizada. Como resultado, cada enriquecimento, cada melhoria nas condições 

tornou-se notável. Depois de décadas de confrontos sangrentos e perigo nas ruas, os 

moradores naturalmente elogiaram a segurança relativa iniciada com Augusto. Dentro do 

tecido urbano republicano preexistente, os projetos deste Princeps formaram um grupo 

convincente. Para esta autora, a unidade perceptual desses trabalhos resultou, em grande 

parte, da introdução em grande escala de mármores em uma paisagem urbana de tijolos, 

uma transformação material raramente possível na história. “O mais óbvio de tudo, a era 

augustana foi o fulcro alavancando o Estado romano, e sua capital, em direção a um 

domínio imperial”. 

Deste modo, a utilização da arquitetura por parte de Augusto se inseriu na antiga 

tradição que remontava à Realeza, passando pelas famílias aristocráticas, pelos uiri 

triumphales e por importantes personalidades que se destacaram na República Tardia, 

qual seja, a tradição de conferir importantes construções para a Vrbs, de modo a 

imortalizar o próprio nome ao passo que engrandecia Roma com a egrégia autoridade dos 

edifícios públicos. No entanto, Augusto elevou ainda mais esta prática, desenvolvendo 

um amplo esforço construtivo, tornando-se o modelo a ser seguido naquilo que concerne 

ao que podemos chamar de uma arquitetura imperial. E dentro de seu esforço construtivo, 

a edificação e restauração de templos recebeu grande destaque, de modo que a seguir 

tratamos melhor sobre esta temática, o que nos auxiliará na compreensão dos complexos 

arquitetônicos que são objetos de nossa pesquisa e que possuíam templos em lugar de 

destaque. 

2.4. A Construção de Templos e sua Importância no Governo de Augusto 

Como temos ressaltado ao longo do trabalho, Augusto desenvolveu um amplo 

esforço construtivo, no qual se utilizou da arquitetura para engrandecer Roma, tornando-



 

211 
 

a digna de ser a capital do Império, além de ampliar a maiestas imperii por meio da 

egrégia autoridade dos edifícios públicos. Dentre os diversos edifícios públicos por ele 

construídos ou reformados, os templos possuíram lugar de destaque, demonstrando sua 

preocupação no que diz respeito a uma correta relação com as divindades. Tal aspecto 

pode ser percebido, por exemplo, nas Res Gestae, pois de todos os monumentos que ele 

declara ter feito (feci), a grande maioria trata-se de arquitetura religiosa. Devido a isso, 

no item que se segue, tratamos com maior atenção os aspectos concernentes à construção 

de templos.  

Em primeiro lugar, devemos abordar a etimologia da palavra templo. Tal palavra 

vem do latim templum; no entanto, como nos alerta Pierre Gros (2002: 122), a aparente 

equivalência entre os termos templum e templo não deve nos induzir ao erro, já que o 

termo latino não é coextensivo ao termo moderno. Segundo Luc Benoist, a palavra 

templum vem de tempare que significa dividir: “O templo designou em primeiro lugar 

um setor do céu delimitado pelos áugures, [...]. Posteriormente aplicou-se esta palavra ao 

local do edifício onde a observação era feita, [...]” (BENOIST, 1999: 75).  

Segundo John W. Stamper (2005: 10), um templum era um espaço no céu ou na 

terra, marcado por um áugure. Na terra, um templum era um lugar reservado e limitado 

por certas palavras sacramentais para a tomada dos auspícios. Este era um lugar especial, 

permanentemente inaugurado, assim designado por um augurium. No céu, o templum era 

uma parte delimitada na qual os áugures observavam o presságio dos deuses. Ainda de 

acordo com este autor, os romanos distinguiam entre um templum para observar 

relâmpagos e um para observar o voo dos pássaros, cada um dos quais tinha sua própria 

orientação. O templum para a observação de relâmpagos era orientado do ponto de vista 

dos deuses que se sentavam em sua morada setentrional e olhavam para o sul; a 

observação dos pássaros, em contraste, era realizada em um cenário no qual o áugure 

olhava para o leste.  

De acordo com Gros (2002: 122), os templa mais antigos eram quadriláteros 

desprovidos de qualquer construção, os quais eram delimitados pelo áugure por meio da 

effatio, ritual no qual, orientado de acordo com os pontos cardeais, o espaço inaugurado 

era subdividido por medianas marcadas no chão por meio de pregos e circunscrito da 

maneira mais rigorosa, embora não obrigatoriamente materializada. Segundo Daniel J. 

Gargola (1995: 26), o objetivo da effatio era separar lugares traçando seus limites 

externos. Além disso, os áugures realizavam também a liberatio da área, ou seja, 

removiam as indesejadas influências humanas ou sobrenaturais do terreno. Desta forma, 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=maiestas&la=la&can=maiestas0&prior=ut
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=imperii&la=la&can=imperii0&prior=maiestas
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“o objetivo de tal processo de inauguração, o resultado de uma liberatio e de uma effatio, 

foi instituir um espaço ou zona ritualmente definida, um locus inauguratus”, cujo mais 

comum era o templum.  

Deste modo, podemos afirmar que todo lugar ritualmente orientado e inaugurado 

era um templum e “assim, qualquer ação oficial realizada em um local veio, pelo menos 

idealmente, ou em teoria, com a aprovação divina” (MCEWEN, 2003: 166). Vemos com 

isso que em Roma diversos espaços públicos poderiam ser classificados com o termo 

templum, por terem sido delimitados pelos áugures; já a construção dedicada a servir de 

moradia às divindades, que hoje chamamos de templo, era na Antiguidade mais 

comumente tratada como aedes258. Com isso,  

[...] um ‘templo’ no sentido que damos à palavra pode ou não ser um templum 

neste sentido [de um espaço retangular no céu, que possuía equivalentes na 

terra, determinado pelos áugures]: o templo de Vesta, por exemplo, era 

estritamente falando uma aedes não um templum; enquanto que alguns lugares 

que nós nunca pensaríamos se chamarem ‘templos’ eram templa neste sentido 

técnico [...] (BEARD; NORTH; PRICE, 1998: 22). 

 

No que diz respeito à tomada dos auspícios no local (templum) em que o templo 

(aedes) seria construído, Heinz Kähler (1965: 30) nos lembra que  uma cabana de madeira 

representando o templo era erigida neste local, e no dia em que a primeira pedra deveria 

ser colocada, o sacerdote assumia sua posição na porta da cabana, a fim de interpretar a 

vontade dos deuses por meio do voo dos pássaros. Antes, porém, de começar a tomar os 

auspícios, ele pegava o lituus e designava com ele, proferindo a fórmula tradicional, a 

área em frente à cabana para a qual suas observações seriam válidas. Ao indicar marcos 

específicos como árvores, pedras ou topos de morros, ele delimitava os limites de seu 

campo de observação. Além disso, segundo este autor, por esse ato o áugure subordinava 

o espaço diante dele ao templo, no qual o lugar em que estava seria ocupado pela estátua 

do deus. Este autor defende que a forma do templo significava algo ainda mais 

importante, que o templo estava relacionado ao espaço à sua frente e o dominava, de 

modo que no caso do templo de Marte Vingador, no Fórum de Augusto, ao observar o 

templo, que parece ser empurrado para uma extremidade da praça, de forma que apenas 

 
258 Segundo Ian M. Barton (1995: 67), da ideia de um recinto dedicado a fins religiosos, relacionada ao 

termo templum, o significado é estendido e passa a denotar a construção que era geralmente a característica 

dominante do lugar, se originando assim o nosso termo templo; no entanto o termo latino correto para este 

tipo de construção é aedes. Além disso, de acordo com este autor, era possível existir um templum sem uma 

aedes, mas uma aedes (enquanto moradia da divindade) só poderia se localizar dentro de um templum. No 

entanto, é preciso que estejamos atentos para o fato de que a palavra aedes possui também outros 

significados; para os vários usos de aedes na língua latina (como casa, moradia, tumba) conferir o dicionário 

Oxford de Latim (2012: 68). 
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a frente se sobressaia, seria errado supor que o templo havia sido rebaixado a um mero 

anexo da praça e reduzido a uma fachada para o espectador, de sorte que o templo ficava 

em tal posição para dominar o espaço cercado pela colunata. “Dominação de um espaço 

claramente definido e alinhamento em um eixo preciso são qualidades enraizadas nas 

origens do santuário do templo romano” (KÄHLER, 1965: 30). 

Quanto aos termos templum e aedes, é interessante notar que Augusto, em suas 

Res Gestae, se utiliza dos dois termos, de modo aparentemente anárquico, para tratar dos 

empreendimentos arquitetônicos ou das restaurações realizadas por ele. No entanto, como 

defende Pierre Gros (1976: 15), há uma diferenciação, por parte do Princeps, na forma 

de empregar os dois termos, de modo que a diferença entre ambos subsiste no nível de 

importância monumental, de forma que aedes estaria relacionado a edifícios religiosos 

isolados, enquanto que templum designaria complexos sagrados.    

Em nosso trabalho, sempre que usamos o termo ‘templo’ estamos nos referindo 

especificamente às construções destinadas a abrigar as estátuas dos deuses, ou seja, à 

moradia dos deuses. A estátua de culto que se localizava na cela, muito mais do que uma 

simples representação do deus, era venerada como o próprio deus ali presente259. É 

importante frisar que o templo, sendo a moradia dos deuses, não era aberto ao público 

para a adoração da divindade sempre que se quisesse, pelo contrário, até mesmo os rituais 

próprios das tradições religiosas compartilhadas pela comunidade, como os sacrifícios, 

por exemplo, não eram realizados dentro dos templos, mas nos altares localizados em 

frente ao templo. Como nos mostra Stamper (2005: 14), no templo de Júpiter Optimus 

Maximus, por exemplo, geralmente sacerdotes e certos magistrados eram os únicos a 

 
259 De modo geral, havia diferentes termos para designar a ampla variedade de esculturas que hoje 

denominamos como estátuas. Como nos esclarece Peter Stewart, em seu livro sobre estátuas na sociedade 

romana, o latim tem uma palavra para ‘estátua’ – statua, mas este não é o único termo para uma escultura, 

pois uma variedade de outras palavras são usadas. As palavras mais frequentes são simulacrum e signum. 

Há, além disso, os rótulos mais raros, como colossus que tem significados mais específicos, e há termos 

mais gerais – particularmente imago (‘imagem’), effigies (‘efígie’, 'semelhança') e species ('imagem', 

'figura'), que cobrem vários tipos diferentes de objetos. Para este autor, as estátuas de culto localizadas no 

interior dos templos eram geralmente denominadas com o termo simulacrum, que poderia ser empregado 

para se referir a todo tipo de imagens e representações, mas quando se tratava de uma estátua, tal imagem 

era quase sempre de um deus e neste caso uma estátua de culto. Signum denotava imagens de deuses no 

geral, mas também poderia ser utilizada para ‘obras de arte’. Já statua se referia quase sempre às esculturas 

independentes de mortais. No entanto, como esclarece o autor, estes termos não estão separados por rígidas 

barreiras semânticas (STEWART, 2003: 21-23). Segundo Paulo Martins (2013: 220-231), além de designar 

as representações de divindades, o termo simulacrum esta também associado àquele tipo de figuração, a 

que os historiadores da arte chamam de idealizado e o termo effigies se associa à representação escultórica 

que os historiadores da arte chamam de verista ou realista. Este autor defende que a época de Augusto 

instaurou a supervalorização do simulacrum em relação à effigies. 
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entrar nas celas do templo, que eram escassamente mobiliadas, abrigando apenas as 

estátuas de culto e pequenos altares para queimar incenso.  

Durante a República, foi comum importantes personalidades dedicarem templos 

em honra aos deuses e fazerem questão de ligar seus nomes à construção de tais templos. 

De acordo com Eric Orlin (2002b: 193), “o objetivo de um aristocrata romano não era 

meramente superar seus contemporâneos, mas ofuscar todos os que o haviam precedido 

e estabelecer um padrão para as futuras gerações”. Tais obras mantinham vivos os nomes 

daqueles que propiciaram tais obras à cidade, como de generais, por exemplo, ou da 

família por trás de sua construção. 

A conexão familiar com um templo em particular poderia continuar nas 

gerações posteriores, [...] do ponto de vista dos generais, esta era uma 

inestimável oportunidade de usar o espaço público como um memorial 

permanente de suas realizações; do ponto de vista da cidade, ele era uma 

mostra de seus triunfos e despojos ao longo dos séculos; do ponto de vista dos 

deuses, ele era uma demonstração de seu contínuo envolvimento no progresso 

da expansão romana (BEARD; NORTH; PRICE, 1998: 88).  

   

No que se refere à edificação de templos durante a República, Strong (1968: 99) 

nos informa que a construção de edifícios sagrados não se enquadrava no âmbito da 

administração normal das obras públicas, de modo que novos templos eram geralmente 

prometidos em tempos de tensão, especialmente de guerra e, muitas vezes, in medio 

discrimine pugnae; eram construídos de acordo com regras muito precisas. Somente um 

magistrado cum imperio podia prometer um templo. Segundo Orlin (2002b: 19-20), as 

circunstâncias em que os novos templos foram prometidos podem ser divididas em duas 

grandes categorias. Alguns foram prometidos em resposta a uma situação civil interna 

envolvendo apenas os romanos e seus deuses, incluem fenômenos naturais como pragas, 

secas e outros portentos, bem como crises internas, como um motim. Outros templos, a 

grande maioria, foram prometidos como resposta a uma situação militar externa 

envolvendo um inimigo estrangeiro. Para este autor, todas essas situações apresentavam 

crises que ameaçavam o bem-estar, ou às vezes a própria existência, do Estado romano, 

e assim a pax deorum teria sido uma preocupação primordial. Além disso, um templo 

poderia ser construído em agradecimento após a resolução bem-sucedida de uma crise 

interna ou após a vitória romana sobre o inimigo. 

Como nos esclarece Ziolkowski (1992: 193), a fundação de um novo templo era 

um processo longo, complexo e multifacetado que compreendia as datas de seu votum, 

locatio e dedicatio.  
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O votum consistia na promessa realizada, muitas vezes por um general em campo 

de batalha, para a construção de um templo dedicado a alguma divindade, de modo que o 

templo era devidamente construído após a conclusão bem-sucedida da campanha militar 

e do retorno do general a Roma. Segundo Orlin (2002b: 44-50), apesar de templos 

também terem sido prometidos por generais antes de deixar Roma para suas campanhas, 

o mais comum eram os votos feitos em campanha, pelos quais os novos templos foram 

construídos em Roma. Este autor esclarece ainda que no mundo romano, um votum 

funcionava como um contrato sagrado, isto é, um tratado entre uma entidade humana e 

uma entidade divina, estipulando que se o divino proporcionasse assistência oportuna, o 

humano responderia com uma honra específica. Além disso, novos templos também 

poderiam ser construídos em Roma após a consulta aos Livros Sibilinos260. 

A locatio de um templo, de acordo com Ziolkowski (1992: 204), “deve ter sido 

um ato solene, que não pode ser limitado a organizar a construção desse templo”. Já para 

Eric Orlin (2002b: 139), a locatio foi o primeiro passo na construção de qualquer edifício 

público em Roma, mas o fato de ter sido pouco tratada pelos autores antigos deve refletir 

o sentimento geral com relação à construção de novos templos, de forma que a locatio 

não deve ter sido um momento significante como o votum e a dedicatio. Além disso, este 

autor nos informa que não sabemos absolutamente nada sobre o processo pelo qual o local 

era escolhido para a construção de um novo templo.  

Como vimos anteriormente, durante a República, a construção de edifícios 

públicos era de responsabilidade dos Censores ou Edis, e na ausência de Censores, os 

deveres eram conferidos aos Cônsules e aos Pretores. No que se refere aos templos, os 

romanos criaram um cargo separado cuja única função era supervisionar a construção de 

um templo particular, os Duumuiri aedi locandae. Isso demonstra que os contratos para 

a construção de templos foram colocados em uma categoria separada de outros edifícios 

públicos. Como afirma Orlin (2002b: 147-148), Censores, Cônsules, Ditadores e Edis 

poderiam ser responsáveis por contratos para a construção de templos, mas nenhum pode 

ser considerado como tendo realizado regularmente essa tarefa. Este ponto destaca o fato 

de que os romanos trataram os assuntos religiosos com cuidado especial, para garantir a 

pax deorum e a segurança do Estado romano. De modo que, para este autor, a instituição 

 
260 Os Livros Sibilinos eram uma coleção de oráculos mantidos no templo de Júpiter Capitolino e 

consultados principalmente em momentos de crise. Por volta de 23 a 19 a.C. foram transferidos para o 

Templo de Apolo, no Palatino, ficando assim ligados ao aspecto profético deste deus. No terceiro capítulo 

abordamos melhor este assunto. 
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dos Duumuiri desempenhou um papel significativo na fundação de novos templos, tanto 

na construção quanto na dedicação, já que também existiam os Duumuiri aedi 

dedicandae, que foram responsáveis pela dedicação de alguns templos durante a 

República. 

A dedicatio de um templo era o momento mais importante e que conferia maior 

prestígio ao patrono responsável pela construção. Por meio da dedicatio é que a fundação 

do templo era alcançada. Deste modo, o longo processo que havia sido iniciado com a 

promessa (votum) de construção do templo, geralmente realizada por um general em 

campo de batalha; que havia passado pelo processo de delimitação do terreno onde o 

templo seria construído, processo esse que era realizado pelos áugures, que procediam à 

inauguratio do espaço sagrado (templum), resultado direto da liberatio e da effatio; e que 

havia passado pelo processo de planejamento e construção, se concluía com a cerimônia 

pomposa da dedicatio, presidida, geralmente, pelo mesmo magistrado que havia 

prometido o templo, momento no qual ocorria também a consecratio do templo à 

divindade à qual o templo era destinado, sendo este ritual presidido por um pontifex.      

[...] Diversos aspectos da dedicatio estão cheios de implicações para a política 

romana e para a religião romana, especialmente a identidade dos indivíduos 

que realizavam a dedicatio. [...] A pessoa que prometia um novo templo, 

fornecia a si mesmo uma fama duradoura, visto que era provável que seu nome 

fosse lembrado em conexão com o templo. Mas a dedicatio, que era realizada 

com grande pompa e muitas vezes acompanhada de jogos, oferecia uma forma 

mais imediata de gloria, mais diretamente aplicável à concorrência entre os 

aristocratas de Roma (ORLIN, 2002b: 162). 

 

De acordo com Stamper (2005: 39), enquanto que o controle final sobre a 

construção e a dedicação de templos estava nas mãos de Censores, generais e magistrados, 

a autoridade administrativa do sistema religioso de Roma estava nas mãos dos sacerdotes 

e suas organizações, os collegia. Durante o início da República, havia vários collegia: os 

pontifices, os augures e os duouiri (mais tarde aumentados para dez, decemuiri, e depois 

para quinze, quindecimuiri). Além destes pode ser adicionado um quarto collegium, os 

fetiales261. Como este autor nos lembra, os membros desses collegia eram recrutados das 

fileiras da oligarquia dominante e eram regularmente consultados como especialistas 

pelos Cônsules e pelo Senado. Os pontífices tinham um líder reconhecido, o Pontifex 

Maximus. 

 
261 Sacerdotes de um colégio romano encarregado de realizar as cerimônias antes da declaração formal de 

guerra e de concluir e santificar o tratado de paz na conclusão de uma guerra. Os rituais eram elaborados e 

precisavam ser realizados com muito cuidado e pontualidade. Acredita-se que o colégio foi fundado por 

Numa Pompílio (RICHARDSON, 1992: 438). 
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A grande importância que a construção e a restauração de templos possuía para 

aumentar a glória do responsável por tais obras foi tanta, que, como vimos, após voltar 

vitorioso a Roma em 29 a.C., Augusto dedicou o templo de César divinizado e no ano 

seguinte consagrou o templo de Apolo no Palatino e promoveu a restauração de mais de 

80 templos em Roma. “Augusto, como sumo sacerdote, cumpriu meticulosamente o 

protocolo e os deveres religiosos. Em particular, ele explorou as dedicatórias dos edifícios 

como oportunidades para estimular e unir a cidade” (FAVRO, 2008: 243). Além disso, 

vimos também como Augusto ligou algumas de suas construções ou reconstruções com 

datas importantes para ele, de modo que vários templos receberam a mesma data de 

dedicação do seu aniversário. E como a data da dedicação de um templo tornava-se seu 

dies natalis, este aniversário inserido no calendário e celebrado anualmente pelos devotos 

sublinhava ainda mais a imagem de Augusto.  

Os templos, portanto, além de eternizar as qualidades e os defeitos que neles se 

encontrassem262, também deveriam manter na memória das futuras gerações o nome 

daqueles que estavam por trás de tais obras, visto que a construção de templos sempre se 

ligou ao desenvolvimento e/ou manutenção do prestígio de quem os erigiam, de modo 

que a construção de templos permitia que o responsável por tal obra tivesse seu nome 

perpetuado na memória das futuras gerações.   

Além disso, como assevera Gros (1976: 41), os templos no período augustano 

se concebiam como sinais: sinais patentes da pietas restaurada; sinais da presença 

majestosa dos deuses tutelares de Roma no coração da cidade; sinais principalmente do 

poder do Principado e das forças superiores a partir das quais ele assegurou sua origem e 

sua perenidade. Segundo este autor, quando Vitrúvio (Tratado de Arquitetura, I. Pr. 2) 

afirma que “a dignidade do Império foi sublinhada pela egrégia autoridade dos edifícios 

públicos”263, o termo auctoritas possui aqui o sentido de crescimento, de aumento, e 

percebe-se que ele se aplica sobretudo, aos edifícios religiosos, de preferência, dentro da 

 
262 Vitrúvio possuía a concepção de que os templos eram obras eternas, o que pode ser percebido neste 

trecho: “Por conseguinte, se (os antigos) nos transmitiram regras para todas as construções, elas destinam-

se, sobretudo, aos templos dos deuses, porque as qualidades e os defeitos dessas obras permanecem eternos” 

(VITRÚVIO. Tratado de Arquitetura, III. 1. 4). “Igitur cum in omnibus operibus ordines traderent, maxime 

in aedibus deorum, quod eorum operum et laudes et culpae aeternae solent permanere”. (Traduzido do latim 

para o português por M. Justino Maciel). 
263 “maiestas imperii publicorum aedificiorum egregias haberet auctoritates”. (Traduzido do latim para o 

português por M. Justino Maciel). 
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visão de Vitrúvio, àqueles feitos em mármore e que respeitavam os paradigmas 

arquitetônicos do helenismo264.   

Conhecedor da importância que a construção de templos possuía, visto que o 

ligava diretamente aos deuses, Augusto se empenhou na construção e na restauração de 

templos em Roma, conseguindo que somente ele e sua família fossem os únicos a erigir 

templos na cidade durante seu governo. Como temos tratado ao longo do trabalho, sob o 

seu governo houve uma profunda mudança na paisagem arquitetônica de Roma, de modo 

que ele investiu altas somas265 na construção, reforma e engrandecimento de diversos 

edifícios públicos, concedendo um maior esforço e atenção aos templos, mesmo porque 

a restauração, moral e religiosa, era a palavra de ordem em seu governo. No período de 

Augusto, os templos em Roma se tornaram cada vez mais suntuosos; templos ricamente 

decorados, erigidos, ou pelo menos recobertos, dos mais diversos mármores vindos de 

diversas partes do Império (Tabela 2).  

Ao mencionar estes templos nas Res Gestae (XIX e XXI), Augusto alega ter 

construído (feci) os templos de Apolo no Palatino, do Diuus Iulius, de Júpiter Ferétrio, de 

Júpiter Tonante no Capitólio, de Quirino, de Minerva, da Juno Rainha, de Júpiter da 

Liberdade no Aventino, dos Lares no topo da Via Sacra, dos deuses Penates em Vélia, da 

Juventude e o de Magna Mater no Palatino e o Templo de Marte Vingador. No entanto, 

não temos muitas informações sobre todos estes templos, de modo que não se sabe a data 

de consagração ou o local de muitos deles. Além disso, como esclarece Haselberger 

(2007: 218), alguns destes templos foram na verdade restaurados pelo Imperador. De 

 
264 O extraordinário legado intelectual deixado pelos gregos é extremamente marcante ao longo de toda a 

obra de Vitrúvio, servindo não só de fonte e de inspiração para ele, como também sendo utilizado como 

substrato teórico a partir do qual ele pôde desenvolver um tratado que abarcasse também aspectos da 

arquitetura que eram essencialmente itálicos, de tal forma que em algumas passagens de sua obra ele traçou 

um paralelo entre o costume heleno e o romano, demonstrando de que forma determinadas regras 

arquitetônicas se diferenciavam entre gregos e romanos. No entanto, no que se refere aos templos, o 

posicionamento de Vitrúvio foi distinto, pois sobre este tipo de construção ele demonstrou conservadorismo 

e grande respeito pelos postulados das tradições arquitetônicas gregas e helenísticas, sendo este tipo de 

edifício público o que mais fortemente se ligou teoricamente aos gregos, de modo que é marcante a presença 

desta herança intelectual deixada pelos helenos (CUNHA, 2014: 68). 
265 Como o próprio Augusto ressaltou (Feitos do Divino Augusto, XX), ele teria gasto uma soma vultosa 

(impensa grandi) na reforma do templo de Júpiter Capitolino e no teatro de Pompeu. Em seu tempo 

Suetônio (A Vida dos Doze Césares, Vida de Augusto, XXX) também nos fornece essa informação ao 

afirmar que Augusto “refez velhos templos desmoronados por sua antiguidade ou destruídos por algum 

incêndio e ornou-os e a outros com doações riquíssimas, chegando a empregar dezesseis mil libras de ouro 

e gemas e pérolas no valor de cinquenta milhões de sestércios no santuário de Júpiter Capitolino”. “Aedes 

sacras uetustate conlapsas aut incendio absumptas refecit easque et ceteras opulentissimis donis adornauit, 

ut qui in cellam Capitolini Iouis sedecim milia pondo auri gemmasque ac margaritas quingenties sestertium 

una donatione contulerit”. (Traduzido do latim para o português por M. Trevizam, P. S. Vasconcellos e A. 

M. Rezende). 
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acordo com Gros (1976: 15), ao usar o termo feci para tratar destas e de outras obras, 

Augusto quis dizer: “eu construí ou reconstruí inteiramente às minhas custas”. 

Nas Res Gestae, de todos os monumentos que Augusto declara ter feito (feci), a 

grande maioria trata-se de arquitetura religiosa, ou seja, de templos, e todas estas 

construções, sem exceção, pelas quais ele assume responsabilidade estavam dentro da 

muralha que cercava a Vrbs (HASELBERGER, 2007: 264). Além disso, é interessante 

notar que assim como com Augusto a menção à construção religiosa é maior, também em 

Vitrúvio isso acontece, pois ele dedica dois livros266 para discorrer acerca da arquitetura 

religiosa, e dentre todos os tipos de edifícios dos quais Vitrúvio tratou em sua obra, os 

templos são os primeiros, demonstrando assim a importância destes edifícios públicos 

para a sociedade de então e o seu respeito pelas divindades e sua moradia. Deste modo, 

passamos a tratar agora sobre algumas características gerais acerca da arquitetura dos 

templos a partir da obra de Vitrúvio, pois tais conhecimentos serão importantes mais à 

frente, quando tratamos dos dois templos que são os objetos principais de análise no 

presente trabalho.    

Ao tratar sobre os templos nos livros 3 e 4, Vitrúvio dedica a maior parte destes 

dois livros para explicar as ordens gregas dórica, jônica e coríntia, suas regras de 

construção, suas medidas, vantagens e/ou desvantagens de determinada ordem, etc.267 Ele 

elenca os diferentes tipos de templos de acordo com a disposição das colunas e com os 

intercolúnios, buscando sempre que possível citar exemplos de tais templos, sejam em 

solo romano ou fora dele, quando determinada tipologia não possuía exemplar em Roma. 

Além do que, na obra de Vitrúvio os templos tinham regras específicas para sua 

construção e tais regras estavam amplamente baseadas nas tradições construtivas legadas 

pelos gregos, de forma tal que os templos são os edifícios tratados por Vitrúvio que mais 

 
266 O terceiro e o quarto livros são dedicados especificamente à construção dos templos. No terceiro livro, 

Vitrúvio discutiu primeiramente a respeito da composição dos templos e a importância de estarem baseados 

na comensurabilidade; desenvolveu neste livro sua noção de templo enquanto obra eterna; traçou uma 

tipologia dos templos de acordo com a disposição das colunas e de acordo com os intercolúnios, bem como 

tratou de outras especificidades técnicas para a construção de templos, com maior ênfase para a ordem 

jônica. No quarto livro, ele traçou esclarecimentos acerca das diferentes ordens arquitetônicas, explicando, 

por exemplo, a origem (mítica) das ordens dórica, jônica e coríntia; desenvolveu outras especificidades 

técnicas das ordens dórica e coríntia, além de tratar acerca da orientação dos templos; tratou também 

especificamente dos templos toscanos; e finalizou este livro com um breve capítulo a respeito da construção 

de altares e as diferenças que deveriam possuir com relação aos deuses para os quais os sacrifícios seriam 

oferecidos. 
267 Além de tratar das regras constituintes das ordens gregas para construção de templos, Vitrúvio traz 

também a explicação sobre templos circulares e sobre outras tipologias de templos, que em certa medida 

não se enquadravam nas tipologias já explicadas por ele. Vitrúvio dedica ainda o capítulo 7 do quarto livro 

para tratar dos templos ‘toscanos’. 
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devem aos paradigmas construtivos gregos. Em virtude disto, podemos perceber em sua 

obra que, no que tange à construção de templos, esta deveria seguir, em grande parte, os 

preceitos estabelecidos pelos antigos gregos, em tal medida que poucas inovações podem 

ser classificadas como genuinamente latinas.268 

No que diz respeito à tipologia dos templos de acordo com a disposição das 

colunas, Vitrúvio dedica o capítulo 2 do terceiro livro para explicar sobre os templos in 

antis, prostilo, anfiprostilo, períptero, pseudodíptero, díptero e hipetro (Fig. 59). Dentre 

estes tipos de templo, devemos ressaltar o períptero, devido ao fato de que a partir desta 

tipologia se desenvolveram duas inovações essencialmente romanas. Sobre esta tipologia, 

Gros (2002: 130) afirma que a mesma não foi muito utilizada em Roma, pois a noção de 

uma área de circulação em torno da cela (ambulatio) jamais foi uma imposição, já que 

não tinha nenhuma fundamentação litúrgica. Uma das inovações que se derivou desta 

tipologia, e que Gros (2002: 126) engloba na categoria etrusco-itálica269 de templos, são 

os templos cuja colunata se encontra em três de seus lados, de modo que não há colunas 

na parte posterior do templo, sendo que a parede traseira da cela se estende até as colunas 

laterais, estabelecendo um limite à área de circulação. Estes templos são classificados por 

Vitrúvio (Tratado de Arquitetura, III. 2. 5) de peripteros sine postico. Segundo Gros 

(1976: 122-124; 2002: 126-127), esta tipologia se desenvolveu em Roma a partir do 

século IV a.C.; na República Tardia e no início do Principado estes templos apresentavam 

todas as características do “períptero romano”. 

De acordo com Stamper (2005: 30), o principal templo romano, o de Júpiter 

Capitolino, seguia a tipologia do períptero sine postico, tipologia que teria influenciado 

os construtores romanos até a República. Além disso, variações são encontradas nos 

Templos de Vênus Genetrix e Mars Vltor. Segundo este autor, apesar de geralmente se 

supor que tenha sido comum na prática de construção etrusca, é um arranjo que foi 

encontrado mais predominantemente nas estruturas do templo latino.  

 
268 O mesmo não pode ser dito de outras construções como, por exemplo, fóruns, teatros e casas, visto que 

as recomendações de Vitrúvio para estas construções possuem maior flexibilidade com relação aos 

paradigmas gregos, de tal modo que para estas construções os arquitetos deveriam estar atentos aos 

costumes antigos e tradicionais dos itálicos, respeitando, por exemplo, os diferentes usos e costumes entre 

gregos e romanos.  
269 De acordo com Gros (2002: 123), na terminologia atual chama-se de templos toscanos aqueles que 

possuíam três celas, tal qual foi descrito por Vitrúvio (Tratado de Arquitetura, IV. 7. 1-5), e usa-se o termo 

mais geral de etrusco-itálico aos templos que possuíam uma ou mais das características do tipo: um traçado 

quadrangular; um pódio; uma escadaria de acesso frontal; uma parte anterior profunda e aberta na fachada; 

uma orientação voltada para o Sul, que permitia variações, de acordo com a necessidade; e uma estátua de 

culto situada no topo de uma das medianas do plano. 
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Figura 59: Tipologia de templos de acordo com a disposição das colunas (D’AGOSTINO, 2010: 

221). 

A outra inovação derivada dos templo perípteros, e que se trata de algo 

essencialmente romano, é a tipologia de templos à qual Vitrúvio (Tratado de Arquitetuta, 

IV. 8. 6) denomina pseudoperíptero. Segundo M. Justino Maciel (2007: 233), na nota de 

rodapé 110 de sua tradução do Tratado de Arquitetura, essa tipologia corresponde 

simultaneamente a uma necessidade de alargar ou manter o espaço da cela e ao espírito 

prático que leva a fundir as paredes da cela com as colunas, sendo estas muitas vezes 

apenas sugeridas. Como nos esclarece Gros (2002: 131-133), este é o tipo de templo mais 

significativo do período entre o final da República e o início do Principado; esta tipologia 

surgiu no meio itálico no fim do século II a.C., ou seja, num momento em que a 

arquitetura grega exerceu uma influência direta sobre Roma. 

[...] este tipo de templo devia conhecer em Roma um desenvolvimento sem 

precedentes: preservando sua orientação e frontalidade no templo Itálico, bem 

como a importância relativa de sua cela, ele permitiu o uso de uma colunata, 

cujo caráter fictício foi mais prontamente aceito do que a noção de ambulatio 
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que permanecia estranha à própria concepção de templum. Criação compósita, 

comparável ao templo peripteros sine postico, mas talvez mais completa 

porque mais homogênea, ela alcançou a fusão das exigências religiosas 

próprias da tradição etrusco-itálica, e das novas contribuições da arquitetura 

helenísticas (GROS, 1976: 121-122). 

 

Dentre os templos que possuíam esta tipologia, podemos citar o templo dedicado 

a Portunus (Fig. 60), no Fórum Boário, o templo de Saturno, no Fórum Romano, o templo 

de Apolo Sosiano, no Campo de Marte, e o templo de Apolo Palatino (Fig. 61). 

 
Figura 60: Templo de Portunus, no Fórum Boário, Roma. Fotos tiradas pelo autor em 06/02/2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Exemplos de templos pseudoperípteros. Da esquerda para direita: Templo de Portunus, 

de Saturno, de Apolo Sosiano e de Apolo Palatino (STAMPER: 2005)270. 

No que se refere à tipologia dos templos quanto ao espaçamento entre as colunas, 

Vitrúvio (Tratado de Arquitetura, III. 3. 1) esclarece que são cinco os tipos de templos 

(Fig. 62): “Picnostilo, ou seja, de colunas cerradas; sistilo, um pouco bastas; diastilo, mais 

amplamente abertas; areostilo, com colunas mais distanciadas entre si do que convém; e 

eustilo, com uma justa distribuição de intervalos”271. É interessante notar que dentre estes 

 
270 As diferentes proporções dos templos não foram representadas aqui, já que o objetivo é apenas 

demonstrar exemplos de templos que se utilizavam desta tipologia. 
271 Pycnostylos id est crebris columnis, systylos paulo remissioribus intercolumniorum spatiis, diastylos 

amplius patentibus, rarius quam oportet inter se diductis araeostylos, eustylos interuallorum iusta 

distributione. (Traduzido do latim para o português por M. Justino Maciel). 
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tipos de intercolúnios, o picnostilo272 foi o escolhido para o templo de Vênus Genetrix, o 

templo de Apolo Sosiano, o templo de César Divinizado e para o templo de Marte 

Vingador.273 Segundo Pierre Gros (2002: 141), o templo de Vênus Genetrix parece ter 

introduzido pela primeira vez em Roma o tipo picnostilo, uma concepção bem diferente 

da que prevaleceu na época precedente. 

 
Figura 62: Tipologia de templos de acordo com os intercolúnios (D’AGOSTINO, 2010: 221). 

Para os arquitetos helenísticos a colunata que circunda a cela é somente um 

lugar de transição; independentemente de seu valor plástico e de seu papel, ela 

definiu um pórtico cujos suportes não deviam dificultar a passagem, seja da 

luz ou dos fiéis, em direção às estátuas de culto. No templo de Venus Genetrix 

e depois dele na maioria dos grandes edifícios de culto augustanos, as colunas, 

e principalmente aquelas da fachada, não se definem mais por referência a uma 

ambulatio da qual elas constituíam apenas o elemento limítrofe; elas possuem 

um significado que lhes é próprio, e que se afirmará ainda melhor se elas forem 

mais próximas e também mais altas (GROS, 2002: 141). 

 

 
272 Segundo Vitrúvio (Tratado de Arquitetura, III. 3. 2), picnostilo é o templo onde se pode preencher o 

intercolúnio com um diâmetro e meio de coluna. Nesta categoria também se encontram os templos cujo 

espaçamento entre as colunas é inferior a um diâmetro e meio da medida da coluna.  
273 Não há um consenso sobre qual seria o intercolúnio do templo de Apolo Palatino. 
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No que se refere às regras quanto à orientação que os templos e os altares 

deveriam seguir em Roma, Gros (1976: 147) esclarece que se trata de uma questão de 

difícil resolução, primeiro pelo fato de que as exigências de uma urbanização onde o que 

dominava era a busca por continuidade e monumentalidade parece ter relegado a 

preocupação quanto às regras de orientação a um segundo plano. Este aspecto demonstra 

também a flexibilidade com que certas regras eram vistas, de tal forma que em Vitrúvio 

podemos perceber este caráter, visto que ele esclarece quanto à necessidade de se estar 

atento às exigências próprias de cada local no qual se ergueria um templo, quando 

ressalta, por exemplo, que apesar das regras ditarem certa orientação para o templo: 

Se, porém, a natureza do lugar impedir, deve-se mudar os ordenamentos dessas 

orientações, de modo que a maior parte do recinto fortificado da cidade possa 

ser avistada a partir dos templos dos deuses. [...] Se forem levantados edifícios 

aos deuses ao longo das vias públicas, serão de tal forma planejados que os 

transeuntes possam voltar os olhos e fazer as saudações na presença dos 

deuses274 (VITRÚVIO. Tratado de Arquitetura, IV. 5. 2). 

 

Segundo Gros (1976: 147), além da questão das exigências urbanísticas, outra 

dificuldade ao tratar de normas e regras quanto à orientação dos templos se fixa no fato 

de que não havia um consenso entre os antigos, de modo que praticamente todas as 

orientações tinham sua justificativa. De acordo com Vitrúvio, o templo deveria ter sua 

entrada voltada para: 

[...] a região vespertina do céu, de forma que os que se aproximam do altar para 

imolar ou fazer sacrifícios olhem para a parte do céu nascente e para a imagem 

que estiver no templo, pois assim os que dirigem súplicas aos deuses poderão 

contemplar o templo e o oriente do céu, de onde parecerão surgir as próprias 

estátuas olhando complacentemente para os suplicantes e sacrificantes, porque 

parece necessário que todos os altares dos deuses estejam direcionados para o 

oriente275 (VITRÚVIO. Tratado de Arquitetura, IV. 5. 1).  

 

Os altares que deveriam ser construídos em frente ao templo, possuíam grande 

importância na Antiguidade, pois como lembra Orlin (2002b: 11), o ato religioso 

essencial no mundo antigo era o sacrifício de animais, que era realizado nos altares, de 

tal forma que “um templo não era estritamente necessário para a realização de culto e sua 

 
274 Sin autem loci natura interpellauerit, tunc conuertendae sunt earum regionum constitutiones, uti quam 

plurima pars moenium e templis earum conspiciatur. [...] si circum uias publicas erunt aedificia deorum, ita 

constituantur, uti praetereuntes possint respicere et in conspectu salutationes facere. (Traduzido do latim 

para o português por M. Justino Maciel). 
275 [...] spectet ad uespertinam caeli regionem, uti, qui adierint ad aram immolantes aut sacrificia facientes, 

spectent ad partem caeli orientis et simulacrum, quod erit in aede, spectet ad uespertinam caeli regionem, 

uti, qui adierint ad aram immolantes aut sacrificia facientes, spectent ad partemcaeli orientis et simulacrum, 

quod erit in aede, et ita uota suscipientes contueantur aedem et orientem caelum ipsaque simulacra uideantur 

exaudientia contueri supplicantes et sacrificantes, quod aras omnes deorum necesse esse uideatur 

adorientem spectare. (Traduzido do latim para o português por M. Justino Maciel). 
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construção foi muitas vezes um desenvolvimento secundário”. No que se refere à 

orientação deles, Vitrúvio traçou as seguintes diretrizes:  

Os altares devem estar voltados para o oriente e colocados sempre numa cota 

inferior à das estátuas que estiverem no templo, a fim de que, levantando os 

olhos para a divindade, os que suplicam e oferecem sacrifício se possam dispor 

em diferentes níveis, cada um respeitando o que convém ao seu deus. As suas 

alturas serão planejadas, de forma que os altares a Júpiter e a todas as 

divindades celestes sejam elevados o mais alto possível; à Vesta, à Terra e ao 

Mar serão feitos baixos. Assim, com esses normas, serão atingidas com 

ponderação as formas idôneas dos altares276 (VITRÚVIO. Tratado de 

Arquitetura, IV. 9. 1).  

 

Deste modo, para Vitrúvio, enquanto a entrada do templo deveria estar voltada 

para oeste, os altares em frente ao templo deveriam estar voltados para o leste; o que, 

segundo Gros (1976: 148), foi a forma pela qual Vitrúvio conciliou duas exigências 

litúrgicas, aquela que obriga o sacrificante a se voltar para o leste e aquela que fixa o olhar 

do oficiante na estátua de culto ao fundo do templo. Para este autor, tais exigências 

provavelmente possuem suas origens nos teóricos do helenismo asiático, visto que a 

orientação dos templos para oeste é uma característica singular de grandes santuários em 

Éfeso, Sardes e Magnesia do Meandro. Ainda como nos esclarece Pierre Gros, essa 

disposição ideal ditada por Vitrúvio traduz um conflito relativamente recente entre duas 

tendências; conflito este que o arquiteto tentou resolver conciliando a busca persistente 

de uma orientação itálica, com a preocupação, que se firma desde a República Tardia, de 

seguir os costumes do mundo helênico.          

Para os romanos, a arquitetura do templo baseada em precedentes helenísticos 

era um veículo importante para se apropriar culturalmente das conquistas 

imperiais de Roma. O poder de representar o que estava além das próprias 

fronteiras de Roma derivava do poder de uma sociedade imperial, e esse poder 

tomava a forma de uma reformulação ou reordenação das convenções locais 

da prática da construção romana. Construtores romanos representavam o que 

viam além de suas fronteiras, mas não sentiam necessidade de copiar edifícios 

helenísticos em sua totalidade. Eles sentiram-se à vontade para mudá-los da 

maneira que desejavam, de acordo com suas próprias tradições, materiais e 

necessidades funcionais (STAMPER, 2005: 66-67). 

 

Tal aspecto é perceptível em Vitrúvio, que deixa entrever em várias passagens 

de sua obra que apesar das regras rígidas para a construção dos diferentes edifícios 

públicos, era necessária também certa flexibilidade, de modo que o arquiteto deveria 

primar sempre pelo bom senso. Sendo um autor fortemente influenciado pela teoria grega 

 
276 Arae spectent ad orientem et semper inferiores sint conlocatae quam simulacra, quae fuerint in aede, uti 

suspicientes diuinitatem, qui supplicant, et sacrificent. Disparibus altitudinibus ad sui cuiusque dei decorem 

componantur. Altitudines autem earum sic sunt explicandae, uti Ioui omnibusque caelestibus quam 

excelsissimae constituantur, Vestae Terrae Matrique humiles conlocentur. Ita idoneae his institutionibus 

explicabuntur modulationibus ararum deformationes. (Traduzido do latim para o português por M. Justino 

Maciel). 
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=deformationes&la=la&can=deformationes0&prior=ararum
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e que demonstra grande admiração pelos monumentos erigidos em cidades gregas e 

helenísticas, de tal forma que a maioria dos referenciais de que ele se utiliza para pensar 

a construção de templos vem daí277, Vitrúvio, mesmo privilegiando os paradigmas gregos 

para a arquitetura religiosa, não deixou de propor adaptações para que o resultado final 

fosse harmonioso, por exemplo, quando trata da necessidade que por vezes se tornava 

imperiosa de se construir o templo sobre um pódio278, o que no contexto romano servia 

para elevar o templo e torná-lo tão visível quanto os templos gregos que, naturalmente, 

possuíam lugar de destaque, visto que se localizavam em elevações do terreno.  

Percebemos essa mescla entre características arquitetônicas gregas ou 

helenísticas, com características próprias da arquitetura que havia se desenvolvido em 

solo romano. Além disso, os esplendorosos templos, feitos ou revestidos em mármore, 

que passaram a ser construídos ou reconstruídos, competiam visualmente com os antigos 

templos de pedra calcária e madeira, que ainda se encontravam em pé, muitos dos quais 

haviam sido reformados por Augusto a partir de 28 a.C. Segundo Paul Zanker, sob o 

governo dele, 

[...] os templos não deviam ser erigidos no estilo dos antigos – de pedra calcária 

com pesados tetos de madeira e decoração arcaica de terracota. Em vez disso, 

queria se imitar as mais belas e imponentes formas dos templos gregos, e 

inclusive superá-las, combinando-as ao mesmo tempo com as formas 

tradicionais dos templos itálico-romanos: um pódio alto, um pórtico profundo 

e um frontispício íngreme e carregado de uma rica decoração (ZANKER, 

2005: 133).  

 

Devemos tratar um pouco mais sobre a influência que as cidades gregas e 

helenísticas exerceram sobre Roma, pois apesar de Augusto ter se utilizado amplamente 

de um referencial grego em suas construções, chegando mesmo a empregar em seu Fórum 

réplicas perfeitas das cariátides presentes no Erecteion de Atenas, a utilização de um 

estilo arquitetônico baseado nas cidades helenísticas, como vimos, não era algo novo no 

período do Princeps.  

No que se refere aos templos, durante a Realeza e em grande parte do período 

em que vigorou a República, se utilizou em Roma o estilo de construção toscano e 

 
277 De acordo com Taylor (2003: 25), “Vitrúvio não está interessado em caracterizar a arquitetura romana 

como nós a definimos. [...] seus mais importantes modelos eram gregos; sobre os mais “romanos” de todos 

os tipos de construção, tais como anfiteatros e arcos triunfais, ele se silencia, enquanto ele expõe longamente 

sobre alguns dos grandes templos do mundo grego. Sua adesão às tradições gregas é transferida para seu 

sistema intelectual, que toma emprestado termos e ideias da retórica e da teoria estética grega”.    
278 A construção de templos sobre pódios era um costume entre os romanos, de modo que, quando Vitrúvio 

escreve: “Se, todavia, for necessário construir um pódio em volta do templo [...]” (VITRÚVIO. Tratado de 

Arquitetura, III. 4. 5), ele está, de fato, se dirigindo para leitores fora de Roma, já que em Roma o pódio 

estaria quase sempre presente. 
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etrusco-itálico. Após as Guerras Púnicas e a conquista de cidades gregas e helenísticas, 

diferentes templos em estilo jônico foram erguidos em Roma. De acordo com Stamper 

(2015: 216), esses templos representam bem a extensão em que a influência helenística 

representada pela ordem jônica foi predominante em Roma durante grande parte do 

segundo e começo do primeiro século a.C.; de modo que este estilo tornara-se atraente e 

aceitável para os construtores romanos e para o público depois da captura da Grécia e da 

Ásia Menor, embora fosse usada tipicamente em conjunto com os planos tradicionais 

etruscos, ou adaptada para atender às necessidades de cultos ou condições locais. Para 

este autor, como os templos jônicos da Grécia continental e da Costa Jônica tornaram-se 

acessíveis como modelos e fontes de material de construção, seu estilo de arquitetura 

tornou-se comum na prática romana, tendência essa que continuou até o final do segundo 

século a.C, quando o puro estilo coríntio passou a dominar a arquitetura do templo 

romano, tanto em sua forma canônica helênica como em variações regionais, quando 

arquitetos e construtores em Roma e suas colônias começaram a desenvolver suas 

próprias interpretações, de tal forma que o estilo coríntio é o estilo por excelência usado 

por Augusto e seus contemporâneos. 

A ordem coríntia possui capitéis graciosamente trabalhados imitando folhas de 

acanto. Tais capitéis, segundo Vitrúvio279, tiveram origem na cidade de Corinto, pelas 

mãos de Calímaco, escultor cuja arte de trabalhar o mármore possuía elegância e sutileza. 

Apesar de capitéis coríntios já existirem em Roma, Augusto se utilizou de tal forma desta 

tipologia de colunata que a ordem coríntia passou a ser uma característica dos 

empreendimentos arquitetônicos desenvolvidos por ele em Roma. Segundo Zanker: 

O dórico, bem como o jônico, foram quase completamente substituídos pela 

ordem coríntia. [...] Os novos templos augustanos foram expressamente 

concebidos como uma “composição mista”. O pódio, o pronau e o frontispício 

procedem da própria tradição cultural. Já no que se refere à altura das colunas, 

à forma dos capitéis e à organização das fachadas se seguiam modelos 

helenísticos (ZANKER, 2005: 299-300). 

 

Ao tratar da ordem coríntia, Vitrúvio a relaciona a um contexto diferente daquele 

que usou para tratar das outras ordens, pois se a ordem dórica surgiu com Doro, filho de 

Heleno (Tratado de Arquitetura, IV. 1. 3), e a ordem jônica surgiu nas colônias fundadas 

por Íon (Tratado de Arquitetura, IV. 1. 4), a ordem coríntia surgiu da observação de 

Calímaco, que ao ver que um acanto tinha crescido sobre o túmulo de uma jovem e 

 
279 Sobre a origem da ordem coríntia, Indra McEwen (2003: 215) esclarece que os mais antigos protótipos 

de capitéis coríntios foram desenvolvidos em Atenas, não em Corinto, na segunda metade do quinto século 

a.C., período em que viveu o escultor ateniense Calímaco.   
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envolvido um cesto deixado lá por sua ama, resolveu construir colunas inspiradas nestas 

formas (Tratado de Arquitetura, IV. 1. 10)280. Na obra de Vitrúvio, a ordem coríntia se 

liga, assim, à renovação, ao renascimento, pois foi inspirada na vida (acanto) que surgiu 

sobre um túmulo. De acordo com McEwen: 

Uma vez nomeada e localizada, a ordem coríntia não era mais apenas sobre 

Corinto, é claro, mas sobre Roma e sua missão civilizadora. A forma 

arquitetônica específica em que Vitrúvio encapsula o renascimento da cidade 

poderia, então, passar a anunciar o renascimento de todo o mundo. Gerada por 

forças naturais, a ordem coríntia era a ordem da futura renovação, não, como 

as veneráveis ordens dórica e jônica, ordens do passado (MCEWEN, 2003: 

220). 

 

No período de Augusto, a ordem coríntia passou a ser o recurso estilístico mais 

amplamente usado, pois os entalhadores de pedra ganhavam experiência e a qualidade do 

trabalho melhorava acentuadamente. Não havia duas estruturas de templos exatamente 

iguais, embora muitas delas compartilhassem características comuns. O vocabulário 

arquitetônico tinha claras origens gregas, mas havia uma variedade de interpretações 

romanas, cada templo incorporando uma forma diferente de capitel281 coríntio, tratamento 

de molduras nos entablamentos282, detalhes de modilhões283, sem mencionar as variações 

nos tipos de plano (STAMPER, 2015: 222). 

Para finalizar este item, devemos pontuar que nem todas as concepções 

desenvolvidas por Vitrúvio no que se refere às ordens arquitetônicas e suas aplicações na 

construção de templos foram seguidas pelos construtores de Augusto. Por exemplo, 

Vitrúvio defendia que o decoro era conseguido nos templos ao se cumprir certos 

princípios, de tal forma que as diferentes características dos deuses melhor se adequavam 

a diferentes estilos arquitetônicos. Por exemplo, ele recomendava que divindades como 

Júpiter Tonante, Céu, Sol e Lua deveriam possuir templos sem telhados; divindades como 

Minerva, Marte e Hércules, devido à sua força, deveriam possuir templos no estilo dórico, 

desprovidos de ornatos; os templos dedicados a Vênus, Flora, Proserpina e às Ninfas das 

 
280 Vitrúvio, em sua obra, além de tratar sobre a origem das três ordens arquitetônicas, também estabeleceu 

relações entre estas e o corpo humano, de modo que ele comparou a robustez e a falta de ornatos das colunas 

dóricas com a proporção, a solidez e a elegância de um corpo viril; bem como estabeleceu um paralelo entre 

a delicadeza e a beleza das colunas jônicas com a sutileza, o ornato e a boa proporção femininas, de tal 

modo que na base da coluna jônica a espira imitaria um sapato, as volutas do capitel seriam os caracóis 

enrolados dos cabelos e as estrias dos fustes seriam o drapejado das sobrevestes das matronas; as delicadas 

e bem trabalhadas colunas coríntias são comparadas, por Vitrúvio, com a graciosidade e delicadeza virginal 

das donzelas, que com a tenra idade e com um corpo mais delicado conseguiam no adorno os mais belos 

efeitos (VITRÚVIO. Tratado de Arquitetura, IV. 1. 6-8). 
281 O elemento acima do fuste da coluna. Expressa o caráter das cinco ordens: toscano, dórico, jônico, 

coríntio, compósito (GORSKI; PACKER, 2015: 364). 
282 Entablamento é a parte acima dos capitéis, composto de arquitrave, friso e cornija. 
283 Ornamentos em forma de S invertido, dispostos horizontalmente abaixo da cornija. 
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Fontes, deveriam ser erigidos no estilo coríntio, devido à delicadeza de tais divindades; e 

às deusas Juno, Diana, ao deus Líbero e outros, deveriam ser erguidos templos jônicos, 

pois se encontravam em uma posição intermediária e não poderiam ter nem templos com 

as características severas do estilo dórico nem com a delicadeza do estilo coríntio 

(VITRÚVIO. Tratado de Arquitetura, I. 2. 5). Nesta passagem, podemos notar um 

posicionamento diferenciado entre Vitrúvio e Augusto, pois tais recomendações de 

Vitrúvio expressam claramente o seu espírito conservador, o que não foi correspondido 

em sua totalidade por Augusto, que mesclou inovação e tradição em seu governo, pois no 

que se refere à construção de novos templos, Augusto tinha predileção pelas colunatas 

coríntias, independentemente do deus ao qual o templo era dedicado, como, por exemplo, 

o templo de Mars Vltor, parte central de seu novo fórum consagrado em 2 a.C. 

Outro ponto referente à construção de templos no qual Vitrúvio se distingue de 

Augusto diz respeito ao local onde os templos deveriam ser erguidos. Enquanto que para 

Vitrúvio (Tratado de Arquitetura, I. 7. 1), os templos dedicados a Apolo e ao Deus Líbero 

deveriam ser erguidos próximos ao teatro, vemos com Augusto que seu novo templo 

dedicado a Apolo se localizava próximo a sua própria casa, no Palatino; de modo que tal 

recomendação de Vitrúvio se aproximou mais do templo de Apolo Sosiano, após o teatro 

de Marcelo ter sido construído próximo a ele, assunto que tratamos a seguir. No mesmo 

trecho, encontramos outra distinção entre as recomendações de Vitrúvio e a prática 

construtiva de Augusto, pois enquanto Vitrúvio defende que, segundo os arúspices 

etruscos, os templos dedicados a Marte deveriam ser edificados fora da muralha, para 

evitar dissensão armada entre os cidadãos, e defender a cidade dos inimigos, salvando-a 

do perigo da guerra, o Princeps constrói seu suntuoso templo dedicado a Marte dentro 

das muralhas, localizado em local de destaque no centro de seu Fórum284. 

A partir destes apontamentos, podemos perceber a importância que a construção 

e a restauração de templos tiveram ao longo da história de Roma e como a mesma foi 

utilizada por Augusto em seu governo, bem como analisamos alguns dos aspectos formais 

relacionados às construções de templos e suas principais regras construtivas, o que nos 

será útil mais à frente, quando nos debruçarmos com maior atenção sobre os templos que 

são o objeto central de nossa pesquisa. No entanto, antes de finalizarmos este capítulo, 

dedicamos as próximas páginas para analisar duas áreas da cidade de Roma que 

receberam grande atenção de Augusto e seus familiares, e que, assim como o Fórum 

 
284 No próximo capítulo refletimos sobre o valor simbólico de um templo dedicado a Marte dentro das 

muralhas.   
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Romano, sofreram uma mudança topográfica digna de nota, não apenas pelos seus 

empreendimentos arquitetônicos, como também devido ao poder simbólico de algumas 

das construções que nestas áreas foram erguidas. 

2.5. Refletindo sobre as Construções no Campo de Marte e no Capitólio 

Como ressaltamos no início deste capítulo, a cidade de Roma possuía grande 

importância e poder simbólico no imaginário da época de Augusto, devido não apenas 

aos aspectos religiosas, que conferiam sacralidade ao solo romano, fundado de acordo 

com os ritos sagrados, como também devido aos aspectos relacionadas aos costumes e 

tradições legadas pelos antepassados, estreitamente ligados à cidade e à sua estrutura 

material, já que muitas cerimônias estavam relacionadas com determinados locais da 

cidade, nos quais as construções detinham grande importância, pois ajudavam a perpetuar 

a memória relacionada aos nomes e aos acontecimentos ligados ao seu contexto de 

origem. Além disso, Roma era o centro do poder, capital de um amplo Império territorial, 

de tal modo que manter sua centralidade foi um aspecto importante na estratégia política 

de Augusto, principalmente se levarmos em conta os rumores que foram propagados tanto 

com relação a Júlio César quanto com relação a Marco Antônio, nos quais figurava a 

suspeita de que estes queriam tirar o centro do poder de Roma rumo ao Oriente. 

Dentre os espaços que compunham a cidade das sete colinas, percebemos a 

existência de diferentes características e funções. Para citar apenas algumas destas 

diferenças, podemos dizer que, em linhas gerais, o Capitólio era a colina de maior 

importância, já que abrigava o templo destinado à divindade principal do panteão romano, 

Júpiter Optimus Maximus; o Palatino estava associado a importantes lendas de fundação, 

já que teria sido sobre este monte que Rômulo fundou Roma e em torno do qual delimitou 

o primeiro pomerium; o Fórum Romano era considerado o coração da cidade, onde se 

desenrolavam importantes atividades relacionadas ao comércio, política, religião e 

sociabilidade; e o Campo de Marte durante muito tempo esteve relacionado 

essencialmente com as atividades militares.  

Desde o período do triunvirato, Augusto se utilizou da arquitetura e das 

intervenções e mudanças topográficas em Roma para transmitir uma imagem positiva de 

si. Após a vitória em Ácio, ele se utilizou das construções para transformar esta vitória 

naval em poder político, de tal modo que a temática da vitória e os motivos triunfais se 

materializaram em diversos monumentos e construções erguidos pelo Princeps, como 
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vimos no caso do monumento erguido em Nicópolis, logo após a vitória, bem como nos 

edifícios inaugurados no Fórum Romano em 29 a.C. Além disso, como buscamos 

demonstrar, dos três templos ex nouo construídos por Augusto, dois se constituíam em 

verdadeiros complexos arquitetônicos que desempenharam um importante papel na 

perpetuação da memória e na construção da imagem que este governante queria eternizar.  

No item que se segue, tratamos acerca de duas importantes regiões da cidade de 

Roma e que possuem grande importância para a construção e compreensão de nosso 

trabalho. Trata-se do Campo de Marte e do Monte Capitólio; respectivamente os locais 

onde se iniciou e onde terminou a procissão triunfal de Otaviano em 29 a.C., sobre a qual 

iniciamos nosso trabalho. No entanto, a importância de tais regiões que ora destacamos 

não se fixa tão somente em sua relação com os aspectos triunfais, pois vai além disso. O 

Campus Martius era a região dedicada a Marte, divindade para a qual Augusto dedicou o 

templo que construiu em seu fórum; essa região, como vemos a seguir, foi uma das mais 

embelezadas de Roma por meio da arquitetura, contendo inúmeras construções ligadas a 

Augusto ou à sua família. O Monte Capitólio além de receber a atenção de Augusto, que 

restaurou alguns de seus edifícios, também foi local no qual o Princeps edificou o templo 

dedicado a Júpiter Tonante.  

Além disso, os dois complexos arquitetônicos que se constituem os objetos de 

nosso estudo, – 1º o Fórum de Augusto juntamente com o templo de Mars Vltor e 2º o 

templo de Apolo Palatino juntamente com as construções a ele relacionadas – passaram 

a assumir importantes atividades que antes se relacionavam com o Campo de Marte ou 

com o Monte Capitólio, de tal modo que podemos falar de uma transferência funcional e 

simbólica entre estas regiões e os novos complexos arquitetônicos erigidos pelo 

Imperador. 

Devido a isso, passamos agora a tratar de modo um pouco mais detalhado sobre 

estas duas regiões, começando com o Campo de Marte e terminando com o Monte 

Capitolino. Assim procedemos pelo fato de que as procissões triunfais se iniciavam 

naquela região e terminavam nesta. 

Segundo nos informa Tito Lívio (História de Roma, II. 5. 2), as terras que se 

localizavam entre o rio Tibre e o Monte Capitólio pertenciam a Tarquínio Soberbo e, 

depois de sua expulsão, este terreno foi dedicado ao deus Marte, de tal forma que segundo 

esta tradição mais popular, estas terras se tornaram públicas (ager publicus) desde o início 

da República. Uma história alternativa é contada por Dionísio de Halicarnasso (Das 
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Antiguidades Romanas, V. 13. 2), segundo a qual o Campus Martius tinha sido 

inicialmente dedicado a Marte e posteriormente tinha sido apropriado por Tarquínio.  

Originalmente, a área do Campo de Marte lembrava um grande triângulo plano, 

cada lado com aproximadamente dois quilômetros de comprimento. Sua borda leste é 

delimitada, de norte a sul, pelos cumes dos montes Pinciano, Quirinal e Capitolino, 

enquanto uma curva do Tibre define seus lados norte, oeste e sul. De relevo relativamente 

baixo e sujeito a inundações, esta planície se localizava fora do pomerium e das muralhas 

até depois do período de Augusto285. O Campo de Marte oferecia espaços desimpedidos 

para atividades de todos os tipos. Durante um período de vários séculos, a vasta área 

aberta do Campus Martius gradualmente começou a se encher de edifícios, começando 

no sul e gradualmente se espalhando para o norte à medida que Roma se expandia 

(REHAK, 2007: 10). 

Inicialmente, o Campo de Marte era regularmente usado como pastagem pública 

e fornecia espaço e instalações para o treino militar e o atletismo, incluindo a natação; 

possuía também áreas destinadas a corridas de cavalo. Por se localizar fora do pomerium, 

foi o lugar ideal para a discussão de assuntos militares e para as eleições mantidas nos 

comitia centuriata286 (eleição de Cônsules, Pretores e Censores) e mais tarde nos comitia 

tributa287 (eleição de Questores, Tribunos e Edis); também era o local onde a cada cinco 

anos o censo era realizado. Também no Campo de Marte, o Senado concedeu audiências 

a embaixadas proibidas de entrar na cidade (RICHARDSON, 1992: 67; CLARIDGE, 

2010: 197; COARELLI, 2007: 261-262). 

De acordo com Favro (2007: 256-257), durante a República a planície do Campo 

de Marte não era muito desenvolvida no que se refere à arquitetura. Com melhor 

drenagem e controle de enchentes, melhoraram as condições de construção, 

transformando o Campus no lugar ideal para um amplo desenvolvimento construtivo.  

Por ser o local de onde partiam as procissões triunfais, a parte sul do Campo de 

Marte, onde se localiza o Circus Flaminium, recebeu a atenção dos uiri triumphales, que 

com as riquezas advindas de suas vitórias construíram importantes obras no local. 

 
285 Somente com a expansão do pomerium pelo Imperador Cláudio em 47/48 d.C. que o Campo de Marte 

ou parte dele passou a se localizar dentro do mesmo. 
286 A assembleia de cidadãos romanos em suas unidades militares, a organização em que elegeram seus 

principais magistrados, aprovaram legislação e realizaram julgamentos importantes. Tais assembleias 

sempre foram realizadas fora do pomerium (RICHARDSON, 1992: 436). 
287 A assembleia de cidadãos romanos em suas tribos, a organização em que elegeram os magistrados, 

aprovaram plebiscitos e realizaram julgamentos menores. Esses comitia podiam ser realizados em qualquer 

lugar a menos de um quilômetro da cidade, mas geralmente se reuniam no Campus Martius para as eleições 

(RICHARDSON, 1992: 437). 
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Uma pesquisa recente mostrou que o desenvolvimento arquitetônico da área 

ao redor do Circus Flaminius foi quase inteiramente o resultado de dedicatórias 

de indivíduos que possuíam o imperium militar, tendo ou não celebrado um 

triunfo. Comandantes bem-sucedidos usaram uma parte de seu espólio (praeda 

ou manubiae) para financiar esses projetos, [...]. A criação de tal exposição 

pública (publica magnificentia) era tanto um direito como uma 

responsabilidade das grandes famílias senatoriais, e o sul do Campus Martius 

gradualmente passou a servir como um palco no qual as principais famílias 

competiam umas com as outras por meio de campanhas por cargos públicos e 

através da construção ou reparação de edifícios públicos cada vez mais 

elaborados que davam dignitas e auctoritas aos seus doadores (REHAK, 2007: 

13). 

 

Deste modo, a partir do segundo século a.C., observou-se o início de uma 

tendência em direção à construção monumental, como ficou evidente na atividade 

construtiva dos Imperatores vitoriosos, principalmente na área próxima ao Circus 

Flaminium. De acordo com Coarelli (2007: 264-265), arquitetos, pintores e escultores 

gregos participaram neste trabalho desde o início, dotando Roma pela primeira vez com 

um complexo arquitetural urbano digno de uma capital helenística.  

Durante o último século da República, a autoridade política em Roma estava 

escorregando do controle geral de famílias aristocráticas para as mãos de indivíduos como 

Mário e Sula. Enquanto o ditador Sula havia confinado suas atividades de construção 

principalmente no Fórum Romano e no Monte Capitolino, Pompeu descobriu que a área 

ao norte do Circo Flamínio e a oeste do Largo Argentina288 oferecia uma área adequada 

para expansão, de tal modo que construções em larga escala na parte central do Campo 

de Marte começaram apenas com o teatro de Pompeu e seus pórticos, que mudaram 

significativamente a complexidade arquitetônica desta área. Os grandiosos planos de 

Júlio César para esta área incluíram o projeto para a Saepta Júlia em meados do primeiro 

século a.C.; e o projeto de desvio do curso do rio Tibre, visando alargar o Campus Martius 

(RICHARDSON, 1992: 67; REHAK, 2007: 16; COARELLI, 2007: 265).  

O Campo de Marte foi a parte de Roma que mais sofreu intervenções 

urbanísticas e arquitetônicas no período de Augusto (Fig. 63), passando por uma incrível 

transformação e engrandecimento. Em diversas passagens de sua obra, Haselberger 

(2007) ressalta a importância do Campo de Marte para as construções ocorridas neste 

 
288 A área sagrada hoje conhecida como Largo Argentina evoluiu para um complexo religioso a partir do 

terceiro século a.C. Este local estava localizado longe das principais áreas do fórum, a oeste do Monte 

Capitolino, na parte sul do Campus Martius. O Largo Argentina pode ter marcado o início de muitas 

procissões triunfais, sendo a construção dos templos resultado de oferendas de generais vencedores. 

Quando os primeiros templos foram construídos, o local era pouco mais que um campo aberto. No início 

do Império, no entanto, a área em torno dele havia se tornado pesadamente construída com as Termas de 

Agripa no norte, edifícios ao redor do Circo Flamínio no sul, o Teatro de Pompeu e seu pórtico a oeste, e 

as colunatas Pórtico Minucia Frumentaria no leste (STAMPER, 2005: 44). 
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período, esclarecendo também que a transformação de Roma ganhou uma definição em 

larga escala no ano de 27 a.C., concentrada principalmente no Campo de Marte. “Durante 

quase uma década mais tarde, a área central do Campo de Marte seria um enorme canteiro 

de obras” (HASELBERGER, 2007: 102). 

 
 Figura 63: Campo de Marte no período de Augusto (WOOD: 2003). 
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De acordo com Diane Favro (2008: 207), Augusto e seus partidários ergueram 

mais de vinte edifícios e restauraram muitos outros. As construções temporárias também 

proliferaram, especialmente em conjunto com os principais eventos do calendário 

augustano, como os Ludi Saeculares, e a dedicação do Fórum de Augusto, quando 

estruturas de madeira foram erguidas para abrigar as centenas de celebrantes. As novas 

adições ao Campus Martius se mantiveram juntas visualmente e programaticamente, de 

modo que os edifícios exibiam materiais, estilo e conteúdo propagandístico semelhantes. 

Além disso, a maioria dos projetos de Augusto nesta área teve um uso recreativo.  

A grandiosidade arquitetônica do Campo de Marte e a quantidade de construções 

patrocinadas por Augusto, pelos membros de sua família ou por seus aliados foi tanta que 

de norte a sul do Campo de Marte seus visitantes poderiam ver obras ligadas ao Princeps, 

bem como poderiam se beneficiar dos entretenimentos e espetáculos que se desenrolavam 

em muitos destes edifícios públicos. Ao tratar sobre o Campo de Marte, Estrabão 

demonstra toda sua admiração ao afirmar:   

Pompeu, César divinizado e Augusto, juntamente com seus filhos, amigos, 

esposa e irmã, superaram todos os outros em seu zelo e munificência nestas 

decorações. O maior número destes pode ser visto no Campus Martius, que às 

belezas da natureza se juntam aquelas da arte. O tamanho da planície é 

maravilhoso, permitindo corridas de bigas e outras proezas de equitação sem 

impedimentos, e multidões para se exercitarem com bola, no circo e na 

palestra. As estruturas que o cercam, o gramado coberto de ervas durante todo 

o ano, os cumes das colinas além do Tibre, estendendo-se de suas margens com 

efeito panorâmico, apresentam um espetáculo que o olho abandona com pesar. 

Perto desta planície está outra cercada de colunas, bosques sagrados, três 

teatros, um anfiteatro e templos soberbos em estreita contiguidade entre si; e 

tão magnífico que parece inútil descrever o resto da cidade depois dele289 

(ESTRABÃO. Geografia, V. 3. 8).  

 

Por meio desta passagem de Estrabão podemos perceber o quanto o Campo de 

Marte se mostrava grandioso aos seus olhos, tanto por suas belezas naturais e pelas 

paisagens que formavam, das quais os olhos não se cansavam de admirar, quanto pelas 

construções, que se constituíam em verdadeiras obras de arte290. E para melhor 

 
289  καὶ γὰρ Πομπήιος καὶ ὁ θεὸς Καῖσαρ καὶ ὁ Σεβαστὸς καὶ οἱ τούτου παῖδες καὶ οἱ φίλοι καὶ γυνὴ καὶ 

ἀδελφὴ πᾶσαν ὑπερεβάλοντο σπουδὴν καὶ δαπάνην εἰς τὰς κατασκευάς: τούτων δὲ τὰ πλεῖστα ὁ Μάρτιος 

ἔχει κάμπος πρὸς τῇ φύσει προσλαβὼν καὶ τὸν ἐκ τῆς προνοίας κόσμον. καὶ γὰρ τὸ μέγεθος τοῦ πεδίου 

θαυμαστὸν ἅμα καὶ τὰς ἁρματοδρομίας καὶ τὴν ἄλλην ἱππασίαν ἀκώλυτον παρέχον τῷ τοσούτῳ πλήθει 

τῶν σφαίρᾳ καὶ κρίκῳ καὶ παλαίστρᾳ γυμναζομένων: καὶ τὰ περικείμενα ἔργα καὶ τὸ ἔδαφος ποάζον δι᾽ 

ἔτους καὶ τῶν λόφων στεφάναι τῶν ὑπὲρ τοῦ ποταμοῦ μέχρι τοῦ ῥείθρου σκηνογραφικὴν ὄψιν 

ἐπιδεικνύμεναι δυσαπάλλακτον παρέχουσι τὴν θέαν. πλησίον δ᾽ ἐστὶ τοῦ πεδίου τούτου καὶ ἄλλο πεδίον 

καὶ στοαὶ κύκλῳ παμπληθεῖς καὶ ἄλση καὶ θέατρα τρία καὶ ἀμφιθέατρον καὶ ναοὶ πολυτελεῖς καὶ συνεχεῖς 

ἀλλήλοις, ὡς πάρεργον ἂν δόξαιεν ἀποφαίνειν τὴν ἄλλην πόλιν. (Traduzido do grego para o inglês por H.C. 

Hamilton e W. Falconer e para o português pelo autor desta tese). 
290 Segundo Edmund Thomas (2015: 347-349), apesar de a arquitetura ter sido bastante utilizada como 

suporte para esculturas e pinturas, seria limitado vê-la apenas nesta perspectiva. Este autor defende que a 

arquitetura em si era vista como arte, de modo que nos últimos anos da República, as ordens arquitetônicas 
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compreender como as construções do Campo de Marte foram importantes para exaltar 

ainda mais o nome e a imagem de Augusto, passamos agora a tratar rapidamente das 

principais obras arquitetônicas que possuíam conexão com o nome do Princeps ou de 

seus familiares. Optamos aqui por tratar destas construções não seguindo a ordem 

cronológica da construção ou restauração delas, mas por meio de sua localização 

topográfica, iniciando com as obras localizadas no norte do Campus (Fig. 63), em seguida 

tratando dos edifícios na parte central e finalizando com as construções que ficavam ao 

sul do Campo de Marte. 

Deste modo, iniciamos nossa reflexão com o Mausoléu de Augusto. Esta obra 

monumental foi a primeira construção de Augusto no Campus Martius, iniciado em 29 

a.C. entre a Via Flamínia e o Tibre. A base circular em mármore media mais de 85 metros 

de diâmetro; com uma altura de aproximadamente 45 metros (Fig. 64). Desde o início 

Augusto projetou a área circundante como um parque público com plantações de árvores 

e passeios esplêndidos para o lazer popular. De acordo com Estrabão (Geografia, V. 3. 

8), os romanos ergueram no Campo de Marte monumentos fúnebres para as pessoas mais 

ilustres, no entanto, o mais notável dentre eles era o Mausoléu de Augusto, que consistia 

em um monte de terra erguida sobre uma alta fundação de mármore branco, situado perto 

do rio, e coberto até o topo com arbustos sempre verdes. Sobre o cume estava uma estátua 

de bronze de Augusto. 

 
Figura 64: Reconstrução do Mausoléu de Augusto (FAVRO, 2007: 245). 

 
desenvolveram-se com riqueza particular, inspiradas pela originalidade helenística tardia e ajudadas pela 

disponibilidade de mármore, mas também estimuladas conceitualmente pela crescente separação mental, 

desde o período helenístico, entre o núcleo estrutural de um edifício e seus ornamentos. Este autor defende 

também que a arquitetura, no entanto, não é simplesmente uma arte para os olhos. Ela é construída para ser 

experimentada pelo corpo se movendo pelo espaço, de modo que enquanto a escultura é uma arte de moldar 

o material, a arquitetura é uma arte de moldar o espaço.    



 

237 
 

Devemos lembrar que ao ser esta uma das primeiras obras iniciadas pelo então 

Otaviano após sua vitória em Ácio, o valor simbólico desta construção era enorme, pois 

era uma prova material de seu compromisso com Roma e suas tradições, além de uma 

garantia de que o centro do poder não deixaria Roma, diferentemente do que foi 

propagandeado por Otaviano após tornar público o conteúdo do testamento de Marco 

Antônio, no qual este teria deixado expresso o seu desejo de ser enterrado em Alexandria. 

Como esclarece Luciane Munhoz de Omena e Pedro Paulo Funari, neste contexto:  

[...] os rituais mortuários tornaram-se dispositivos de poder, já que os conflitos 

políticos entre os triúnviros incorporaram, entre outros elementos, a linguagem 

mortuária. [...] o tumulus de Otávio passa a inserir-se em um sistema de 

recordação, um sistema de símbolos, permitindo, com isso, à domus otaviana 

e aos seus partidários a agregação à tradição do mos maiorum (OMENA; 

FUNARI, 2016: 87). 

 

De acordo com Paul Rehak (2007: 36), como o local escolhido para seu 

Mausoléu ficava a quase um quilômetro dos últimos túmulos republicanos no sul do 

Campus Martius, parece claro que Otaviano estava deliberadamente se distanciando dos 

túmulos de outros romanos notáveis. Mais importante ainda, Otaviano se distanciou 

também de seu pai adotivo, César, já que este, provavelmente, foi enterrado no túmulo da 

gens Júlia no sul do Campus Martius. Além disso, nessa área relativamente pouco 

desenvolvida da cidade, Augusto poderia dar rédea solta a novas ideias arquitetônicas. 

Para este autor, a escolha da localização do Mausoléu reflete tanto uma prática 

contemporânea do fim da República, de túmulos monumentais erguidos em locais 

proeminentes na estrada, que serviram também como meio da autopromoção; como 

também marca uma ruptura com a tradição, dentre outras coisas, por sua absoluta 

monumentalidade, por sua localização perto da água, pelo grau de embelezamento 

arquitetônico e por sua decisão de erigir um túmulo relativamente cedo. 

Além disso, “ao posicionar a sua domus eterna em um ambiente vinculado ao 

capital simbólico do mos maiorum, Otávio aproximou-se dos discursos senatoriais, 

ganhando, deste modo, maior visibilidade e significado político-social” (OMENA; 

FUNARI, 2016: 87). A monumentalidade de seu Mausoléu permitia que esta obra fosse 

vista de grandes distâncias, dominando a paisagem da parte norte do Campo de Marte, 

juntamente com outras construções associadas a Augusto, construídas cerca de 20 anos 

depois: o Horologium e a Ara Pacis. 
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O enorme relógio solar (Horologium) (Fig. 65) foi construído por Augusto em 

10/9 a.C., ao sul de seu Mausoléu, cujo gnomon era um enorme obelisco291 com 31 metros 

de altura trazido de Heliópolis, no Egito. De acordo com Plínio, o Velho (História 

Natural, XXXVI. 72-73), a sombra do obelisco marcava a duração dos dias sobre um 

pavimento que foi colocado a uma distância apropriada para que a sombra projetada ao 

meio-dia no dia mais curto do ano chegasse à sua borda. Tiras de bronze foram colocadas 

no pavimento para medir a sombra dia a dia, à medida que ela se tornava gradualmente 

mais curta e mais longa.  

 
Figura 65: Reconstrução do norte do Campus Martius. 1. Mausoléu de Augusto; 2. Ustrinum (local 

de cremação do corpo de Augusto); 3. Horologium de Augusto; 4. Ara Pacis (FAVRO, 2007: 249). 

De acordo com Rehak (2007: 80), a construção de um grande relógio solar não 

era estranha à época, por ser um período tão preocupado com o tempo292; no entanto sua 

 
291 O obelisco (Fig. 9b) escolhido como gnomon do Horologium de Augusto foi um dos dois levados para 

Roma como parte dos despojos do Egito, que Augusto havia conquistado vinte anos antes. Aparentemente 

ambos devem ter sido levados para Roma ao mesmo tempo, já que em 10/9 a.C. ambos estavam inscritos 

de maneira idêntica dedicados ao deus Sol. Enquanto um destes obeliscos foi colocado no Horologium; o 

outro foi colocado no extremo oposto de Roma, na spina do Circus Maximus, marcando geograficamente 

um ponto norte e um ponto sul na cidade de Augusto (REHAK, 2007: 81). 
292 Devemos lembrar, por exemplo, que Vitrúvio considerava a gnomônica (gnomonice) como uma das três 

partes nas quais se dividia a arquitetura (as outras duas são as edificações, aedificatio, e a mecânica, 

machinatio), de modo que em seu livro nove pode-se ver uma explicação com relação aos conhecimentos 

referentes à astronomia, tratando de assuntos como: os signos zodiacais, planetas, movimentação dos astros, 

órbitas, interação entre Sol e Lua, as fases da Lua, solstícios e equinócios, constelações, etc.; além da relação 
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escala colossal exigia mais do que apenas um domínio da ciência astronômica e da 

matemática aplicada, de modo que foram necessários enormes recursos, habilidade em 

engenharia, força de trabalho treinada, acesso aos monumentos faraônicos do Egito e um 

navio capaz de transportar o obelisco pelas águas abertas do Mediterrâneo. Para este 

autor, um pré-requisito para esse projeto foi, portanto, a derrota de Antônio e Cleópatra 

por Otaviano e a conquista romana do Egito, pois através desta vitória, Otaviano ganhou 

o direito de reutilizar os monumentos do Egito para seus próprios propósitos. 

Completando a paisagem norte do Campus Martius se encontrava a Ara Pacis 

(Fig. 66 e 67), que ficava entre o relógio solar e a Via Flamínia, caminho pelo qual 

Augusto retornou a Roma em 13 a.C. após ter passado 3 anos longe de Roma, na Hispânia 

e na Gália. Iniciado por decreto do Senado em julho de 13 a.C., foi dedicado em 9 a.C. O 

altar comemorava o retorno vitorioso de Augusto a Roma. De acordo com Favro (2008: 

129), de modo ainda mais significativo, o altar pode ter sido associado ao cargo de 

Pontifex Maximus que Augusto assumiu após a morte de Lépido. 

Não sendo uma estrutura grande, a Ara Pacis foi notável por seu mármore, 

entalhes elaborados e iconografia. Um altar elevado formava o núcleo, cercado 

por muros recônditos. As superfícies externas estavam cobertas de relevos 

detalhados. Os que estavam do lado da estrada representavam Roma e Tellus, 

personificando o povo romano e as graças da paz. Os painéis de relevo no lado 

oeste mostravam cenas relacionadas às origens de Roma e da linhagem Júlia. 

Os painéis mais longos ao norte e ao sul mostravam a procissão de romanos 

que presumivelmente participavam de cerimônias associadas ao altar. O 

monumento visualmente rico, portanto, ligava o passado, o presente e o futuro 

de Roma à sorte de Augusto e sua família (FAVRO, 2008: 129). 

 

De acordo com Strong (1961: 20), o projetista do friso da procissão, encontrou 

sua inspiração não nas humildes procissões da escultura republicana, mas na grande 

procissão panatenaica do Parthenon de Atenas e, ao mesmo tempo, alcançou o que ia 

tornar-se o típico friso processional romano. O caráter clássico da procissão é 

parcialmente explicado pelo planejamento e em parte pela habilidade dos escultores neo-

áticos cujo trabalho em relevos decorativos no último século apelara para os patronos 

romanos privados (e agora apelava aos funcionários do Estado) pela elegante 

simplicidade e clareza de seu estilo.293  

 
destes fenômenos com a gnomônica. Além disso, Vitrúvio encerrou este livro discorrendo sobre os 

diferentes tipos de relógios e os métodos e técnicas que se aplicam para o seu traçado. Outro contemporâneo 

de Augusto a dedicar grande importância aos conhecimentos astronômicos foi Marco Manílio, com sua 

obra intitulada Astronômicas. 
293 Como vimos no primeiro capítulo, Zachos (2007: 419) estabelece uma relação entre a decoração vegetal 

presente na Ara Pacis com a decoração vegetal presente no altar monumental que se localizava no 

monumento construído em Nicópolis, de modo que para este autor, o monumento de Nicópolis foi o 

precursor deste estilo que esteve tão presente nas obras do período augustano.  
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Figura 66: Ara Pacis (CLARIDGE, 2010: 208-209). 

 

 
Figura 67: Visão frontal da entrada da Ara Pacis. Roma, Museu da Ara Pacis. Foto tirada pelo 

autor no mesmo museu em 15/01/2019. 

A importância destas três obras localizadas na parte norte do Campo de Marte, 

próximas a importantes vias de acesso a Roma (o rio Tibre e a Via Flamínia) é enorme, 

pois tais obras focalizavam a pessoa do Princeps, destacando a importância dele e de seu 

poder para Roma. Segundo Rehak (2007: 7), ao contrário de outras obras que invocavam 
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imagens familiares, o complexo localizado na parte norte do Campus Martius representou 

algo fundamentalmente diferente, pois transmitia um conjunto de mensagens que focaliza 

a pessoa do próprio Augusto. 

Desta forma, a pessoa que percorresse a Via Flamínia, vinda de fora de Roma, 

veria na parte norte do Campo de Marte este verdadeiro complexo arquitetônico. Veria 

em primeiro lugar o Mausoléu de Augusto, com seus espaços verdes destinados ao uso 

público; mais ao sul veria a Ara Pacis e o gigantesco Horologium, obras primorosas que 

se complementavam, pois enquanto o Horologium era grandioso em suas proporções, a 

Ara Pacis possuía grande sofisticação por seu material e por seus relevos ricamente 

coloridos. Continuando neste caminho, mais ao sul esta pessoa iria se deparar com 

importantes construções relacionadas com Marcos Agripa, que como vimos, além de ter 

desempenhado um destacado papel militar nas vitórias de Augusto, era também o braço 

direito do Princeps no que diz respeito ao engrandecimento arquitetônico da Vrbs.  

Segundo Rehak (2007: 20), Agripa teria adquirido grande parte das propriedades 

de Pompeu no Campo de Marte, de modo que foi inquestionavelmente o maior construtor 

nesta porção da ampla planície, de modo que transformou as propriedades privadas de 

Pompeu em propriedade pública e fez delas uma peça-chave para algumas das políticas 

do novo regime. De acordo com Strong (1968: 103), os vários projetos de Agripa 

exigiram uma equipe grande e bem organizada; ele tinha uma organização nas pedreiras 

de mármore da Numídia, fornecendo a matéria-prima para os projetos de construção; e 

ele deve ter tido uma equipe de conselheiros e agentes que o ajudaram a adornar seus 

prédios com esculturas e pinturas.  

Um dos empreendimentos iniciados por Agripa, próximo à Via Flamínia, foi o 

Campus Agrippae. Esta área verde foi concluída por Augusto e em 7 a.C., cinco anos 

após a morte de Agripa, ela foi dedicada e aberta ao público. Como vimos, este parque 

era embelezado pelo pórtico Vipsânia (Fig. 63) que havia sido iniciado pela irmã de 

Agripa e que continha o mapa do mundo conhecido. De acordo com Favro (2008: 176), 

esta e outras áreas verdes em Roma desempenharam um importante papel, sendo grupos 

notáveis que tornaram a Roma de Augusto não apenas uma cidade de mármore, mas 

também uma cidade de vegetação.  

Mais a oeste se encontravam a Saepta Júlia e o Diribitorium (Fig. 63). A Saepta 

era um grande recinto retangular com cerca de 310 metros de comprimento e 120 metros 

de largura. Foi iniciada por Júlio César, que a projetou já em 54 a.C. para substituir o 

antigo local de votação (Ovile) dos romanos nos comitia centuriata e tributa. Foi 
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concluída e dedicada por Agripa em 26 a.C., que a adornou com numerosas pinturas e 

relevos294. No extremo sul, um amplo corredor sem colunas separava-o do Diribitorium. 

Na extremidade norte parece ter existido um amplo saguão separado da área aberta ao sul 

por uma parede na qual havia pelo menos oito portas. Os longos pórticos de ambos os 

lados eram essencialmente estruturas independentes; a leste o pórtico Meleagri, que 

derivou seu nome de uma representação da caça ao javali de Cálidon e possivelmente de 

outras histórias em que Meléagro figurava; e a oeste o pórtico Argonautarum, que derivou 

seu nome de pinturas que retratavam a história dos Argonautas (RICHARDSON, 1992: 

312-313 e 340-341). 

O Diribitorium era um edifício retangular onde os votos eram contados pelos 

funcionários eleitorais (diribitores). Este edifício foi iniciado por Agripa em conexão com 

a Saepta, mas, assim como o Campus Agrippae, foi concluído por Augusto e inaugurado 

em 7 a.C. Era o maior edifício sob um único teto em Roma na época de Augusto 

(RICHARDSON, 1992: 109-110). Apesar de a Saepta e o Diribitorium serem estruturas 

planejadas originalmente como o local de votação e o lugar para a contagem de votos, de 

acordo com Rehak (2007: 21), ironicamente tais obras foram concluídas no momento em 

que sua pretensa importância política começou a declinar, já que, sob Augusto, as eleições 

foram gradualmente reduzidas, de modo que os edifícios começaram a servir para jogos 

e exibições públicas. Podemos ver em Suetônio (A Vida dos Doze Césares, Vida de 

Augusto, XLIII. 1) que a grande área central da Saepta foi um dos locais usados por 

Augusto para a realização de espetáculos295. 

 
294 De acordo com Strong (1968: 103), Agripa deve ter tido uma equipe de consultores e agentes que o 

ajudaram a adornar seus edifícios com esculturas e pinturas, de modo que ele transformou a Saepta em uma 

espécie de museu. Segundo Susan Walker (2000: 71), os artistas gregos do IV e V século a.C. eram 

considerados pelos romanos como mestres capazes de expressar em sua arte uma autoridade moral 

equivalente àquela de seus pares na oratória e filosofia, de modo que originais gregos deste período 

transmitiam uma mensagem moral. Para esta autora a exibição pública de obras de artes Clássicas em Roma 

criou um museu moral, servindo como um lembrete visual daquelas qualidades que Augusto tentou incutir 

na sociedade, museu este que moradores e visitantes deveriam admirar e respeitar.  
295 Augusto demonstra a importância que conferiu aos espetáculos em suas Res Gestae (XXII), ao afirmar 

que ofereceu espetáculos de gladiadores três vezes em seu nome e cinco vezes em nome de seus filhos ou 

netos, nos quais lutaram cerca de dez mil homens; por duas vezes ofereceu ao povo espetáculos de atletas 

em seu nome e uma terceira vez em nome de seu neto; realizou jogos em seu nome por quatro vezes e como 

representante de outros magistrados, vinte e três vezes; realizou os Jogos Seculares; os jogos de Marte; e 

em vinte e seis ocasiões ofereceu caçadas de animais selvagens africanos, em seu nome, ou dos seus filhos 

ou netos, caçadas que aconteceram no circo, no fórum, ou no anfiteatro, nas quais cerca de três mil e 

quinhentos animais foram mortos. Além disso, de acordo com Dion Cássio (História Romana, LIII. 1. 5), 

Augusto construiu no Campo de Marte o Stadium Augusti, um estádio de madeira que ele ergueu em 

28 a.C., no qual as competições de ginástica foram realizadas como parte da primeira celebração dos jogos 

em honra a Apolo Actius (Ludi Ἄκτια). É notável também que foi no período de Augusto que o primeiro 

anfiteatro de pedra foi dedicado, o Amphitheatrum Statilii Tauri, que foi construído por T. Estacílio Tauro, 

um dos generais mais ilustres e bem-sucedidos de Otaviano, que teve um papel brilhante na guerra contra 
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A oeste destas construções se encontravam outras importantes obras de Agripa: 

o Panteão296, a basílica de Netuno e as Termas (Fig. 63). Segundo Dion Cássio (História 

Romana, LIII. 27), Agripa teria embelezado Roma à sua própria custa e sob suas ordens 

foi concluída em 25 a.C. a construção do Panteão297, com o objetivo de abrigar dentre 

outras estátuas, as de Augusto e dele próprio. Porém, com a recusa do Princeps de colocá-

las na cela principal, ao lado das estátuas de Marte e de Vênus, Agripa teria colocado 

então a estátua de Júlio Cesar, enquanto que sua estátua, juntamente com a de Augusto, 

teria ficado em uma antessala. A partir disso, parece que o projeto do edifício foi em 

homenagem aos antepassados divinos de Augusto, especialmente Marte e Vênus, um 

precursor do Templo de Marte Vltor, o que demonstra a grande importância que o templo 

teve na empreitada arquitetônica e religiosa de Augusto.  Há numerosos debates sobre a 

orientação do prédio original, a forma arquitetônica e o significado iconográfico.298 Sabe-

se que era construído com blocos de travertino e forrado com mármore; possuía também 

cariátides e suas colunatas possuíam capitéis em bronze299. 

Ao sul deste importante templo, e associado a ele, se localizava a basílica de 

Netuno, embora sua função e decoração sejam desconhecidas. De acordo com Dion 

 
Sexto Pompeu e em Ácio e triunfou em 34 a.C. por seus sucessos na África. O anfiteatro foi dedicado em 

29 a.C. 
296 No artigo intitulado Was Agrippa's Pantheon the Temple of Mars In Campo?, publicado em 1994, 

Ziolkowski argumenta que “Panteão” é na verdade um nome impróprio para o Templo de Marte no Campus 

Martius. Este foi um dos templos rededicados por Augusto, de modo que o dies natalis deste templo passou 

a ser 23 de setembro, a mesma data de seu aniversário.  
297 Se levarmos em conta a inscrição (M. AGRIPPA. L. F. COS. TERTIVM. FECIT: Marcos Agripa, filho 

de Lúcio, Cônsul pela terceira vez, fez [este edifício]) que se encontra na fachada do Panteão reconstruído 

por Adriano, a data de sua conclusão teria sido em 27 a.C.  
298 De acordo com Stamper (2005: 127-128), as escavações realizadas na década de 1890 revelaram que os 

blocos de fundação do templo original estavam localizados diretamente sob o pronaos atual. As primeiras 

interpretações destas fundações por Lanciani sugeriram que o templo original era em forma de T e que seu 

pronaos estava orientado para o sul; acreditava-se que o espaço ocupado pela atual rotunda fosse uma área 

pavimentada, circular no plano, cercada por uma parede e aberta para o céu. Segundo este autor, uma 

interpretação alternativa sugere que a estrutura original sob o presente pronaos era um propileu aberto ao 

invés de uma cela e que forneceu acesso ao espaço circular aberto. Este autor lembra ainda que novas 

escavações realizadas em 1996-1997 revelaram uma compreensão diferente do Panteão. Descobriu-se uma 

escada de acesso que levava ao pronaos original do lado norte do prédio, diretamente sob as escadas do 

Panteão de Adriano. Esta descoberta sugere que o Panteão de Agripa estava orientado para o norte, idêntico 

ao edifício existente. O pronaos original ficava no mesmo local que o atual, e a cela original teria sido 

circular, possivelmente coberta com uma estrutura de telhado de madeira. De acordo com Ziolkowski 

(2009: 31-34) estas conclusões são conjecturais, de modo que as escavações não encontraram nenhum 

material datável, segundo ele, a opinião original de Lanciani ainda é sustentada por todos os achados até o 

momento.  
299 Deste templo quase nada restou, pois um incêndio o teria destruído, o que fez com que ele fosse 

reconstruído pelo Imperador Adriano no século II d.C., com um formato circular como ainda pode ser visto 

nos dias atuais, pois este templo reconstruído por Adriano encontra-se em perfeito estado de conservação. 

Segundo D. S. Robertson (1997: 290-296) o Panteão reconstruído por Adriano é “uma das obras mais 

célebres e gloriosas da arquitetura antiga, a mais antiga construção coberta importante do mundo, ainda 

intacta”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcos_Vips%C3%A2nio_Agripa
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAcio_Vips%C3%A2nio_Agripa
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4nsul_(Roma_Antiga)
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Cássio (História Romana, LIII. 27), Agripa teria construído esta Basílica em honra às 

vitórias navais (em Nauloco e em Ácio); além disso, ela provavelmente possuía ligações 

com o pórtico Argonautarum.  

Ao sul desta basílica se encontravam as termas de Agripa (Fig. 68). O primeiro 

dos grandes complexos de banho em Roma e que provavelmente foi iniciado em 25 a.C., 

embora o complexo concluído deve ter sido inaugurado mais tarde, já que o Aqua Virgo, 

que forneceu água aos banhos, não foi concluído até 19 a.C. Segundo Dion Cássio 

(História Romana, LIV. 29), Agripa queria que os banhos fossem dados ao povo romano, 

para seu uso livre, após sua morte. Os banhos eram adornados com obras de arte e imagens 

sendo deixadas nas paredes até mesmo das salas mais quentes (RICHARDSON, 1992: 

386-387). Próximo às termas se encontrava o Stagnum Agrippae, um lago artificial que 

Agripa construiu. O Stagnum se localizava em um parque, presumivelmente os Horti 

Agrippae300. A água que abastecia o lago provavelmente vinha do Aqua Virgo. O lago era 

drenado por um canal301 ornamental que atravessava o Campus Martius e desembocava 

no Tibre. Segundo Favro (2008: 179), com estes complexos arquitetônicos, parques e 

áreas verdes, Agripa criou uma vitrine de arquitetura paisagística na parte central do 

Campo de Marte. Como resultado, esta planície mudou sua imagem; o campo do deus da 

guerra tornou-se um parque exuberante. 

Percebemos com estas inúmeras construções o importante papel desempenhado 

por Agripa no embelezamento arquitetônico desta parte central do Campo de Marte. E 

mesmo Augusto não estando associado diretamente a tais construções, tal empreitada 

deve ter contribuído ainda mais para engrandecer seu nome e para criar uma imagem 

positiva de seu governo, primeiro pelo fato de que Agripa fazia parte da família do 

Princeps, haja vista que a partir de 21 a.C. passou a ser genro de Augusto após se casar 

com Júlia, que havia ficado viúva de seu primo Marcelo, filho de Otávia, no ano de 

23 a.C.; e segundo pelo fato de que muitas destas obras foram concluídas e dedicadas por 

Augusto, após a morte de Agripa. 

 

 
300 De acordo com Richardson (1992: 196), a palavra horti é geralmente reservada para uma residência 

privada com extensos jardins dentro dos limites de uma cidade, embora não necessariamente dentro do 

pomerium. Os Horti Agrippae constituíam uma vila no Campus Martius que Agripa deixou em seu 

testamento para o povo de Roma, juntamente com as Thermae Agrippae. 
301 Um canal artificial para a água, geralmente cercado por um caminho e muitas vezes provido de pontes, 

fontes e esculturas ao longo de seu comprimento. Um euripus é frequentemente uma característica de um 

jardim e pode ser usado para criar peixes (RICHARDSON, 1992: 437). 
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Figura 68: Reconstrução das Termas de Agripa, vista do oeste. 'Stagnum' em primeiro plano 

(NASH, 1961: 432). 

Mais ao sul destas construções de Agripa se encontrava o Teatro de Pompeu, 

com seus pórticos e cúria (Fig. 58). Esta grandiosa obra de engenharia, como vimos, foi 

o maior teatro romano e o primeiro teatro de pedra permanente a ser erigido em Roma, 

além de ter estabelecido o padrão que todos os subsequentes teatros romanos seguiram. 

Em suas Res Gestae (XX), Augusto se gaba de ter reformado o Teatro de Pompeu, com 

um custo vultoso e sem ter colocado nenhuma inscrição em seu próprio nome. Além 

disso, Augusto construiu o Teatro de Marcelo302 (Fig. 69); o segundo teatro de pedra303 a 

ser construído em Roma, vindo quase imediatamente após o Teatro de Pompeu. Tal teatro 

que havia sido iniciado por Júlio César foi concluído por Augusto em 13 a.C. e recebeu 

o nome de seu sobrinho. Para sua dedicação Augusto ofereceu jogos esplêndidos.  

 
302 Este teatro, cujas algumas estruturas externas permanecem conservadas, se localiza a leste do Circus 

Flaminius, no sopé do monte Capitólio. 
303 O terceiro teatro de pedra construído em Roma foi o Teatro de Balbus. Erigido por Cornélio Balbo ao 

norte do Teatro de Marcelo, este teatro foi concluído em 13 a.C., juntamente com um pórtico adjacente, a 

Crypta Balbi. Os jogos dedicatórios ocorreram no mesmo verão em que Augusto retornou da Hispânia e da 

Gália. O Teatro de Balbo foi o último edifício público no Campus Martius a ser dedicado por um indivíduo 

não estreitamente ligado a Augusto ou a um membro de sua família (REHAK, 2007: 24-25). 
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Figura 69: Ruínas da parte externa do Teatro de Marcelo com construção moderna (esquerda) e 

colunas do Templo de Apolo Sosiano (direita). Foto tirada pelo autor em 13/01/2019. Roma. 

Por fim, na parte sul do Campo de Marte se encontravam importantes 

construções relacionadas a Augusto. Em primeiro lugar, devemos abordar sobre os 

pórticos304 que se encontravam próximos ao Circo Flamínio (Fig. 70). Devemos lembrar 

que esta área ao sul do Campus Martius desempenhou um importante papel nas procissões 

triunfais, já que, como vimos, era próximo ao Circus Flaminium que as procissões se 

iniciavam e era nesta região também que as riquezas conquistadas eram exibidas nos dias 

anteriores à cerimônia.  

 
304 Segundo Richardson (1992: 310-311), um pórtico consiste em uma colunata coberta, geralmente com 

uma parede traseira essencialmente fechada e uma ou mais fileiras paralelas de colunas. Anteriormente, 

pórticos eram usados para limitar parte de um recinto do templo, para fazer um caminho coberto entre dois 

pontos, ou para fornecer abrigo aos mercados. De acordo com este autor, o uso de pórticos como uma forma 

arquitetônica ocorreu de duas formas: Na primeira metade do século II a.C., quando os pórticos eram 

especialmente para fins utilitários; e na segunda metade do primeiro século a.C., quando se tornaram 

complexos luxuosos e monumentais para uso público e edificação. De acordo com Strong (1968: 100), a 

história dos pórticos em Roma ilustra o papel dos uiri triumphales na história da arquitetura da cidade, pois 

eles transformaram os pórticos em um monumento da vitória na tradição das stoas gregas. Os pórticos 

receberam um estilo grego, cheio de imagens e estátuas, e se tornaram uma das características mais 

marcantes da arquitetura da cidade. 
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Figura 70: Plano da área próxima ao Circus Flaminius. A. Porticus Octavia; B. Porticus Philippi; 

C. Porticus Octaviae; D. Templos de Apolo Sosianus e Belona; E. Teatro de Marcelo; F. Fórum 

Holitorium (STAMPER, 2005: 123). 

Nesta área havia um total de três pórticos na época de Augusto, um ao lado do 

outro (Fig. 70). De oeste a leste, o primeiro era o Pórtico de Otávio (Porticus Octavia), 

construído em 167-166 a.C. por Cneu Otávio como um monumento à sua vitória naval 
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sobre Perseu da Macedônia. Segundo Veléio Patérculo305 (História Romana, II. 1. 2), este 

pórtico era um dos mais esplêndidos de todos. Sabe-se que Otaviano dispôs neste pórtico 

os estandartes de Gabínio que estavam em poder dos Dálmatas; Otaviano recuperou os 

estandartes após sua vitória final na Dalmácia, em 33 a.C., de modo que ele reconstruiu 

este pórtico em honra a esta vitória. Se levarmos em conta que em 29 a.C. Otaviano 

realizou seu triplo triunfo sobre Dalmácia, Ácio e Alexandria, e deduzindo que tal 

reconstrução se realizou após este triunfo, é digno de nota o fato dele ter restaurado este 

pórtico em específico, que foi construído em honra à vitória naval de Cneu Otávio, de tal 

forma que, com isso, estabelecia-se também uma relação com sua própria vitória naval 

em Ácio, de tal maneira que podemos dizer que o pórtico reconstruído foi ressignificado 

para ressaltar também as vitórias do Princeps, mesmo que em suas Res Gestae (XIX) 

Augusto tenha feito questão de ressaltar que restaurou este pórtico mantendo inalterado 

o nome de seu idealizador original.  

A leste desta construção encontrava-se o Pórtico de Filipo (Porticus Philippi), 

construído por Lúcio Márcio Filipo, para cercar o templo de Hércules Musarum, que foi 

originalmente construído por M. Fúlvio Nobilior em 187 a.C. O idealizador do Pórtico 

possuía relação com Augusto, já que era seu padrasto ou seu meio irmão306.  

Ao lado deste pórtico se encontrava o Pórtico Metelli, construído por Cecílio 

Metelo Macedônico em 143-131 a.C. englobando os dois templos do século II a.C. 

dedicados a Juno Regina e Jupiter Stator. Sua reconstrução foi iniciada por Marcelo, 

sobrinho de Augusto, em 33 a.C., mas foi concluída após sua morte, quando o pórtico foi 

dedicado com o nome de Pórtico de Otávia (Porticus Octaviae), em homenagem à irmã 

de Augusto. Não há certeza sobre o responsável pela obra, pois apesar de levar o nome 

de Otávia, Suetônio afirma que foi uma construção de Augusto (A Vida dos Doze Césares, 

Vida de Augusto, XXIX. 4).  

Com a reconstrução do pórtico, realizou-se também uma restauração substancial 

dos dois templos (Fig. 71), incluindo a mudança do Templo de Jupiter Stator de um 

templo peripteral para peripteros sine postico. O tamanho total do novo recinto tinha 

cerca de 115 metros de largura por 135 metros de comprimento. No espaço entre os 

 
305 Veléio Patérculo (ca. 20 a.C. – ca. 30 d.C.) era proveniente de família italiana. Ele serviu como soldado, 

entrou para o Senado e se tornou Pretor no governo de Tibério. Sua História Romana trata desde a Guerra 

de Troia a Júlio Cesar, se concentrando depois nos governos de Augusto e Tibério (MELLOR, 2006: 55). 
306 Não há certeza se quem construiu o pórtico foi Lúcio Márcio Filipo, Cônsul em 56 a.C., e segundo 

esposo da mãe de Augusto, ou se foi Lúcio Márcio Filipo, Cônsul suffectus em 38 a.C., filho do anterior. 
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templos e o novo pórtico, acrescentaram uma schola307, ou cúria Octaviae, e uma 

biblioteca que tinha seções gregas e latinas. A schola era em algumas ocasiões usada para 

reuniões do Senado. Também foi adicionado ao complexo um propileu308 de entrada no 

lado sudoeste, de frente para o Circus Flaminius (STAMPER, 2005: 121-122).  

 
Figura 71: Porticus Octaviae (Metelli). A. Templo de Juno Regina; B. Templo de Júpiter Stator com 

nova tipologia de peripteros sine postico (STAMPER, 2005: 124). 

Além da importância de tais pórticos para a ressignificação do Campo de Marte 

e promoção da imagem de Augusto, devemos tratar também da importância concedida 

pelo Princeps aos templos localizados no Campo de Marte, haja vista que dentre os 

diversos templos aí localizados, muitos foram restaurados por ele ou por pessoas a ele 

ligadas. Por exemplo, o templo de Belona (Fig. 70), deusa da guerra, restaurado no 

período de Augusto por Ápio Cláudio Pulcro, grande amigo de Augusto e parente da sua 

esposa Lívia. Ao lado deste templo se localizava o templo de Apolo Sosiano (Fig. 69 e 

70), do qual tratamos no capítulo um. Este templo deve ter desempenhado um importante 

papel para a promoção da imagem de Augusto, não só por conter frisos que aludiam ao 

seu triunfo ou por estar próximo à rota triunfal ou ao lado do templo dedicado à deusa da 

guerra, próximo ao Teatro de Marcelo, mas por ser dedicado a Apolo, deus ao qual 

 
307 Uma forma arquitetônica que consiste em um banco semicircular, ou quase semicircular, onde pequenos 

grupos podem sentar e conversar (RICHARDSON, 1992: 442). 
308 Propylaeum era a porta de entrada para um recinto, dando uma definição arquitetônica mais ou menos 

elaborada por colunas e portas. Geralmente, projeta-se a partir da parede do recinto no exterior e também 

pode projetar-se no interior (RICHARDSON, 1992: 442). 



 

250 
 

Augusto atribuiu muitas de suas vitórias. De acordo com Orlin (2016: 127), dada a 

importância de Apolo para Augusto, é provável que ele estivesse intimamente envolvido 

com o planejamento da reconstrução, ou que pelo menos tenha aprovado seus detalhes. 

Além disso, este templo foi rededicado no dia 23 de setembro, aniversário do Princeps, 

bem como outros templos do Campo de Marte, como os templos de Juno Regina, Jupiter 

Stator, Marte e Netuno309. Segundo Orlin (2016: 137-138), o dies natalis destes templos 

foram deslocados de cinco ocasiões separadas para uma única data e a procissão ritual a 

estes templos em vez de serem observadas em dias diferentes eram agora realizadas no 

aniversário do Princeps. De acordo com este autor, a mudança do dies natalis de um 

templo devia causar um profundo impacto, já que marcava uma quebra radical, pois as 

festividades na nova data do templo restaurado teriam servido como um lembrete da 

refundação do templo sob Augusto em vez de lembrar sua fundação original em Roma310. 

Após termos tratado destas construções, finalizamos nossa abordagem sobre o 

Campo de Marte e passamos agora a tratar sobre o Monte Capitólio (Fig. 72), que como 

vimos, possuía em Roma grande importância simbólica, social, religiosa e política. Esta 

colina311, destino final das procissões triunfais, se localizava no lado sudeste do Campo 

de Marte, dentro das muralhas e do pomerium, próxima do Fórum Romano, do Fórum 

Boário e do Monte Palatino, separada deste último pelo Velabrum (Fig. 46). 

Augusto demonstrou a importância religiosa desta colina, não apenas por ter 

restaurado importantes templos, como também por ter construído um novo templo no 

Capitolium.  

O Monte Capitolino foi, portanto, um importante local nos programas de 

construção de Otaviano nos anos 30 e 20 a.C. Embora tenha dedicado muita 

atenção a outros locais da cidade, [...] o Monte Capitolino continuou a 

desempenhar um papel dominante na política da autoridade religiosa 

(STAMPER, 2005: 126). 

 

Como tratamos anteriormente, nesta colina se localizava o templo dedicado à 

tríade Capitolina, Júpiter, Juno e Minerva, que foi fundamental para a identidade religiosa 

da cidade. Prometido por Tarquínio, o Antigo, o templo foi concluído e dedicado no início 

 
309 Dentre estes templos que foram rededicados em 23 de setembro, estavam os templos a Marte e Netuno, 

as mesmas divindades homenageadas por Augusto no monumento erguido em Nicópolis. 
310 Segundo Pierre Gros (1976: 34-35), os templos em que Augusto manteve a data de dedicação original 

podem ser agrupados em duas categorias: aqueles que eram o objeto de uma veneração popular; e aqueles 

em que Augusto não anexou uma função específica na nova organização religiosa. Além disso, nos templos 

fundados pelo Princeps, o dies natalis é menos significativo, já que não precisam desta associação 

cronológica para se ligarem a Augusto. 
311 A colina, na realidade, consiste em dois cumes, o Capitolium e o Arx, que são separados por uma 

depressão, o Asylum; de modo que focamos nossa atenção no Capitolium (Fig. 72). 
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da República. O templo original era toscano, ou seja, com três celas lado a lado, 

provavelmente construído de tijolos de barro com estuque. Este templo tornou-se um 

repositório de tesouros oferecidos por generais vitoriosos. Após ser destruído por um 

incêndio em 83 a.C., Sula iniciou sua reconstrução. O Templo Capitolino foi, então, 

reconstruído por Sula e Catulo sobre o mesmo plano que o original, mas seus materiais e 

detalhes foram alterados, empregando-se telhas de bronze e utilizando as enormes colunas 

do templo inacabado de Zeus Olympieion trazidas de Atenas, cuja ordem coríntia tornou 

o templo mais luxuoso na aparência e em sintonia com a tendência da época.  

 
Figura 72: Monte Capitolino, Asylum e Arx (AICHER, 2010: 42). 

Segundo Stamper (2005: 33), devido ao seu tamanho, localização proeminente, 

simbolismo político e dedicação às divindades importantes Júpiter, Juno e Minerva, o 

Templo de Júpiter Optimus Maximus teve uma influência significativa no projeto dos 

templos subsequentes em Roma e seus arredores, além disso, este era o templo que 

possuía mais autoridade, o mais diretamente relacionado à fundação da cidade, de modo 

que sua importância não pode ser subestimada como um símbolo das aspirações políticas 

e religiosas de Roma, sua visão de grandeza e poder. 

Nas Res Gestae (XX), Augusto fez questão de ressaltar que restaurou este 

templo, dispondo de altas somas para isso. De acordo com Suetônio, ao reformar o templo 

de Júpiter Capitolino, Augusto chegou a empregar dezesseis mil libras de ouro, gemas e 

pérolas no valor de cinquenta milhões de sestércios (SUETÔNIO. A Vida dos Doze 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0061
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Césares, Vida de Augusto, XXX). Isso demonstra a importância e suntuosidade do 

templo após a reforma do Princeps. 

Além deste, foi reformado também o templo dedicado a Júpiter Feretrius. Este 

era um pequeno templo, medindo apenas cerca de 4 metros de comprimento, que ficava 

próximo do templo de Júpiter Capitolino, no qual, como abordamos anteriormente, eram 

oferecidos alguns espólios de guerra; ele não continha uma estátua de culto, mas era usado 

como um repositório para os instrumentos rituais dos Fetiales, o cetro pelo qual eles 

juravam e a faca de sílex com a qual o porco ritual era sacrificado (RICHARDSON, 1992: 

219; STAMPER, 2005: 125). Apesar de ser um templo modesto, as histórias referentes 

às suas origens devem ter contribuído para promover a imagem de Augusto, pois de 

acordo com Tito Lívio (História de Roma, I. 10. 5-7), Rômulo organizou os despojos do 

comandante inimigo morto sobre uma padiola (ferculum) e carregou-o até o Capitólio, 

depositando os despojos próximos a um carvalho que era sagrado aos pastores e, ao 

mesmo tempo em que fazia sua oferenda, ele traçou os limites de um templum para Júpiter 

e conferiu-lhe um título, Jupiter Feretrius, e disse, “para ti eu, o vitorioso Rômulo, eu 

mesmo um rei, trago (fero) as armas de um rei e dedico um recinto sagrado (templum) 

dentro dos limites que agora mesmo marquei em minha mente, para que seja o assento 

para os espólios esplêndidos (spolia opima) que os homens devem trazer para cá, 

seguindo meu exemplo, quando eles mesmos matarem reis e comandantes do inimigo”. 

Ainda de acordo com Tito Lívio, esta foi a origem do primeiro templo que foi consagrado 

em Roma.  

Deste modo, ao reformar este pequeno templo, Augusto se ligava a Rômulo em 

seu papel de primeiro triunfador, não apenas restaurando um templo, mas restaurando o 

primeiro templo consagrado em Roma, templo este que possuía estreita ligação com as 

questões triunfais. De acordo com Favro (2008: 92), com uma única restauração, o 

Princeps confirmou e concentrou seus sucessos militares e os ligou com os maiores 

imperativos romanos. Assim, ele reconstruiu completamente o negligenciado Templo de 

Júpiter Feretrius no Monte Capitolino. Nos séculos seguintes, um líder militar que matava 

um general inimigo em combate individual também podia dedicar os espólios neste 

santuário, embora a honra tenha permanecido rara312. Augusto não podia reivindicar este 

privilégio, mas podia reconstruir o templo erguido pelos romanos.  

 
312 Devemos lembrar que Licínio Crasso realizou esta façanha e conseguiu capturar a armadura do rei 

inimigo em combate singular, mas Augusto não permitiu que Crasso dedicasse os spolia opima, de modo 

que Crasso apenas realizou o triunfo. 
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Além da reconstrução destes dois importantes templos, como vimos, Augusto 

também empreendeu a construção de um templo dedicado a Júpiter Tonante, consagrado 

em 22 a.C., templo este que ele havia prometido em 26 a.C., quando, em meio às 

campanhas, um raio atingiu sua liteira e matou um escravo que caminhava à frente e grato 

por não ter sido ele a vítima de tal acontecimento, ele prometeu a construção do templo.  

O templo se localizava próximo à entrada para o Monte Capitolino. Era 

esplêndido e tinha paredes de mármore maciço (PLÍNIO, O VELHO. História Natural, 

XXXVI. 50) e sua estátua de culto era um original feito pelo escultor grego Leocares, 

século IV a.C., (PLÍNIO, O VELHO. História Natural, XXXIV. 79). De acordo com 

Suetônio (A Vida dos Doze Césares, Vida de Augusto, LXXXIX), o templo se tornou 

muito popular, tanto que Augusto teria sonhado com Júpiter Capitolino protestando que 

o novo templo estava retirando adoradores de seu templo, ao que Augusto respondeu que 

Júpiter Tonante era apenas o porteiro de Júpiter Capitolino e, devido a isso, ele pendurou 

sinos nos beirais do novo templo. 

Não se sabe a localização exata do templo e sobre sua aparência, sabemos apenas 

o que aparece em diversas moedas do período, cunhadas na Hispânia. Por exemplo, no 

aureus (RIC I 66. Fig. 73) cunhado por volta de 19 a.C., no qual vemos no anverso a 

efígie de Augusto com a inscrição CAESAR AVGVSTVS. No reverso, temos a 

representação provável de como teria sido o templo de Júpiter Tonante, um templo 

hexástilo com colunata coríntia, no centro encontra-se a estátua de culto nua, a mão 

esquerda elevada, segurando um longo cetro, e a direita para baixo segurando um raio. 

 
Figura 73: Moeda de Ouro. Áureo. RIC I 66.313 

Percebemos por meio das construções e reconstruções empreendidas por 

Augusto, tanto no Campo de Marte quanto no Capitólio, os locais de início e de término 

das procissões triunfais, que assim como aconteceu no Fórum Romano, do qual tratamos 

 
313 RIC I 66 ou BMCRE 364 – The British Museum, Londres, Inglaterra. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0061
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no primeiro capítulo, o Princeps empreendeu uma verdadeira mudança topográfica, de 

modo que com suas intervenções urbanas, por meio da arquitetura, ele inscreveu seu nome 

na história de Roma, não apenas se ligando à história romana, aos seus mitos de fundação, 

aos deuses e heróis do passado e aos lugares importantes, mas também criando e 

propagando uma imagem positiva de si e de seu governo. 

Com esta análise sobre estas duas regiões de Roma, locais de importantes 

intervenções arquitetônicas na paisagem urbana da Vrbs durante o governo de Augusto, 

damos por encerrado este capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

O USO DE DOIS COMPLEXOS ARQUITETÔNICOS NA CONSTRUÇÃO E 

PERPETUAÇÃO DE UMA MEMÓRIA: APOLO PALATINO E MARS VLTOR 

As construções sempre tiveram o poder de manter determinadas memórias vivas, 

evitando o esquecimento, de modo que muitos se utilizaram das construções para 

perpetuarem dadas memórias. Neste sentido, as obras arquitetônicas tinham como uma 

de suas funções a de preservar uma memória ao representar ou ao aludir a determinados 

fatos, eventos ou pessoas, de modo que aqueles que se deparavam com estes lembretes 

em forma de construção deveriam recordar os eventos e pessoas relacionados àquela obra. 

No entanto, as recordações que estas construções despertavam em cada indivíduo não 

podem ser acessadas ou analisadas por nós, já que dizem respeito às memórias individuais 

relativas às lembranças pertencentes aos sistemas neuronais de cada indivíduo. Mesmo 

porque uma mesma construção podia servir de gatilho mnemônico para um e não 

significar nada para outro314, bem como poderia remeter a lembranças positivas para um, 

ao passo que para outro poderia trazer recordações negativas, dependendo da vivência de 

cada um.  

Mas se as memórias individuais não podem ser incorporadas por outra pessoa, 

elas podiam ser compartilhadas, de forma que ao serem verbalizadas na forma de uma 

narrativa ou representadas por uma imagem visual, elas passavam a fazer parte de um 

sistema simbólico intersubjetivo (ASSMANN, A., 2008b: 50), o que permite sua análise. 

De modo que foi justamente isso que buscamos fazer ao longo de nossa pesquisa, ou seja, 

analisar este sistema simbólico intersubjetivo ao qual as memórias, compartilhadas e 

representadas nas obras de Augusto, fazem parte. 

Com isso, no primeiro capítulo tratamos sobre os importantes acontecimentos 

que giraram em torno da vitória e triunfo de Augusto sobre Marco Antônio e Cleópatra, 

destacando a utilização desta vitória e de seu valor simbólico para cimentar o poder 

político de Augusto em bases mais seguras, o que foi conseguido, entre outras coisas, por 

meio de uma restauração religiosa e arquitetônica em Roma, conferindo à Vrbs grandiosos 

edifícios públicos; no segundo capítulo abordamos a importância do solo sagrado de 

 
314 Esta é uma possibilidade, embora a consideremos quase improvável, haja vista que tais construções eram 

ricamente decoradas com pinturas, relevos, imagens e padrões iconográficos que se utilizavam de um 

repertório imagético compartilhado socialmente e amplamente difundido, já que o objetivo de tais 

decorações presentes nas obras era de transmitirem mensagens que fossem compreensíveis pelas pessoas.   
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Roma enquanto capital do Império e suporte para o desenvolvimento de uma arquitetura 

monumental, que foi utilizada por Augusto na restauração e construção de templos e 

demais edifícios públicos, de modo a perpetuar sua imagem e seu nome na memória das 

futuras gerações.  

No capítulo que ora se inicia nos debruçamos com maior atenção sobre o Templo 

de Apolo no Palatino, juntamente com o complexo arquitetônico ao qual ele pertencia, no 

qual se encontravam o Pórtico das Danaides, o bosque sagrado dedicado a Apolo, as 

bibliotecas com textos gregos e latinos, dentre outros monumentos. Ao tratar deste 

templo, refletimos sobre o valor simbólico do Monte Palatino, lugar de fundação de Roma 

e onde foi estabelecido o primeiro pomerium e as primeiras muralhas; sobre a noção de 

Roma Quadrata; sobre o Lupercal e os templos de Magna Mater e Vitória; sobre a 

importante relação entre o templo e a casa de Augusto. Versamos também sobre o 

importante papel desempenhado por este templo no governo de Augusto, em especial 

durante as comemorações dos Jogos Seculares. Refletimos acerca da novidade de um 

templo dedicado a Apolo dentro do pomerium, no mesmo período em que os cultos 

egípcios foram proibidos neste espaço sagrado. E analisamos também a transferência 

funcional e simbólica entre este templo e outras áreas ou construções em Roma. 

Em seguida, dedicamos nossa atenção ao templo de Marte Vingador, juntamente 

com o complexo arquitetônico ao qual ele pertencia, o qual se constituía pelo Fórum de 

Augusto, juntamente com seus pórticos e a galeria dos summi uiri, a Sala do Colosso, a 

estátua representando uma quadriga, dentre outras características do complexo. Ao tratar 

deste complexo arquitetônico, analisamos sua relação com as vitórias de Augusto, em 

especial o retorno dos estandartes romanos que estavam em mãos partas; sua relação 

simbólica com a temática triunfal; o fato de que passou a abrigar atividades políticas e 

cerimônias especificamente relacionadas à guerra, vitórias militares e ao governo do 

Império; as comemorações realizadas quando de sua dedicação, em especial a 

Naumachia; sua importante função ligada à memória, se constituindo numa verdadeira 

aula da história de Roma selecionada por Augusto, na qual ele se colocou como 

descendente dos deuses tutelares de Roma e de seus fundadores, e como o legítimo 

continuador de um passado glorioso, ao mesmo tempo em que se apresentou como o 

responsável pelo presente de prosperidade e grandeza, e o modelo a ser seguido no futuro. 

Analisamos também a transferência funcional e simbólica entre este complexo e outras 

áreas ou construções em Roma. 
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Consideramos que ambos os complexos construídos por Augusto podem ser 

classificados como lugares de memória, pois segundo Pierre Nora (2008: 34), “a razão 

fundamental para um lugar de memória é parar o tempo, bloquear o trabalho do 

esquecimento, definir um estado de coisas e imortalizar a morte, materializar o imaterial”. 

Além disso, ao analisar estes dois complexos arquitetônicos, ressaltamos a relação de 

ambos com a construção, manipulação e propagação de uma memória e de todo um 

imaginário no qual a figura de Augusto era central. Destacamos as semelhanças e as 

diferenças entre a forma de se utilizar da memória em ambos complexos arquitetônicos e 

suas relações com determinados contextos e com as imagens que se queria propagar, 

intencionando apresentar um trabalho de comparação templária que extrapole o campo 

da Arquitetura e abranja o sistema de poder que insuflou a formação do Principado, 

enquanto nova forma de governo, com Augusto. 

3.1. Do Palatium ao Palácio Imperial: A escolha do Monte Palatino e suas 

associações simbólicas 

Como vimos anteriormente, Otaviano escolheu o monte Palatino para fixar 

morada e foi neste mesmo monte onde ele erigiu o templo dedicado a Apolo. Sob seu 

governo, o Palatino passou por uma profunda transformação arquitetônica, tão conectada 

com o governante e seu poder que o próprio termo que designa o monte, Palatium, está 

na origem do termo “Palácio”, que passou a designar a morada dos Imperadores a partir 

de Augusto. No entanto, o Palatino sob o governo dele se diferia bastante daquele dos 

tempos remotos, pelo menos na visão dos contemporâneos do Princeps, como, por 

exemplo, na de Ovídio: 

O Palatino, que resplandece, hoje, sob os auspícios de Febo e dos nossos 

chefes, 

o que era, senão pasto para bois destinados a lavrar a terra? 

Que os tempos idos deem gosto aos outros! Eu, por ter nascido no presente 

me congratulo; este é o tempo azado para o meu feitio, 

não porque, hoje, se extrai da terra o ouro viscoso, 

e porque chegam conchas recolhidas nas mais variadas praias, 

não porque perdem altura os montes, de se lhes arrancar o mármore, 

não porque as águas azuladas são rechaçadas pelos molhes, 

mas porque existe elegância, e não permaneceu até o nosso tempo 

aquela rudeza que sobreviveu aos nossos velhos avós315 (OVÍDIO. Arte de 

Amar, III. 119-128). 

 
315 Quae nunc sub Phoebo ducibusque Palatia fulgent, 

Quid nisi araturis pascua bubus erant? 

Prisca iuuent alios: ego me nunc denique natum 

Gratulor: haec aetas moribus apta meis. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Quae&la=la&can=quae7&prior=fuit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nunc&la=la&can=nunc6&prior=Quae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sub&la=la&can=sub0&prior=nunc
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Phoebo&la=la&can=phoebo0&prior=sub
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ducibusque&la=la&can=ducibusque0&prior=Phoebo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Palatia&la=la&can=palatia0&prior=ducibusque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fulgent&la=la&can=fulgent0&prior=Palatia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Quid&la=la&can=quid6&prior=fulgent
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nisi&la=la&can=nisi3&prior=Quid
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=araturis&la=la&can=araturis0&prior=nisi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pascua&la=la&can=pascua0&prior=araturis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bubus&la=la&can=bubus0&prior=pascua
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=erant&la=la&can=erant0&prior=bubus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Prisca&la=la&can=prisca0&prior=erant
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=iuvent&la=la&can=iuvent0&prior=Prisca
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=alios&la=la&can=alios0&prior=iuvent
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ego&la=la&can=ego1&prior=alios
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me&la=la&can=me5&prior=ego
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nunc&la=la&can=nunc7&prior=me
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=denique&la=la&can=denique0&prior=nunc
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=natum&la=la&can=natum0&prior=denique
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Gratulor&la=la&can=gratulor0&prior=natum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=haec&la=la&can=haec2&prior=Gratulor
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=aetas&la=la&can=aetas1&prior=haec
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=moribus&la=la&can=moribus0&prior=aetas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=apta&la=la&can=apta0&prior=moribus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=meis&la=la&can=meis0&prior=apta
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Nesta passagem, Ovídio deixa entrever a transformação pela qual passou não só 

o Palatino, mas Roma como um todo, demonstrando o poder territorial de Roma por meio 

das terras conquistadas, das riquezas trazidas de diversas partes do Império e da profusão 

de mármore utilizada na construção de Roma enquanto capital do Império. 

No entanto, não é apenas por estes motivos que o Palatino era uma das colinas 

mais importantes de Roma e que foi escolhida por Otaviano para abrigar sua morada. 

Uma das sete colinas de Roma, o Palatino possuía um grande significado e poder 

simbólico, haja vista que estava estreitamente associado à história da origem e 

desenvolvimento da Vrbs, se ligando a importantes narrativas relacionadas à fundação de 

Roma316.  

Em primeiro lugar, o monte Palatino estava associado ao primeiro assentamento 

de gregos arcadianos que, sob a liderança de Evandro, se instalaram na colina e nela 

fundaram Palanteia (VIRGÍLIO. Eneida, VIII. 51-54). Foi Evandro que hospedou 

Hércules, de modo que a vegetação rasteira que recobria o Palatino serviu de pasto para 

os bois de Gerião (OVÍDIO. Fastos, I. 543-546). Além disso, atribuiu-se a Evandro a 

construção do templo dedicado à deusa Vitória317 (Fig. 74, n.2), no Palatino (DIONÍSIO 

DE HALICARNASSO. Das Antiguidades Romanas, I. 32. 5). Esse templo teve também 

um papel de destaque no que se refere à importância simbólica que a deusa Vitória 

desempenhou no governo de Augusto, pois como vimos anteriormente este tema 

iconográfico foi bastante utilizado pelo Princeps, de modo que as representações 

iconográficas da deusa estavam presentes nos mais variados suportes (moedas, relevos, 

estátuas, etc.), assim como as cidades inauguradas por Otaviano após suas vitórias contra 

Antônio e Cleópatra receberam o nome de Nicópolis em homenagem à deusa Vitória. E, 

como vemos mais adiante, sua casa sobre o Palatino ficava bem próxima ao templo 

dedicado à deusa (Fig. 74). 

 
Non quia nunc terrae lentum subducitur aurum, 

Lectaque diuerso litore concha uenit: 

Nec quia decrescunt effosso marmore montes, 

Nec quia caeruleae mole fugantur aquae: 

Sed quia cultus adest, nec nostros mansit in annos 

Rusticitas, priscis illa superstes auis (Traduzido do latim para o português por Carlos Ascenso André). 
316 Pelo menos das narrativas de fundação que eram mais propagadas neste período e que foram eternizadas 

nas obras de autores ligados a Augusto, como Virgílio, Tito Lívio, Ovídio, dentre outros. Sobre as diferentes 

lendas de fundação, vide nota 180.   
317 De acordo com Tito Lívio (História de Roma, X. 33. 9) esse templo foi construído por Lúcio Postúmio 

Megelo enquanto era Edil e depois foi dedicado por ele em 294 a.C. quando já era Cônsul. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Non&la=la&can=non6&prior=meis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quia&la=la&can=quia0&prior=Non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nunc&la=la&can=nunc8&prior=quia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=terrae&la=la&can=terrae0&prior=nunc
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lentum&la=la&can=lentum0&prior=terrae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=subducitur&la=la&can=subducitur0&prior=lentum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=aurum&la=la&can=aurum0&prior=subducitur
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Lectaque&la=la&can=lectaque0&prior=aurum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=diverso&la=la&can=diverso0&prior=Lectaque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=litore&la=la&can=litore0&prior=diverso
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=concha&la=la&can=concha0&prior=litore
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=venit&la=la&can=venit2&prior=concha
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Nec&la=la&can=nec13&prior=venit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quia&la=la&can=quia1&prior=Nec
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=decrescunt&la=la&can=decrescunt0&prior=quia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=effosso&la=la&can=effosso0&prior=decrescunt
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=marmore&la=la&can=marmore0&prior=effosso
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=montes&la=la&can=montes0&prior=marmore
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Nec&la=la&can=nec14&prior=montes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quia&la=la&can=quia2&prior=Nec
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=caeruleae&la=la&can=caeruleae0&prior=quia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mole&la=la&can=mole0&prior=caeruleae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fugantur&la=la&can=fugantur0&prior=mole
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=aquae&la=la&can=aquae1&prior=fugantur
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Sed&la=la&can=sed3&prior=aquae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quia&la=la&can=quia3&prior=Sed
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cultus&la=la&can=cultus0&prior=quia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=adest&la=la&can=adest0&prior=cultus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nec&la=la&can=nec15&prior=adest
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nostros&la=la&can=nostros0&prior=nec
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mansit&la=la&can=mansit0&prior=nostros
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=in&la=la&can=in12&prior=mansit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=annos&la=la&can=annos2&prior=in
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Rusticitas&la=la&can=rusticitas0&prior=annos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=priscis&la=la&can=priscis0&prior=Rusticitas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=illa&la=la&can=illa4&prior=priscis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=superstes&la=la&can=superstes0&prior=illa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=avis&la=la&can=avis0&prior=superstes
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Figura 74: Planta atual da parte sudoeste do Monte Palatino. 1) Templo de Magna Mater; 

2) Templo de Vitória; 3) “Casa de Lívia”; 4) Cabana de Rômulo; 5) Scalae Caci; 6) “Casa de 

Augusto”; 7) Templo de Apolo (CLARIDGE, 2010: 130). 

Próximo ao templo dedicado à Vitória existia outro importante templo que 

também possuía relação com as narrativas de fundação de Roma; trata-se do templo 

dedicado à Magna Mater318 (Fig. 74, n.1). Segundo Claudia Cecamore (2004: 306), o 

papel da deusa na ideologia augustana não é de forma alguma secundário, já que a deusa 

representa o polo troiano, propriamente dito, de toda a reconstrução cultual. Esta era a 

deusa protetora de Eneias no momento de sua fuga de Troia, de modo que, ao aportar na 

costa do Lácio, Eneias dirigiu suas preces a duas divindades: Júpiter do Ida e Cibele Frígia 

(VIRGÍLIO. Eneida, VII, 135-140). A deusa consequentemente se tornou protetora de 

Roma também. 

Temos uma importante representação iconográfica da deusa, que, devido ao 

suporte no qual foi representada e sua relação com as demais figuras presentes, deixa 

clara sua importância tanto com relação ao Palatino, quanto com relação à figura de 

Augusto, haja vista que o templo foi reconstruído pelo Princeps após um incêndio em 

3 d.C. Trata-se do lado D da denominada “Base de Sorrento”319 (Fig. 75a, 75b e 75c). 

 
318 O templo foi construído para abrigar a pedra negra que representava a deusa trazida da Frigia em 204 a.C. 

O templo foi dedicado em 191 a.C.  
319 Devido a suas dimensões, acredita-se que, originalmente, ela servia de base para três estátuas, 

possivelmente para as estátuas do Divo Augusto, Tibério e Lívia (COARELLI, 2012: 401).  De acordo com 

Cecamore (2004: 285), a base de Sorrento foi nomeada pela primeira vez em uma descrição da região no 

século XVII. Por muito tempo esteve integrada a uma estrutura murada. Os dois blocos foram destacados 
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Neste fragmento da base pode-se ver, da esquerda para a direita, uma figura feminina320 

usando peplos321, em pé, voltada para a direita; um coribante322, provavelmente dançando, 

com um clipeu circular na mão esquerda; e por fim, a figura de Cibele, sentada, com um 

leão ao lado (Fig. 76). De acordo com Coarelli (2012: 126), segundo a iconografia 

atestada, a parte restante provavelmente continha outro leão e um segundo coribante. Este 

autor lança a hipótese que completando este lado da base ainda teria a figura da Vitória, 

cujos templos eram próximos, e talvez de Rômulo ou uma representação do Lupercal.  

 
Figura 75a: Base de Sorrento (COARELLI, 2012: 402). 

 
desse local em 1864 e outra parte importante do relevo veio à luz. Em 1867, Heinrich Heydemann relatou 

a criação de uma coleção municipal em Sorrento, cuja peça principal consistia em fragmentos da base. O 

monumento, mantido no Museu Correale de Terranova em Sorrento, encontra-se fragmentado: dos três 

blocos que talvez constituíssem o monumento, apenas os dois laterais permaneceram, um dos quais resta 

apenas metade. Assim, apenas um lado curto é preservado, enquanto no lado oposto falta cerca de metade. 

Boa parte de um lado comprido permanece, enquanto no lado oposto podemos observar apenas uma 

pequena seção (Fig. 75a, 75b e 75c). O site do Museu Correale de Terranova 

(http://www.sorrentoweb.net/images/00_sdsgrafica/museo_correale/index.html) permite um tour virtual 

no qual pode-se ver parte da “Base de Sorrento”. Esta base, feita em mármore de Luna, possui grande 

importância para os estudos relativos ao monte Palatino no período de Augusto, já que traz em seus quatro 

lados, uma rica iconografia cujas representações aludem às construções palatinas, como ao templo de 

Magna Mater, à casa de Augusto, ao templo de Apolo e ao edifício dedicado a Vesta. Devido a isso, nos 

utilizamos desta fonte material em diversas partes desta tese.  
320 Provavelmente representando Cláudia Quinta, a matrona romana que teria trazido a estátua de Cibele a 

Roma; ou uma mulher membro da família imperial, caracterizada como Pudicitia ou a própria 

personificação desta. 
321 Um vestido usado por mulheres gregas. O terço superior do material foi dobrado para formar uma blusa. 

As bordas dobradas do material foram presas juntas ao longo do braço (SEBESTA; BONFANTE, 2001: 

245). 
322 Eram os sacerdotes de Cibele que adoravam a deusa frigia com percussão e dança.  

http://www.sorrentoweb.net/images/00_sdsgrafica/museo_correale/index.html
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Figura 75b: Base de Sorrento. Relevo gráfico dos lados A¹, A² e B (COARELLI, 2012: 404). 

 
Figura 75c: Base de Sorrento. Relevo gráfico dos lados C e D (COARELLI, 2012: 404). 

Com relação à gruta Lupercal, ela provavelmente se localizava na base do 

Palatino e foi o local onde Fáustulo encontrou a lendária loba amamentando os gêmeos 

Remo e Rômulo. A gruta foi o centro de culto para o colégio sacerdotal dos Luperci323 e 

da celebração da Lupercalia que ocorria em 15 de fevereiro. A figura de Evandro está 

associada a esta tradicional festividade romana, já que ele foi o responsável pela 

instituição da lupercália324 (OVÍDIO. Fastos, II. 269-282). Esta importante celebração 

esteve presente em Roma desde suas origens e ao longo de grande parte de sua história325 

e possuía forte relação com a identidade romana. De acordo com Dionísio de Halicarnasso 

(Das Antiguidades Romanas, I. 79. 8), já no tempo de Evandro e dos arcadianos, o 

 
323 Colégio sacerdotal responsável pela Lupercália. Esse colégio era liderado por um magister e era dividido 

em dois grupos de doze membros, os Luperci Fabiani e os Luperci Quinctiliani. 
324 De acordo com Beard, North e Price, (1998: 47), durante as festividades da Lupercália um grupo de 

jovens quase nus percorria a cidade, atingindo aqueles que encontraram com uma tira de couro de cabra. 

Estes autores esclarecem que algumas fontes sugerem que se tratava de um ritual de fertilidade, outras que 

se tratava de um ritual de purificação. De acordo com Suetônio (A Vida dos Doze Césares, Vida de Augusto, 

XXXI. 4), esta é uma das antigas cerimônias que Augusto teria restaurado em seu tempo.  
325 Sabemos que mesmo após o Cristianismo se tornar a religião oficial em Roma, a Lupercália ainda era 

realizada, tanto que no fim do século V d.C., o papa Gelásio I enviou uma carta severa a alguns de seus 

companheiros cristãos em Roma, denunciando aqueles que continuavam a celebrar o antigo ritual (BEARD; 

NORTH; PRICE, 1998: ix). 
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lupercal era um lugar sagrado e inicialmente era cercado por um bosque e da gruta jorrava 

uma fonte. Consagrada a Pan, a gruta recebeu a loba com os gêmeos e por isso, no tempo 

de Dionísio, abrigava uma estátua comemorativa antiga em bronze, que representava a 

loba amamentando os dois bebês. O Lupercal foi restaurado por Augusto (Feitos do 

Divino Augusto, XIX), o que expressa a importância simbólica da gruta para a propaganda 

do Princeps, considerado o novo Rômulo.  

 
Figura 76: Base de Sorrento. Lado D. Inv. 3657. Sorrento, Museu Correale de Terranova 

(CECAMORE, 2004: 307). 

A associação entre Augusto e Rômulo se deu também com relação a outros 

aspectos, haja vista que a ligação entre o Palatino e Rômulo era enorme e não se restringia 

somente ao Lupercal, pois como vimos anteriormente Rômulo fundou Roma sobre o 
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Palatino, estabelecendo em torno desta colina o primeiro pomerium, bem como as 

primeiras muralhas, de modo que tais feitos de Rômulo se ligavam à noção de Roma 

Quadrata, noção de importante poder simbólico.  

 De acordo com Coarelli (1999: 207-209), os testemunhos literários sobre a 

Roma Quadrata aludem claramente a duas coisas distintas: a primeira coincide com todo 

o Palatino e a segunda com um pequeno monumento construído próximo ao Templo de 

Apolo Palatino. Alexandre Grandazzi (1993), em seu artigo intitulado: La Roma 

Quadrata: mythe ou réalité?, traz importantes questionamentos e informações sobre este 

assunto, esclarecendo que a ideia de uma Roma Quadrata tem mais de mito que de 

realidade e embora não tenha sido criada na época de Augusto, foi utilizada por ele com 

objetivos específicos, dentre os quais, se associar a Rômulo. Além disso, a expressão 

Roma Quadrata era polissêmica, podendo se tratar, dependendo do autor, tanto de um 

pequeno santuário/altar no Palatino, ou da colina Palatina, ou mesmo da cidade como um 

todo. 

Também era no Palatino que se localizava a lendária cabana de Rômulo (Fig. 74, 

n.4), um local importante que foi preservado como um monumento histórico ao longo da 

história romana. De modo que foi próximo a essa cabana que Otaviano escolheu viver a 

partir de 43 a.C., quando ele passou a morar na modesta casa que havia sido de Hortênsio 

(SUETÔNIO, A Vida dos Doze Césares, Vida de Augusto, LXXII). Além disso, como 

vimos anteriormente, também foi neste ano que ele teria avistado no céu alguns abutres, 

assim como Rômulo ao tomar os auspícios para fundar a cidade. 

Percebemos assim, a importância da colina Palatina e de suas construções no que 

se refere à história romana e às narrativas de fundação. Tal carga simbólica foi 

amplamente utilizada por Augusto e por aqueles que propagavam a imagem do Princeps 

enquanto um novo Rômulo, refundador da cidade e fiel aos aspectos mais tradicionais da 

Res Publica. Esta parte do Palatino funcionava como um lugar de memória, um lugar 

onde a memória era conservada, onde a memória trabalhava de modo que fosse evitado o 

esquecimento. Mas apesar de ter se utilizado e mesmo manipulado esta memória com 

objetivos próprios, como vemos mais à frente, esta memória não foi criada por Augusto 

ou por algum contemporâneo dele. 

Naturalmente não se trata de uma sistematização mitológica e topográfica 

ocorrida em um breve período de tempo, nem de maneira unívoca. 

Evidentemente antigas memórias já ligavam esta parte do Palatino à fundação 

da cidade, memórias que tinham sido sacralizadas e, provavelmente, 

monumentalizadas já no fim do VI século e início do V século a.C., quando a 

colina já insere-se de modo claro numa organização urbanística de Roma, 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0061
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caracterizada pela regularização dos eixos de estradas e do arranjo dos edifícios 

sagrados. Em seguida, em correspondência à expansão militar e política de 

Roma no sul da Itália, se verifica um tipo de revisitação em chave troiana e 

mais amplamente helenizante das memórias antigas e dos monumentos 

sagrados a elas relacionados: pode-se supor que no final do século IV a.C. o 

arranjo dos lugares sagrados de Rômulo e a conexão entre Eneias e Rômulo já 

tinham ocorrido, mesmo se a lenda grega do desembarque de Eneias nas costas 

da Itália central já fosse conhecida, através da Magna Grécia e Campânia, no 

período Arcaico, e mesmo se o mito dos gêmeos tenha ao invés uma origem 

etrusco-itálico, em Roma remonta de novo ao século VI a.C. (PENSABENE, 

2017, t.1: 05).  

  

Escolher a colina Palatina como morada foi, portanto, uma forma de se ligar a 

estas associações mitológicas e às historias de fundação que possuíam um forte apelo 

topográfico, mas foi também uma forma de se inserir na tradição, já que o Palatino era 

tradicionalmente o local de morada da aristocracia romana. Sendo assim, podemos 

afirmar que a inovação de Otaviano não se ligou à escolha do Palatino, mas ao modo 

como ele se utilizou do repertório mitológico e imagético relacionado à colina. E mais 

que isso, sua inovação se ligou à construção do templo de Apolo juntamente com um 

amplo complexo arquitetônico a ele associado e, em maior escala, ao modo como tais 

construções foram utilizadas pelo Princeps para a criação e perpetuação de uma memória 

e de todo um imaginário imperial que surgiu sob/sobre seu governo. 

No entanto, antes de voltarmos nossa atenção ao complexo construído por 

Otaviano, convém tratarmos acerca das escavações realizadas nesta parte do Palatino, dos 

achados e das descobertas realizadas, bem como das hipóteses e conclusões apresentadas 

pelos pesquisadores.326 

As primeiras escavações e estudos nesta área remontam à segunda metade do 

século XIX, sob a responsabilidade de Pietro Rosa, que entre 1862 e 1873 conduziu uma 

campanha de escavação na área sudoeste do Palatino, fazendo importantes descobertas e 

trazendo à luz o que sobrou de algumas construções do período, embora tenha se 

equivocado na identificação de alguns dos achados. Dentre as estruturas identificadas, as 

principais são: o templo de Apolo, que ele acreditava ser de Iupiter Invictus327; um 

 
326 Stephan Zink (2011), em sua tese Octavian's Sanctuary of Apollo on the Palatine: Architecture, Site, 

and the Development of a Sacred Topography, nos apresenta um levantamento detalhado das escavações 

realizadas na área. Além dele, Patrizio Pensabene (2017) também faz este levantamento.  
327 Um templo originalmente prometido por Q. Fábio Máximo Ruliano na Batalha de Sentino, em 295 a.C. 

Provavelmente se localizava em direção ao canto leste do Palatino, e provavelmente é o templo em Vigna 

Barberini (RICHARDSON, 1992: 227). 
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criptopórtico328 a leste do templo e que se ligava à denominada “Casa de Lívia”329 

(Fig. 74, n.3); o templo de Magna Mater, identificado por ele como sendo o 

Auguratorium330; e a chamada “Casa de Augusto” (Fig. 74, n.6), considerada por ele 

como sendo um collegium.  

Em 1879, F. Von Reber suspeitou que o templo identificado como sendo de 

Iupiter Invictus era na verdade o templo de Apolo. Sua opinião foi amplamente aceita. 

Em 1914, O. L. Richmond combinou uma rigorosa análise das fontes escritas com as 

observações estruturais realizadas e fixou a posição do templo de Apolo, da casa de 

Augusto e da cabana de Rômulo na mesma área. A partir de uma reavaliação, Richmond 

definiu que a denominada “Casa de Lívia” seria a casa de Otaviano que pertencera a 

Hortênsio, e que o criptopórtico a conectaria ao templo de Apolo; que estruturas ao sul 

desta área seriam vestígios da residência dos Antonii331; que parte do pórtico das Danaides 

estaria entre o templo e as bibliotecas ao leste; que o monumento da “pequena” Roma 

Quadrata estava localizado dentro do santuário de Apolo. 

Em 1921, G. Boni, com o auxílio do arquiteto Ciacchi, escavaram subestruturas 

abaixo da “Casa de Augusto” e do templo e encontraram traços de pavimentação da uma 

casa do fim da República. A. Bartoli, em 1937, removeu dois metros de detritos da área 

entre o templo de Apolo e as scalae Caci332 (Fig. 74, n.5), trazendo à luz fragmentos de 

tetos abobadados de concreto, pertencentes à “Casa de Augusto”.  

Os estudos sobre as fundações do templo e sobre um fragmento de coluna, 

realizados por G. Lugli, em 1951, resultaram na primeira reconstrução da planta do 

templo, bem como resultou numa nova disposição topográfica de alguns elementos, de 

modo que em sua reconstrução, o pórtico das Danaides estava localizado ao longo das 

laterais do templo; o monumento de Roma Quadrata foi identificado com as fundações 

retangulares próximas ao templo; o bosque sagrado de Apolo estava localizado a sudoeste 

 
328  Criptopórtico é um corredor ou uma galeria abobadada subterrânea ou semissubterrânea, cujos arcos 

serviam para sustentar estruturas localizadas na superfície. 
329 Tal construção é denominada de “Casa de Lívia” devido ao fato de que, durante as escavações 

arqueológicas, nela foram encontrados canos de chumbo (fistulae) com o nome Iulia Augusta, título que 

Lívia recebeu após 14 d.C, ano da morte de Augusto, que em seu testamento adotou Lívia. 
330 Auguratorium era o local onde os áugures encarregados de tomar os auspícios antes de um evento 

importante observavam o voo dos pássaros, voltados para o sudeste. Segundo Pensabene (2017, t.1: 3), o 

auguratorium é identificado com o pequeno templo em laterício localizado entre o templo da Vitória e o 

de Magna Mater. 
331 Domus que pertencia a Marco Antônio. 
332 Um antigo acesso ao Palatino através do Cermalo na forma de uma escada em rampa cortada no tufo da 

colina. No seu topo ficava a Casa de Rômulo. No seu extremo inferior, que não está preservado, devia dar 

acesso ao Forum Boarium, na área associada especialmente ao culto de Hércules (RICHARDSON, 1992: 

344). 
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do templo; e os quatro pilares de tijolos no pátio oeste da "Casa de Augusto" foram 

identificados como as fundações para o grupo de bois esculpidos pelo famoso escultor 

grego Míron.     

Entre 1956 e 1983, G. Carettoni retomou as escavações de Bartoli na área entre 

o templo e as scalae Caci, desenterrando os dois pátios do terraço inferior, a biblioteca e 

partes do templo. Geralmente a interpretação de Carettoni dos restos foi baseada em 

evidências literárias e não arqueológicas ou estruturais. Alguns dos principais argumentos 

de Carettoni são: A casa e o templo eram contemporâneos; o pátio oeste era identificado 

com a “Casa de Augusto”, enquanto o pátio a leste fazia parte do santuário, e que ambos 

teriam sidos soterrados no período dos Flávios; a "Casa de Augusto" tinha uma zona 

pública e uma privada, estando ambas no mesmo edifício; e os santuários de Apolo e 

Vesta333 eram de alguma forma parte da casa de Augusto. Suas escavações trouxeram à 

luz um grande fragmento de mármore do batente da porta do templo e uma série de placas 

e outros fragmentos em terracota, que foram atribuídos ao templo. Além disso, Carettoni 

era contra a identificação prévia da denominada "Casa de Lívia" com a de Hortênsio. 

Em 1968, H. Bauer apresentou os primeiros desenhos em escala de fragmentos 

arquitetônicos da área e documentou três fragmentos de capitéis coríntios do templo. Os 

fragmentos dos capitéis evidenciaram que o templo era pseudoperíptero. 

Nos anos 90 do século XX, temos as reflexões de P. Zanker, P. Gros e W. Strocka 

sobre a importância ideológica do programa arquitetônico e em particular do programa 

iconográfico do templo de Apolo e da “Casa de Augusto”, bem como as contribuições de 

Patrizio Pensabene, cujo estudo de 1997 tratou tanto da arquitetura quanto da topografia 

religiosa do pátio oeste da "Casa de Augusto", e seguiu a identificação e a estrutura 

cronológica de Carettoni dessa estrutura. Um componente-chave deste trabalho foi uma 

reconstrução do pátio oeste, tanto em planta como em elevação. 

Nos últimos 20 anos, se multiplicam as publicações, de modo que diversos 

autores fizeram importantes contribuições com seus trabalhos e pesquisas referentes a 

esta parte do monte Palatino. 

No ano 2000, a partir de fragmentos arquitetônicos de mármore encontrados na 

área, Maria Antonietta Tomei publicou um estudo no qual atribuiu tais fragmentos ao 

arco palatino de Otávio, arco este que teria sido dedicado por Otaviano a seu pai 

biológico. A localização precisa do arco permanece desconhecida, já que não foram 

 
333 Mais adiante tratamos com maior atenção este assunto. 
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encontradas suas fundações, mas devido ao local de encontro dos fragmentos 

arquitetônicos, Tomei assumiu que o arco ficava atrás do templo e era integrado ao pórtico 

do santuário Palatino, em forma de U, que cercava o templo. Esta autora também tem 

uma importante publicação em 2009, em dois volumes, contendo reproduções 

fotográficas das escavações de P. Rosa, bem como cartas dele, nas quais ele descreveu 

suas escavações. Além disso, em 2014, ela foi responsável pelo catálogo do Museu 

Palatino, publicado em comemoração aos dois mil anos da morte de Augusto. 

Ricardo Mar, em sua publicação de 2005, abordou a compreensão orgânica de 

todos os elementos atribuíveis ao complexo em suas diferentes fases arquitetônicas, os 

integrando na articulação topográfica de toda a colina e evidenciando que é 

imprescindível analisar o conjunto topográfico do Palatino como um todo para poder 

compreender cada monumento em particular.   

Em 2006, as autoras Irene Iacopi e Giovanna Tedone apresentaram o primeiro 

plano detalhado da área e estabeleceram uma nova sucessão de fases de construção, bem 

como uma reconstrução completa (em planta baixa) do santuário de Apolo e das casas de 

Otaviano/Augusto. A descoberta mais inovadora delas foi que, diferentemente do que 

afirmava Carettoni, a grande praça em frente ao templo não era parte de uma renovação 

Flaviana do santuário. Com base em observações estruturais e arqueológicas, as autoras 

atribuíram a construção da praça ao santuário palatino de Otaviano, que, portanto, 

soterrou os pátios leste e oeste que existiam em sua casa. À luz deste resultado, Iacopi e 

Tedone estabeleceram uma nova história de construção do local e sugeriram identificar a 

denominada "Casa de Augusto" com a estrutura na qual Otaviano viveu entre 42 a.C. e 

31 a.C. Em 2009, L. Borrello publicou um resumo dos resultados das escavações de 

Iacopi e Tedone e acrescentou uma nova reconstrução (em planta baixa) de uma parte da 

"casa de Augusto" (lado norte do pátio oeste).  

No ano de 2008, tivemos importantes publicações. A de Eugenio La Rocca, na 

qual ele vislumbra as consequências importantíssimas que derivam da reconstrução de 

Iacopi e Tedone de uma primeira fase da casa de Otaviano. Outra publicação é a de 

Andrea Carandini e Daniela Bruno, que apresentaram a primeira obra abrangente sobre a 

arquitetura do lugar e sua topografia histórica, de Rômulo a Constantino. Tal obra é em 

grande parte uma síntese de estudos anteriores. E tivemos também neste ano o artigo de 

Stephan Zink, no qual ele apresentou uma nova planta do templo e uma reconstrução em 

3D de sua fachada, o que foi baseado principalmente em uma nova documentação 

arqueológica tanto das fundações colunares quanto de fragmentos arquitetônicos do 
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templo. Em 2009, juntamente com H. Piening, Zink realizou uma análise de pigmentos 

nos fragmentos de mármore existentes, o que permitiu uma reconstrução parcial do 

esquema de cores original do templo. Em 2011, Zink apresentou sua tese334 de doutorado, 

na qual, baseado em suas escavações, defendeu a tese de que a “Casa de Augusto” seria, 

na verdade, um complexo religioso antigo e constantemente restaurado e preservado ao 

longo dos anos; e que a denominada “Casa de Lívia” é que seria a residência do Princeps. 

Nos anos de 2012 e 2015, ele publicou artigos nos quais retomou esta tese de forma 

resumida.  

Em 2012, tivemos também a obra de F. Coarelli sobre o Palatino, na qual ele 

reafirmou que a casa de Otaviano anterior a 36 a.C. correspondia à casa de Hortênsio, 

bem como que a ampliação da casa, com dois peristilos, foi soterrada para a construção 

do templo de Apolo.  

A obra que podemos considerar a mais completa, relevante e atual surgiu em 

2017, quando P. Pensabene publicou uma grande obra, dividida em dois tomos, versando 

sobre a colina Palatina e suas construções. Sua obra demonstra erudição e profundo 

conhecimento das fontes materiais e escritas, contendo muitas plantas, reconstruções e 

fotografias dos sítios arqueológicos e dos itens escavados, além de conter uma análise das 

escavações realizadas desde P. Rosa, e um rico catálogo dos materiais escavados, 

organizados por período e material utilizado. Mais à frente nos apropriamos bastante de 

suas contribuições. 

Apesar de propiciar diferentes hipóteses e reconstituições, todas estas 

escavações e os estudos e publicações que delas resultaram nos permitem compreender 

melhor o complexo arquitetônico desenvolvido por Augusto ao longo de seu governo. E 

mesmo não havendo um consenso entre os especialistas com relação a alguns aspectos do 

complexo, seguimos aqui a tendência de grande parte da historiografia atual, dentre os 

quais se encontram Coarelli (2012) e Pensabene (2017). 

Sendo assim, podemos dizer que a primeira casa de Otaviano sobre o Palatino, 

onde ele passou a viver a partir de 42 a.C., e que havia sido de Hortênsio anteriormente 

se relaciona com as estruturas hoje denominadas de “Casa de Augusto” (Fig. 74, n.6 e 

Fig. 77). A partir do que sobrou da estrutura, sabemos que ela era constituída por dois 

pisos e possuía um peristilo centralizado ao sul da construção principal (Fig. 77, n.16); 

 
334 Em uma conversa particular ocorrida em março de 2017, Stephan Zink nos informou a intenção de 

publicar sua tese na forma de livro, mas até a presente data isso ainda não aconteceu. 
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espaços mais privados do lado oeste, onde ficavam as cubicula335 (Fig. 77, n.5-6); espaços 

voltados para o peristilo, contando com um provável tablinum336 (Fig. 77, n.10) na parte 

central, simetricamente ladeado por alae337, divisões laterais (Fig. 77, n.9 e n.11) com 

antecâmaras e de cada lado destas havia um espaço maior, com nichos338 nas paredes, que 

poderiam servir como bibliotecas (Fig. 77, n.8). 

 
Figura 77: A denominada “Casa de Augusto” (CLARIDGE, 2010: 138). 

De acordo com Suetônio, a casa de Otaviano, que havia sido de Hortênsio, era 

uma casa modesta, “não atraente nem pelo tamanho nem pelo luxo”339 (A Vida dos Doze 

Césares, Vida de Augusto, LXXII). Se tivermos em mente a moradia de Augusto, depois 

que o templo de Apolo já tinha sido construído, ou seja, a casa pós-reformas e ampliações, 

iremos dizer que tal passagem de Suetônio não passa de um topos literário que se coaduna 

com a propaganda moralizante de Augusto. No entanto, não concordamos que seja um 

 
335 Pequenos cômodos geralmente utilizados como quartos, mas em alguns casos também poderia ser usado 

para reuniões de negócios, para a recepção de convidados importantes e para a exibição das obras de arte 

mais valorizadas da casa. 
336 Sala nobre da residência romana, usada para estudo, recepções e reuniões, geralmente contendo uma 

espécie de escritório, arquivo e biblioteca, onde se guardavam as tabulae (arquivos e contratos). 
337 Alae são as divisões laterais da casa romana. Geralmente ficavam entre o átrio ou o peristilo e o interior 

do edifício, onde geralmente se guardavam as imagines maiorum, as máscaras funerárias de cera e bustos 

dos ancestrais. 
338 Um recuo semicircular ou retangular em uma parede. 
339 [...] et neque laxitate neque cultu conspicuis [...]. (Traduzido do latim para o português por M. Trevizam, 

P. S. Vasconcellos e A. M. Rezende). 

16 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0061
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“simples topos literário”, e sim que tal passagem esteja relacionada à primeira fase da 

casa de Otaviano, de 42 a.C. a 36 a.C.  

Sobre este aspecto, Coarelli (2012: 374-375) afirma que é difícil definir como 

“luxuosa” uma casa nesse estilo, principalmente aos olhos de Suetônio, que escreveu sua 

obra no século II d.C., período no qual Roma já tinha sido palco de luxuosos e grandiosos 

palacetes imperiais, como, por exemplo, a Domus Aurea340 de Nero. Nesta mesma 

perspectiva, Pensabene (2017, t.2: 50) esclarece que essa casa de Otaviano corresponde 

ao padrão médio das casas pompeianas. De tal forma que o adjetivo “luxuosa” é mais 

bem utilizado para se referir à segunda fase do complexo residencial, quando Otaviano 

iniciou a ampliação de sua residência se utilizando de várias casas, que segundo Veleio 

Patérculo (História Romana, II. 81. 3), ele havia garantido por compra através de seus 

procuradores. 

A ampliação compreendia construções a leste e sul da casa de Otaviano, que 

anteriormente se limitava ao redor do peristilo ocidental. Com a ampliação foi construído, 

de modo simétrico, um segundo peristilo a leste e uma série de ambientes ligando os dois, 

com uma entrada monumental centralizada entre ambos peristilos (Fig. 78). De cada lado 

desta entrada monumental havia um portal de acesso a outros ambientes, bem como mais 

dois portais de acesso, um para cada peristilo. Os cinco portais se abriam para um pórtico 

(Fig. 79).  

 
Figura 78: Planta reconstrutiva da segunda fase da casa de Otaviano (PENSABENE, 2017, t.2: 51). 

 
340 A grande residência imperial construída por Nero para substituir a Domus Transitoria, sua residência 

anterior que havia sido queimada no incêndio de 64 d.C. Calcula-se que seus fundamentos cobriam o 

Palatino, o Vélia e o Ópio, estendendo-se ao Esquilino. 
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Figura 79: Reconstituição da segunda fase da casa de Otaviano (PENSABENE, 2017, t.2: 55). 

Na parte central, ao lado do peristilo ocidental, encontrava-se uma ampla sala, o 

oecus tetrastilo, que se comunicava com um cubiculum no mesmo plano do oecus, e sobre 

este cubiculum havia outro, que pode ser identificado com uma espécie de escritório de 

Otaviano, chamado de Siracusa por Suetônio (A Vida dos Doze Césares, Vida de 

Augusto, LXXII); do outro lado do oecus se encontrava uma rampa que dava acesso ao 

piso superior (Fig. 80a e 80b).  

Com a queda do raio em 36 a.C., este projeto de ampliação foi abandonado, 

dando início à terceira fase, quando foi iniciada a construção do complexo do templo de 

Apolo. Para tanto, foi necessário fechar com paredes alguns dos portais existentes, 

construir muros de contenção e soterrar ambos peristilos e tudo que havia entre eles341, 

de modo que, depois de soterrado, este espaço serviria de base para a área em frente ao 

templo, local denominado de Área Apollinis. De acordo com Pensabene (2017, t.2: 53-

55), a presença de construções finalizadas e decoradas juntamente com outras 

incompletas (principalmente na parte soterrada que se localiza entre os dois peristilos), 

serve para comprovar a interrupção do trabalho de ampliação da casa de Otaviano, em 

36 a.C., para a construção do templo de Apolo.  

 

 
341 Tal processo de soterramento foi o responsável pela preservação e conservação das estruturas 

encontradas nas escavações. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0061
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Figura 80a: Área da segunda fase da casa de Otaviano soterrada pela área Apollinis (PENSABENE, 

2017, t.2: 58). 

 
Figura 80b: Reconstrução parcial em 3D da área da segunda fase da casa de Otaviano soterrada 

pela área Apollinis (PENSABENE, 2017, t.2: 72). 
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Foi nas escavações realizadas por Carettoni, em 1968, nesta área entre os 

peristilos, em que foram encontrados diversos fragmentos de ornamentos arquitetônicos 

e placas em terracota. Inicialmente acreditava-se que tratavam-se da decoração do templo 

de Apolo ou dos pórticos próximos ao templo, de modo que para alguns, a iconografia de 

tais placas representariam a rivalidade entre Otaviano e Antônio.342 No entanto, dada a 

localização onde foram encontradas e o material em que foram confeccionadas, o mais 

provável e aceito é que tais placas decoravam a casa de Otaviano, seja da primeira ou da 

segunda fase.  

Maria Josè Strazzulla, em seu livro Il Principato de Apollo: Mito e propaganda 

nelle lastre “Campana” dal tempio di Apollo Palatino, faz um estudo detalhado das 

diferentes placas de terracota encontradas nas escavações. Dentre as placas estudadas por 

ela, uma delas mostra a luta entre Apolo e Hércules pela trípode délfica (Roma, Museu 

Palatino. Inv. 379983) (Fig. 81a). A trípode era um importante símbolo oracular ligado a 

Apolo e bastante presente na iconografia do período de Augusto. Era uma espécie de 

banco com três pés no qual a Pítia se sentava para proferir os oráculos da divindade. De 

acordo com a tradição literária, Hércules tentou se apossar do tripé, emblema do 

santuário, ao não receber o oráculo que buscava, de modo que teve início uma disputa 

com Apolo, na qual o deus foi o vencedor, de modo que o tripé permaneceu no santuário 

de Delfos. Em outra placa pode-se ver duas meninas decorando um bétilo343, uma imagem 

anicônica de uma divindade, que, segundo Strazzulla (1990: 22), devido aos seus 

atributos como a cítara e o arco, pode ser seguramente identificado com Apolo (Roma, 

Museu Palatino. Inv. 379051) (Fig. 81b). Representações de um bétilo aparecem em 

pinturas parietais nas denominadas “Casa de Lívia” e “Casa de Augusto”. Noutra placa 

aparece a representação central de um thymiaterion, um incensário de uso cerimonial, e 

de ambos os lados há uma figura feminina com um canistrum (cesta) sobre a cabeça 

(Roma, Museu Palatino. Inv. 379052) (Fig. 81c). De acordo com Strazzulla (1990: 33), o 

thymiaterion caracterizava um sacrifício incruento que poderia estar associado a 

 
342 Barbara Kellum (1985: 169-176) é uma das autoras que propõe tal associação. Em seu texto Sculptural 

Programs and Propaganda in Augustan Rome: The Temple of Apollo on the Palatine, ela relaciona vários 

aspectos esculturais e iconográficos do complexo de Apolo com uma propaganda que buscava exaltar a 

rivalidade entre Otaviano e Marco Antônio e Cleópatra, e sua vitória em Ácio.    
343 Esses objetos de adoração eram pedras meteóricas, que eram dedicadas aos deuses ou reverenciadas 

como símbolos dos próprios deuses. Em alguns casos, foi feita uma tentativa de dar uma forma mais regular 

à pedra disforme original, como no bétilo representado na placa de terracota, que possuía a forma de um 

pilar cônico com extremidade pontiaguda. 
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diferentes divindades, dentre as quais está Apolo.344 Esta decoração presente na casa de 

Otaviano e que aludia a Apolo, provavelmente foi escolhida pelo fato de que Otaviano 

era membro do colégio sacerdotal dos quindecimuiri, responsável, dentre outras coisas, 

por consultar os livros sibilinos que continham um conjunto de oráculos345, dos quais 

tratamos mais à frente. 

 Em sua proposta reconstrutiva, Pensabene (2017, t.2: 408-412) defende que as 

placas de terracota decorariam as arquitraves sobre as colunas do piso inferior e do piso 

superior da casa de Otaviano (Fig. 82a e 82b). Além disso, este autor dispõe no parapeito 

do segundo andar as estátuas em rosso346 e nero antico347 (Fig. 97) encontradas nas 

escavações de P. Rosa, consideradas, por muitos, como sendo as Danaides que se 

encontravam nos pórticos próximos ao templo de Apolo. Mais è frente voltamos a tratar 

deste assunto.  

No que se refere ao soterramento da “Casa de Augusto”, Pensabene (2017, t.2: 

55) esclarece que o mesmo não foi instantâneo, de modo que alguns ambientes 

continuaram sendo acessíveis, principalmente aqueles próximos as scalae Caci, que 

foram integrados com novos muros e que teria, segundo o autor, se transformado em local 

de culto conectado com Magna Mater. As outras partes da “Casa de Augusto” foram 

soterradas, de modo que serviram de base para a construção da terceira fase do complexo 

residencial de Otaviano, pós 36 a.C. Nesta fase, além de ocupar o espaço sobre a “Casa 

de Augusto”, as construções ainda se estendiam a nordeste, englobando a denominada 

“Casa de Lívia”, o que formaria a parte privada do complexo (Fig. 83a e 83b), pois, após 

concluído, o complexo residencial de Augusto possuía uma parte privada, do lado 

ocidental do templo de Apolo, e uma parte pública do lado oriental.348  

 

 
344 Foram encontradas outras placas e ornamentos em terracota, mas não nos delongaremos de modo 

desnecessário numa descrição de todas elas, de modo que, apesar de diversidade temática das mesmas, 

citamos apenas algumas mais diretamente ligadas a Apolo.  
345 Inicialmente tratava-se dos duouiri sacris faciundis, já que eram dois homens responsáveis pelos livros. 

Em 367 a.C. o colégio passou a ter dez membros (decemuiri) e em 51 a.C. este número aumentou para 

quinze (quindecimuiri). Eles mantiveram esse título posteriormente, mesmo quando o número de membros 

aumentou ainda mais (BEARD; NORTH; PRICE, 1998: 18). 
346 Rosso antico era um mármore escuro e avermelhado com pouco frequentes veios negros e vermelhos 

claro (às vezes brancos). Extraído do Cabo Matapan, no sul da Grécia (GORSKI; PACKER, 2015: 371). 
347 Mármore negro de Aubert, próximo a Saint Girons aos pés dos Pirineus (CLARIDGE, 2010: 44). 
348 Como vemos mais à frente, parte da casa de Augusto se tornou pública após 12 a.C., quando ele assumiu 

o cargo de Pontifex Maximus. Apesar das escavações não poderem ligar os vestígios do lado leste do templo 

a construções de Augusto, haja vista que o local passou a abrigar construções de Imperadores posteriores, 

há um consenso de que a domus publica de Augusto se localizava nesta área.  
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Figura 81a: Placa de terracota. Apolo e 

Hércules lutando pela trípode délfica.349 Inv. 

379983. Roma, Museu Palatino 

(STRAZZULLA, 1990). 

Figura 81b: Placa de terracota. Meninas 

decorado um bétilo.350 Inv. 379051. Roma, 

Museu Palatino (STRAZZULLA, 1990). 

 
Figura 81c: Placa de terracota. Figuras femininas com um canistrum sobre a cabeça e um 

thymiaterion no centro.351 Inv. 379052. Roma, Museu Palatino (STRAZZULLA, 1990).  

 
349 Esta placa mede 71,5 cm de altura por 62 cm de largura. É composta de diversos fragmentos, sendo a 

mais completa das seis placas expostas com a mesma cena. A placa ainda conserva traços da policromia 

original (GASPARRI; TOMEI, 2014: 152). 
350 Esta placa mede 70,5 cm de altura por 63 cm de largura. É composta de diversos fragmentos, contendo 

uma grande lacuna na parte de baixo (direita). Conserva traços da policromia original (GASPARRI; 

TOMEI, 2014: 154). 
351 Esta placa mede 72 cm de altura por 44 cm de largura. É composta de diversos fragmentos, sendo a mais 

completa da série. A placa conserva traços da policromia original (GASPARRI; TOMEI, 2014: 158). 
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Figura 82a: Casa de Otaviano. Hipótese reconstrutiva da fachada ao norte do peristilo ocidental 

(PENSABENE, 2017, t.2: 411). 

 
Figura 82b: Casa de Otaviano. Hipótese reconstrutiva da fachada ao norte do peristilo ocidental e 

placas de terracota coloridas (PENSABENE, 2017, Tav. 1). 
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Figura 83a: Casa de Otaviano depois de 36 a.C. Planta e seção reconstrutiva (CARANDINI, 

2010b: 222). 

 
Figura 83b: Hipótese reconstrutiva em 3D da casa de Otaviano após 36 a.C. (CARANDINI; 

CARAFA, 2012). 
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O que hoje denominamos de “Casa de Lívia” se tornou estruturas subterrâneas 

sobre as quais se elevava o piso superior de parte da casa que Otaviano passou a ocupar 

após 36 a.C. Com as escavações, pudemos conhecer muito do que sobrou destas estruturas 

subterrâneas (Fig. 74, n.3 e Fig. 84), de modo que sabemos que a mesma possuía uma 

entrada do lado noroeste, em forma de corredor (Fig. 84 A), que dava acesso a uma 

câmara espaçosa, convencionalmente chamada de atrium352 (Fig. 84 B); a partir deste 

espaço se abria mais três outros, o denominado tablinum, ao centro, ladeado pelas alae, 

uma de cada lado do tablinum; e no canto ocidental da construção havia um amplo espaço, 

denominado de triclinium353 (Fig. 84 F). 

 
Figura 84: Planta da denominada “Casa de Lívia” (COARELLI, 2007: 138). 

 
352 A entrada principal da casa romana. Era em torno do Atrium, que se desenvolvia os outros cômodos da 

casa. Coarelli (2007: 138-139) acredita que este espaço não era um atrium, se assemelhando mais a uma 

entrada secundária. Defende ainda que o mais provável é que o atrium originalmente estivesse no lado leste 

da construção (Fig. 84 H), cujas estruturas podem ter pertencido a um impluvium, em torno do qual se 

localizavam diversos cômodos.   
353 Espaço da casa romana que era destinado às refeições. 
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Pensabene (2017, t.2: 77-82) identifica duas fases para este complexo 

arquitetônico. A primeira, anterior a 36 a.C., e a segunda fase a partir desta data. Além 

disso, este autor chama a atenção para o traçado peculiar da “Casa de Lívia”, 

principalmente no que se refere ao denominado atrium e às três câmaras a ele conectadas, 

o que destoa do traçado tradicional das casas republicanas, o que o levou a propor a 

hipótese de que tal construção teria funcionado como um complexo sagrado dos templos 

de Magna Mater e Vitória, e mesmo o seu traçado se assemelha mais a um templo de três 

celas, do que a uma domus. Para este autor, tal estrutura serviria para realização de 

cerimônias, bem como para reuniões de colégios sacerdotais, o que pode ter ocorrido 

antes da estrutura ser incorporada à casa de Otaviano, ou mesmo depois da incorporação, 

de modo que tais ambientes subterrâneos teriam mantido sua função religiosa. 

No que se refere à parte do complexo residencial de Augusto que se localizaria 

a leste do templo de Apolo, Coarelli (2012: 396) esclarece que é impossível reconstruir o 

aspecto original devido à total reestruturação da área no período neroniano e, sobretudo, 

no período dos Flávios. Segundo este autor, o nome domus August(i)ana, como ficou 

conhecido o palácio de Domiciano, provavelmente se derivava do termo domus Augusti, 

alusão direta à casa de Augusto354.  

As dimensões deste setor da casa de Augusto permanecem desconhecidas: ela 

se estendia a norte, pelo menos até a altura da “Casa de Lívia”, como 

demonstram as galerias subterrâneas que dela se dirigiam para leste, 

certamente para estabelecer uma conexão com o setor oriental do complexo 

(COARELLI, 2012: 397). 

 

Além destas galerias que ligavam as construções a oeste do templo com as 

construções a leste, havia também outras, pois vimos mais acima que já nas escavações 

de P. Rosa foram identificadas galerias/criptopórticos que conectavam a denominada 

“Casa de Lívia” ao templo de Apolo, o que demonstra a estreita relação entre a residência 

do Princeps e o templo dedicado ao seu deus patrono. Além disso, apesar de serem 

construções separadas do mesmo complexo residencial, se localizando a leste e oeste do 

templo de Apolo, segundo Tomei (2014a: 44), as duas se conectavam por uma “densa 

rede de ruas internas, galerias subterrâneas e criptopórticos”. 

 
354 Nesta mesma perspectiva, Tomei (2014a: 42) traz dados que comprovam esta hipótese, demonstrando 

que as escavações mais recentes encontraram sob as construções do período de Domiciano, próximas às 

bibliotecas do complexo de Apolo, restos de estruturas e pavimentos em mosaico, bastante semelhantes às 

encontradas na casa de Augusto, “demonstração que a residência do primeiro Imperador prosseguia em 

direção ao oriente, sob o palácio de Domiciano”, o que, segundo a autora, confirma que “a Domus 

Augustana teria derivado o seu nome da casa de Augusto que se estendia abaixo e da qual os Flávios 

voltaram a propor amplamente a localização e as várias funções”. 
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Otaviano, ao se colocar como restaurador de Roma, não se limitou a morar 

próximo à primeira cabana, mas ocupou com sua domus toda a superfície da 

cidade de Rômulo, com um significado ideológico de relevância muito maior. 

[...] Na realidade é com Augusto, e não com os Flávios, que o termo Palatium, 

do originário significado topográfico de Palatino, passou a indicar aquele de 

“Palácio” dinástico por excelência (TOMEI, 2014a: 44). 

 

A grandiosidade do complexo residencial de Augusto não se expressava apenas 

pelo conjunto arquitetônico e pelo tamanho da construção que flanqueava o templo de 

Apolo a leste e oeste, o que por si só já seria admirável. Sua grandiosidade estava também 

nas associações topográficas e simbólicas estabelecidas pelo Princeps, que residia numa 

das colinas mais importantes de Roma, relacionada à própria origem da Vrbs, na qual 

ficavam os templos de Magna Mater e Vitória; o complexo arquitetônico do templo de 

Apolo (inaugurado em 28 a.C.), com seus pórticos (inaugurados em 25 a.C.), o bosque 

sagrado e as bibliotecas; o monumento de Roma Quadrata; o Lupercal; entre outros. E 

além de toda essa relevância simbólica, a casa do Princeps ostentava ainda importantes 

símbolos que a enobrecia e diferenciava das demais residências. Trata-se dos loureiros e 

da corona ciuica que adornavam sua porta. Tais honrarias foram conferidas a Augusto 

em 27 a.C., como vimos no primeiro capítulo.  

Em sua obra Tristes, Ovídio coloca seu livro como partícipe da trama, de modo 

que cabe ao livro ir a Roma interceder junto a Augusto pelo seu autor. Em seu percurso, 

o livro passa pelo Palatino e descreve a casa do Princeps, que Ovídio iguala a Júpiter. 

Então, virando-se para a direita, "Essa", disse, "é a porta do Palatino, 

aqui está Stator, neste lugar, primeiro foi Roma fundada".  

Enquanto eu me maravilhava com uma coisa após a outra, vi portais notáveis  

por suas armas reluzentes e uma morada digna de deus! 

"Esta é também a morada de Júpiter?”, eu disse, e por tal pensamento  

uma coroa de folhas de carvalho deu à minha mente o augúrio.  

E quando eu compreendi seu senhor, eu disse, "não nos enganamos”;  

“é verdade que esta é a casa do poderoso Júpiter.  

Mas por que a porta é protegida por loureiros diante dela,  

sua folhagem escura cercando as augustas portas?  

Pode ser porque essa casa mereceu um triunfo perpétuo 

ou porque sempre foi amada pelo deus Leucadiano? 

É porque a própria casa é cheia de alegria ou porque enche todas as coisas de 

alegria? 

é uma marca daquela paz que deu ao mundo? 

E como o loureiro é sempre verde, sem folhas murchas para serem arrancadas,  

também a casa possui uma glória eterna? 

A razão para a colocação da coroa é mostrada por uma inscrição:  

declara que por sua ajuda os cidadãos foram salvos [...]”355 (OVÍDIO. Tristes, 

III, 1, 31-49). 

 
355 Inde petens dextram "porta est" ait "ista Palati,  

hic Stator, hoc primum condita Roma loco est." 

Singula dum miror, uideo fulgentibus armis 

conspicuos postes tectaque digna deo. 

"Et Iouis haec" dixi "domus est?" Quod ut esse putarem, 
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Em sua descrição, Ovídio mencionou os loureiros diante da porta de Augusto e 

através das perguntas que lançou, realçou aos olhos do leitor os significados simbólicos 

que os mesmos portavam. Deste modo, percebemos que Ovídio destacou a ligação dos 

loureiros com os aspectos triunfais e sua relação com Apolo, o deus Leucadiano; além 

disso, o autor coloca Augusto como aquele que trouxe paz ao mundo e como detentor de 

glória eterna. No fim desta passagem, é explicada a razão para a colocação da coroa de 

folhas de carvalho, ou seja, por ter salvo os cidadãos. 

A representação da corona ciuica também está presente na “Base de Sorrento”, 

de modo que podemos vê-la na metade que sobrou do lado C da base (Sorrento, Museu 

Correale de Terranova, Inv. 3657) (Fig. 85). Trata-se da metade direita, na qual podemos 

ver ao fundo colunas jônicas, parte das portas da casa de Augusto e parte da coroa de 

folhas de carvalho. Em primeiro plano, temos a representação de Marte Vingador na 

extremidade direita. A seu lado, próximo à perna direita de Marte, vemos um Eros. Ao 

lado de Eros temos parte de uma figura masculina, sentada e com uma cornucópia na 

mão. 

Segundo Cecamore (2004: 302), a presença de Eros impõe a integração de uma 

Vênus na parte que falta do relevo, de modo que pode-se dizer que a cena era composta 

por Marte, Eros, Vênus e a figura sentada no centro. “Vênus é a progenitora da gens Iulia, 

enquanto Marte é o pai de Rômulo; a presença de Eros alude às intenções pacíficas do 

deus da guerra”. 

Quanto à figura sentada ao centro, há várias hipóteses de identificação. Poderia 

ser o Genius Augusti, na função de protetor da casa; Rômulo, fundador de Roma; ou 

mesmo um Genius Loci, nesse caso representando o próprio Palatino. Esta última hipótese 

é bastante relevante e simbólica. 

 
augurium menti querna corona dabat.  

Cuius ut accepi dominum, "non fallimur," inquam,  

"et magni uerum est hanc Iouis esse domum.  

Cur tamen opposita uelatur ianua lauro,  

cingit et augustas arbor opaca fores?  

Num quia perpetuos meruit domus ista triumphos,  

an quia Leucadio semper amata deo est?  

Ipsane quod festa est, an quod facit omnia festa?  

Quam tribuit terris, pacis an ista nota est?  

utque uiret semper laurus nec fronde caduca 

carpitur, aeternum sic habet illa decus?  

Causa superpositae scripto est testata coronae: 

seruatos ciuis indicat huius ope [...]”. (Traduzido do latim para o inglês por Arthur Leslie Wheeler e para o 

português pelo autor desta tese).  



 

282 
 

 

 
Figura 85: Base de Sorrento. Lado C. Inv. 3657. Sorrento, Museu Correale de Terranova 

(CECAMORE, 2004: 301). 

Marte e Vênus representam os tutores divinos da Roma das origens; Marte, no 

entanto, é representado em sua veste de Vltor, não para representar uma ameaça 

ao inimigo - não há indícios de conflito, e de fato a presença de Eros reconduz 

ao amor e ao desejo de prosperidade - mas para se qualificar como uma 

divindade quase pessoal de Augusto. De importância primordial, para a 

interpretação geral do monumento, é que essas divindades não têm nenhuma 

relação topográfica com a colina de Rômulo: elas são "evocadas" em frente à 

casa do Princeps e estão dispostas nas laterais da personificação do Palatino. 

Esta figura ocupa uma posição anômala, no centro da cena, ao invés da 

colocação periférica e secundária mais comum. Tal ênfase na posição da 

personificação do Palatino talvez aluda a tudo o que o Palatino representou 

para a Roma republicana: o lugar da fundação de Rômulo; um conjunto de 

valores agora adotados e renovados pelo Princeps com uma coincidência 

também topográfica. Marte e Vênus, tutores da fundação, são apresentados 
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aqui como os protetores da casa do Princeps, a qual coincide do ponto de vista 

topográfico e semântico com o ponto de partida da fundação de Rômulo. Por 

meio dessa construção iconográfica, parece evidente a intenção de aproximar 

Augusto do fundador divino e de celebrá-lo explicitamente como um novo 

fundador (CECAMORE, 2004: 304-305). 

 

Independentemente de qual figura estaria representada no centro do relevo, fica 

evidente, a partir do que foi analisado até aqui, a importância que o Palatino desempenhou 

na construção e perpetuação de um imaginário relacionado a Augusto e sua morada. De 

modo que o Princeps não só passou a residir na colina em que Roma foi fundada, próximo 

à antiga residência do fundador, como passou a ser visto como o novo fundador de Roma, 

que além de dividir o Palatino com importantes divindades para a religiosidade romana, 

como Vitória e Magna Mater, ainda trouxe Vesta e seu deus patrono, Apolo, para 

residirem junto com ele. E é sobre o complexo destinado a Apolo que passamos a tratar 

na próxima parte. 

3.2. O deus Apolo e seu Complexo no Palatino: Arquitetura e Poder no Início do 

Principado 

Demonstramos ao longo deste trabalho a importância conferida por Augusto às 

obras arquitetônicas, bem como a relevância que os templos erigidos por ele tiveram na 

construção de uma memória e de todo um imaginário imperial. Para entender melhor 

sobre isso, passamos agora a tratar sobre o complexo arquitetônico dedicado a Apolo, 

que, como vimos, foi dedicado em 28 a.C., um ano após o regresso de Otaviano a Roma 

e de seu triplo triunfo. Mas, antes de qualquer coisa, convém tratarmos sobre o período 

que antecede a consagração do templo no ano de 28 a.C., recuando para o ano de 36 a.C., 

ano em que o então triúnviro Otaviano chegou a Roma após ter vencido Sexto Pompeu 

na batalha de Nauloco, na Sicília. Este é o ano em que foi decidida a construção do templo 

de Apolo Palatino, o que levou parte da historiografia356 a defender que o templo teria 

sido prometido a Apolo após essa vitória, estando, assim, relacionado à batalha de 

Nauloco, mesmo que tal associação não apareça nas fontes que tratam sobre isso. 

Uma das fontes textuais que menciona a construção do templo e da qual podemos 

fazer algumas inferências é a obra de Veléio Patérculo, ao afirmar: 

 
356 Por exemplo, Zanker (2005: 50), Richardson (1992: 14), Favro (2008: 89), Galinsky (1998: 213), 

Stamper (2005: 116). 
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Nessa guerra (contra Sexto), Agripa, por seus notáveis serviços, ganhou a 

distinção de uma coroa naval357, a qual a nenhum romano fora ainda dada. 

César (Otaviano), em seu retorno vitorioso à cidade, fez o anúncio de que 

pretendia separar para uso público várias casas que ele havia garantido por 

compra através de seus procuradores, a fim de que houvesse uma área livre 

próxima de sua própria residência. Ele prometeu ainda construir um templo de 

Apolo com um pórtico próximo a ele, uma obra que ele construiu com singular 

munificência358 (VELÉIO PATÉRCULO. História Romana, II. 81. 3). 

 

Ao analisar tal passagem, podemos definir que a construção do templo foi 

prometida por Otaviano em Roma em 36 a.C., logo após regressar da vitória de Nauloco, 

momento também em que ele destinou parte de suas propriedades para uso público. Se 

analisássemos apenas essa fonte sobre tal acontecimento, poderíamos inferir que a 

promessa do templo estava única e exclusivamente ligada à vitória contra Sexto, já que 

em tal passagem não há uma menção ao motivo que levou à promessa de construção do 

templo. No entanto, devemos fazer a análise de outras fontes textuais que mencionam a 

construção, como, por exemplo, as obras de Suetônio e Dion Cássio.  

Segundo Suetônio (A Vida dos Doze Césares, Vida de Augusto, XXIX. 3), 

Otaviano “construiu o templo de Apolo na parte de sua casa do Palatino que fora atingida 

por um raio e que os adivinhos declararam ser escolhida pelo deus”.359 Por sua vez, Dion 

Cássio explica que: 

As pessoas neste momento resolveram que uma casa deveria ser dada a César 

(Otaviano) a expensas públicas; pois ele havia feito propriedade pública do 

lugar no Palatino que ele havia comprado com o propósito de erigir uma 

residência, e o havia consagrado a Apolo, depois que um raio caiu sobre ele360 

(DION CÁSSIO. História Romana, XLIX. 15. 5).  

 

A análise destas passagens complementa as informações dadas por Veléio 

Patérculo, de modo que a partir destes trechos temos importantes detalhes acerca da 

 
357 De acordo com Souza e Mota (2018: 104), “a julgar pelas representações das moedas e descrições 

literárias, este ornamento reproduzia em miniatura os esporões de assalto dos navios de guerra (em latim, 

rostra) usados no Mediterrâneo Antigo: birremes, trirremes, quadrirremes ou quiquirremes. [...] a 

documentação não oferece a possibilidade de estabelecer uma distinção segura entre os tipos naualis e 

rostrata, por vezes chamada também de classica. [...] na História Natural, os termos naualis e rostrata 

aparecem como denominações intercambiáveis para o mesmo tipo de condecoração naval em alusão à coroa 

recebida por Marcos Varrão (PLÍNIO. História Natural. VII, 29; XVI, 04)”.  
358 Insigne coronae classicae, quo nemo umquam Romanorum donatus erat, hoc bello Agrippa singulari 

uirtute meruit. Victor deinde Caesar reuersus in urbem contractas emptionibus complures domos per 

procuratores, quo laxior fieret ipsius, publicis se usibus destinare professus est, templumque Apollinis et 

circa porticus facturum promisit, quod ab eo singulari exstructum munificentia est. (Traduzido do latim 

para o inglês por Frederick W. Shipley e para o português pelo autor desta tese). 
359 Templum Apollinis in ea parte Palatinae domus excitauit, quam fulmine ictam desiderari a deo 

haruspices pronuntiarant. (Traduzido do latim para o português por M. Trevizam, P. S. Vasconcellos e A. 

M. Rezende. 
360  τότε δὲ οἰκίαν τε αὐτῷ ἐκ τοῦ δημοσίου δοθῆναι ἔγνωσαν: τὸν γὰρ τόπον ὃν ἐν τῷ Παλατίῳ, ὥστ᾽ 

οἰκοδομῆσαί τινα, ἐώνητο, ἐδημοσίωσε καὶ τῷ Ἀπόλλωνι ἱέρωσεν, ἐπειδὴ κεραυνὸς ἐς αὐτὸν ἐγκατέσκηψε. 

(Traduzido do grego para o inglês por Earnest Cary e para o português pelo autor desta tese).  
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construção do templo. Tanto Suetônio quanto Dion Cássio deixam claro o motivo para 

que o templo tenha sido construído sobre a propriedade de Otaviano, próximo à sua casa, 

qual seja, o fato de que a propriedade havia sido atingida por um raio e, por isso, Otaviano 

tinha tornado esta área propriedade pública. Suetônio esclarece ainda que foram os 

arúspices que determinaram que tal fato representava a escolha do deus por aquele lugar. 

Dion Cássio complementa esclarecendo que devido a isso, o povo resolveu que uma casa 

deveria ser dada a Otaviano a expensas públicas. 

A partir do que foi exposto, concordamos com autores como Carsten H. Lange 

(2009: 167) e Olivier Hekster e John Rich (2006: 149-150), dentre outros, que em seus 

trabalhos, esclarecem que a construção do templo de Apolo Palatino não se deu devido a 

uma oferta feita como um ato de ação de graças pela vitória na Sicília, mas sim após o 

local ter sido atingido por um raio, visto assim como um prodigium361, que devia ser 

expiado com a construção de um templo. 

Como vimos por meio da análise das fontes textuais, após chegar a Roma, em 

36 a.C. e adquirir, com recursos próprios, um espaço para a construção de sua casa no 

Palatino, um raio atingiu o lugar, um prodigium que foi interpretado pelos arúspices como 

o desejo de Apolo por aquela área. Deste modo, Otaviano fez de toda aquela área um 

lugar público, dedicando-o a Apolo. 

A sequência de eventos pode assim ser reconstruída da seguinte forma. A 

primeira aquisição de Otaviano no Palatino foi, como Suetônio nos conta (Aug. 

LXXII.1), a antiga casa de Hortênsio, mas ele comprou subsequentemente 

propriedades adicionais. Quando um raio atingiu o lugar, arúspices foram 

consultados e responderam que o lugar era desejado por Apolo. O relâmpago 

e a consulta aos arúspices podem ter ocorrido durante a ausência de Otaviano 

na Sicília, na campanha de 36, embora uma data anterior não seja impossível. 

Em seu retorno a Roma, em novembro de 36, Otaviano anunciou em seus 

discursos ao Senado e ao povo que iria implementar a decisão dos arúspices, 

tornando pública a parte de sua propriedade no Palatino onde o relâmpago 

havia atingido e construindo ali um templo a Apolo, acompanhado por pórticos 

(HEKSTER; RICH, 2006: 151-152).  

 

De acordo com Favro (2008: 100), Otaviano usou o raio para justificar tanto o 

culto ao deus estrangeiro dentro do pomerium, quanto num local adjacente à sua própria 

residência, de modo que as associações entre Otaviano e Apolo antes de 36 a.C. teriam 

 
361 Os prodígios eram acontecimentos vistos como avisos divinos, funcionando como o principal 

meio pelo qual os deuses se comunicavam com os romanos. Segundo Olivier Hekster e John Rich 

(2006: 156-157), “Ao decidir sobre expiações, o Senado consultava regularmente três grupos diferentes de 

sacerdotes, os colégios romanos dos pontifices e dos decemuiri sacris faciundis, e o colégio etrusco dos 

haruspices, e às vezes mais de um desses grupos estava envolvido com o mesmo conjunto de prodígios. Os 

haruspices eram consultados com frequência pelo Senado sobre prodígios de raios, de maneira apropriada, 

uma vez que a adivinhação dos raios era um dos principais assuntos da disciplina etrusca [...]”. 
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influenciado a decisão dos arúspices quanto ao deus que desejava aquela propriedade 

atingida pelo raio. Gurval (2001: 91-111) discorda desta visão, defendendo que as 

evidências para uma associação entre Otaviano e Apolo antes de 36 a.C. são bastante 

fracas. Hekster e Rich (2006: 160-162) sugerem que poderia ter sido a partir da decisão 

dos arúspices que se iniciou esta conexão entre Otaviano e o deus, no entanto estes autores 

avaliam que, apesar da fraqueza das evidências, o mais provável é que Otaviano já tinha 

formado a associação anteriormente e que, ao nomear Apolo, os arúspices deram a 

resposta que eles sabiam que Otaviano queria.  

Seja como for, percebemos por meio das fontes que a decisão de construir um 

templo a Apolo sobre o Palatino não partiu de Otaviano, embora ele tenha sabido 

aproveitar as associações simbólicas advindas daí, bem como soube se utilizar disso a seu 

favor para construir uma imagem de si e de seu governo, como vemos mais à frente. Além 

disso, a análise de tais fontes também é extremamente útil na interpretação dos dados 

provenientes das escavações arqueológicas nesta área do Palatino, de modo que ambas as 

fontes, escritas e materiais, nos auxiliam a compreender sobre a construção deste 

complexo arquitetônico, bem como de sua importância para o governo de Augusto. 

Deste modo, passamos à análise do complexo destinado a Apolo. No que se 

refere ao complexo arquitetônico, que contava com o templo, o pórtico das Danaides, o 

bosque sagrado de Apolo e as bibliotecas grega e latina, muito pouco resistiu ao tempo, 

de forma que as informações que temos derivam dos autores antigos bem como das 

escavações arqueológicas citadas anteriormente. 

Giuseppe Lugli, que escreveu em meados do século XX, nos traz, em um de seus 

trabalhos, um interessante resumo contendo as principais informações sobre o templo 

obtidas a partir dos autores antigos, os quais ele cita apenas os nomes. Segundo ele, as 

informações sobre o templo podem ser resumidas assim: 

1º Foi fundada por Augusto sobre o Germalus em uma área de propriedade de 

particulares, demolindo os edifícios que ali existiam (Suetônio). 

2º Era localizado em um monte e era alcançado por meio de uma alta escadaria 

(celsis gradibus, de acordo com Ovídio). 

3º Era de grandes proporções e era construído em mármore Lunensis (Ovídio, 

Sérvio). 

4º Era cercado, ou ladeado por pórticos, adornados com estátuas das Danaides 

(Ovídio, Propércio, Veléio Patérculo, Res Gestae). 

5º Formava um grupo único com a casa de Augusto [...] (Ovídio). 

6º Perto do templo se encontravam duas bibliotecas, uma grega e outra latina, 

ditas Bibliothecae Apollonis (Ovídio, Horácio, Suetônio, Dion Cássio, Plínio, 

Frontão). 

7º Em frente estendia-se um lugar, a Area Apollinis com o altar da Roma 

Quadrata (ludi saeculares). 
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8º Incendiou-se em 64 d.C. e foi restaurada por Domiciano (Ascônio, Tácito, 

Marcial). 

9º Foi destruído definitivamente com um incêndio em 363 d.C. (Amiano 

Marcelino). 

10º Depois de Nero o pórtico das Danaides não é nomeado (Calendari e ludi 

saeculares) (LUGLI, 1950: 282). 

 

Como vimos ateriormente, Stephan Zink foi um dos pesquisadores que se 

dedicou ao estudo deste complexo arquitetônico, publicando diversos artigos com as 

conclusões de sua pesquisa, de modo que, a partir dos fragmentos de mármore 

encontrados e de comparações com o templo de Apolo Sosiano, Zink buscou determinar 

o possível traçado e as possíveis proporções do templo, já que do templo temos apenas 

restos do pódio com os buracos das fundações e poucos fragmentos em mármore. Sobre 

a planta do templo, ele informa que o ponto inicial para a reconstruir foram as fundações 

frontais, mais precisamente as impressões e marcas deixadas no solo pelos blocos de 

pedra que se perderam (Fig. 86a e 86b). “Seu mapeamento cuidadoso permite a 

reconstrução de blocos individuais e a determinação relativamente precisa dos contornos 

originais dos pilares de fundação” (ZINK, 2008: 55). 

 
Figura 86a: Reconstrução da planta do templo 

de Apolo Palatino sobre os vestígios do sítio 

arqueológico, incluindo os túneis subterrâneos 

(A, B, C) (ZINK: 2012: 35). 

Figura 86b: Templo de Apolo Palatino. 

Vestígios do sítio arqueológico. Pódio e 

buracos das fundações. Imagem de satélite 

disponível no Google Mapas. Acesso em 13 de 

julho de 2020. 
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São estas pesquisas nas fundações do templo que o faz afirmar com certeza a 

orientação do templo, que segundo a grande maioria dos arqueólogos, desde Pietro Rosa 

até Patrizio Pensabene, teria sua fachada voltada para o sudoeste, em direção ao Circo 

Máximo. Um dos únicos a questionar esta orientação é T. P. Wiseman (2012: 386), que 

propõe uma orientação do templo voltada para o nordeste362. Em resposta a Wiseman, 

Zink afirma que: 

A orientação sudoeste do templo de Apolo Palatino nunca foi questionada nos 

últimos 150 anos por uma única e boa razão: uma série de enormes buracos de 

fundação indica a localização da fachada colunar do templo. Agora com 7 

metros de profundidade, mas originalmente com 10 metros, estes buracos 

continham os blocos silhares363 da colunata frontal do templo, que apresentava 

6 colunas de quase 15 metros de altura, subindo para uma altura total de cerca 

de 26 metros se nós incluirmos tanto o pódio quanto o frontão (ZINK, 2012: 

387). 

 

O templo de Apolo Palatino ficava sobre um alto pódio, com uma colunata 

coríntia feita com o branco mármore de Luna; e diferente de outros templos que eram 

apenas cobertos com placas de mármore, graças a Virgílio (Eneida, VI. 69) podemos 

inferir que o templo de Apolo era todo feito em mármore (solido de marmore templum).364 

Por meio das escavações, hoje se acredita que o templo era hexástilo365 e 

pseudoperiptero366.  

 
362 Além de Wiseman, podemos citar também a autora Amanda Claridge (2014), que em seu trabalho se 

utiliza dos dados obtidos nas escavações de Zink para propor uma orientação do templo voltada a nordeste, 

além disso, esta autora se utiliza de Vitrúvio (Tratado de Architetura, 3.3.4) para afirmar que o templo seria 

diastilo, ou seja, com um intercolúnio no qual cabe a medida de três diâmetros de coluna e tetrastilo, ou 

seja, com quatro colunas frontais. 
363 Silhar é o nome que se dá à pedra lavrada em formato quadrangular que poderiam ser feitos em grandes 

blocos de pedra ou em pedras menores para a construção de paredes de pedra por meio da técnica do opus 

isodomum.    
364 Nesta passagem de Virgílio (Eneida, VI. 69-73) ele trata da visita de Eneias ao Templo/Oráculo de 

Apolo em Cumas, quando prometeu dedicar, no Lácio, um Templo em sólido mármore à Apolo e Diana, 

festejos anuais, e até um lugar para guardar os oráculos sibilinos. Tal passagem é interpretada como uma 

etiologia poética para o Templo de Apolo Palatino, para os Jogos de Apolo e para a transferência dos Livros 

Sibilinos para o Palatino. 
365 Com seis colunas frontais. Sobre este aspecto, Vitrúvio menciona em sua obra um templo de Apolo e 

Diana que seria um templo diastilo (VITRÚVIO. Tratado de Arquitetura, 3.3.4), mas para que o templo de 

Apolo Palatino fosse diastilo, ele teria que ser tetrastilo, de modo que há quatro hipóteses acerca desta 

aparente contradição entre fonte escrita e dados arqueológicos: 1º acredita-se que este templo citado por 

Vitrúvio não seria o de Apolo Palatino, mas outro templo de localização desconhecida atualmente; ou 2º 

que ele tenha se expressado sobre o templo de Apolo Palatino, mas teria se enganado sobre seu intercolúnio; 

ou 3º que Vitrúvio está abordando sobre o templo de Apolo Medicus, antes da reforma de Sósio; ou 4º que 

ele está aludindo corretamente sobre o templo de Apolo Palatino e que os arqueólogos é que estão 

equivocados nas interpretações dos dados. Sobre esta última hipótese, Wiseman (2014) em seu artigo 

intitulado The Temple of Apollo and Diana in Rome, defende que o que consideramos o templo de Apolo, 

no Palatino, na verdade seria o templo diastilo mencionado por Vitrúvio, um templo dedicado a Apolo e 

Diana. Em sua proposta reconstrutiva do templo, ele o esboça como um templo de duas celas, uma dedicada 

a Apolo e a outra a Diana, de modo que uma das celas estaria com sua entrada voltada para o sudoeste, 

enquanto a outra cela estaria com a sua voltada para o nordeste. 
366 Quando possui colunas livres na seção frontal, mas com colunas (meias colunas ou três quartos de 

colunas) embutidas nas paredes perípterais.  



 

289 
 

Alguns dos aspectos e características que sabemos sobre o templo nos chegaram 

graças aos poetas do período367. Dentre eles, Propércio (Elegias, II. 31. 1-16) nos traz 

importantes informações sobre o complexo de Apolo, quando buscou se justificar à sua 

amada, Cíntia, sobre o motivo de seu atraso. 

Queres saber por que me atraso? O magno César (Otaviano) 

a Febo dedicou um áureo pórtico. 

Eram de encher os olhos as colunas Púnicas 

onde as filhas do velho Dânao ficam. 

Ali, mais belo do que o próprio Febo, um mármore 

parecia cantar sem som de lira. 

e ao redor desse altar se erguia a grei de Míron, 

estátuas vivas, quatro bois do artista. 

 

No centro, em puro mármore reluz o templo 

mais caro a Febo do que pátria Ortígia: 

sobre o frontão se encontra o Sol na carruagem; 

portas - fina obra num marfim da Líbia: 

uma os Gauleses rechaçados do Parnaso 

chora e a outra - os lutos da Tantálide. 

Por fim, entre a irmã e a mãe, o próprio deus 

Pítio com longo traje entoa um canto368 (PROPÉRCIO. Elegias, II. 31. 1-16). 

 

Já tínhamos visto que, segundo Veléio Patérculo (História Romana, II. 81. 3), o 

templo fora construído por Otaviano com “singular munificência”. Vemos na descrição 

de Propércio, que o templo resplandecia todo feito em mármore, centralmente localizado. 

Como destacamos anteriormente, o uso do mármore nas construções augustanas se ligava 

a toda uma carga simbólica, denotando o poder do patrono da obra, de modo que seu uso, 

na arquitetura urbana, estava relacionado à noção de maiestas. A magnitude de tal 

 
367 De acordo com John F. Miller (2009: 185-186), Apolo Palatino figurou de modo importante no 

imaginário dos poetas do período, de modo que todos os maiores poetas augustanos (Virgílio, Propércio, 

Horácio e Ovídio) abordaram acontecimentos no templo, no processo de refletir sobre o deus, sobre o 

Imperador e sua época, e sobre eles mesmos. 
368 Quaeris, cur ueniam tibi tardior? aurea Phoebi 

porticus a magno Caesare aperta fuit.  

Tantam erat in speciem Poenis digesta columnis,  

inter quas Danai femina turba senis.  

Hic equidem Phoebo uisus mihi pulchrior ipso  

marmoreus tacita carmen hiare lyra;  

atque aram circum steterant armenta Myronis,  

quattuor artificis, uiuida signa, boues.  

 

Tum medium claro surgebat marmore templum,  

et patria Phoebo carius Ortygia:  

in quo Solis erat supra fastigia currus;  

et ualuae, Libyci nobile dentis opus,  

altera deiectos Parnasi uertice Gallos,  

altera maerebat funera Tantalidos.  

Deinde inter matrem deus ipse interque sororem  

Pythius in longa carmina ueste sonat. (Traduzido do latim para o português por Guilherme Gontijo Flores). 
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construção fez com que, segundo Propércio, o templo fosse mais caro a Apolo do que sua 

própria terra natal, Ortígia.  

De todo o mármore utilizado no templo de Apolo, poucos fragmentos sobraram, 

dos quais podemos citar parte da arquitrave e da cornija369 horizontal pertencentes ao 

entablamento do templo; fragmentos de bases de colunas, de um tambor de coluna e de 

capitéis coríntios; e um grande bloco de mais de 3 metros de altura pertencente ao portal 

do templo (Fig. 87). A partir de tais fragmentos, arqueólogos como Zink (2008: 58-62), 

Quenemoen (2006: 237), dentre outros, podem propor reconstruções de como seria a 

elevação da fachada do templo (Fig. 88), de modo que a partir de seus cálculos, sabe-se 

que as colunas possuíam cerca de 14 metros. Se levarmos em conta ainda o alto pódio, o 

frontão e os acrotérios, podemos imaginar a grandiosidade do templo, que além de alto, 

media aproximadamente 25 X 45 metros.   

De acordo com Stephan Zink (2008: 63), o templo mesclava características 

arquitetônicas gregas, como a colunata coríntia em mármore, com características 

arquitetônicas itálicas, como um traçado arcaizante e um amplo espaçamento entre as 

colunas frontais. Zink afirma ainda que não é surpreendente que a arquitetura do templo 

de Apolo Palatino ainda estivesse fortemente enraizada nas tradições arquitetônicas 

republicanas, já que foi o primeiro templo construído por Augusto, no início do seu 

governo, no entanto ele não era apenas um último remanescente da arquitetura 

republicana, mas, sob a aparência de prestigioso templo de mármore, marca um recurso 

deliberado para as tradições republicanas. 

No entanto, a auctoritas inerente ao templo e que auxiliava a destacar a maiestas 

imperii não se devia apenas ao mármore utilizado, mas também às cores e à decoração de 

um modo geral.  

 

 
369 O elemento superior horizontal, projetado de um entablamento. Também uma moldura no topo de um 

pedestal ou parede (GORSKI; PACKER, 2015: 366). 
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Diversos poetas augustanos mencionaram em suas obras a expressão aurea 

templa para se referir aos templos do período de Augusto. Em Virgílio (Eneida, VIII. 

347-348) a palavra aurea está relacionada diretamente com o templo de Júpiter 

Capitolino, já que o mesmo possuía telhas de bronze dourado. Em Amores (III. 9. 43), 

Ovídio mencionou os templos de ouro (aurea templa) dos deuses sagrados. E nos Fastos 

Figura 87: Fragmentos em mármore do Templo de 

Apolo (ZINK, 2009: 111). 

a) Capitel coríntio, parte inferior de um capitel de 

coluna angular.   

b) Capitel coríntio, parte superior de um capitel de 

meia coluna.   

c) Arquitrave com duas fasciae.  

d) Arquitrave pequena do interior do templo ou do 

pórtico adjacente. 

e) Cornija horizontal com dentículos e mísula. 

f) Parte do lado esquerdo do portal com vestígios de 

relevo. 
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(I. 223-224), ele escreveu: “Prazem-me os templos de ouro, embora estime os priscos / 

ao deus convém a própria majestade”370. Nas Elegias (IV. 1. 5), Propércio afirma que 

“ergueram-se templos de ouro a deuses de barro”371. A menção aos templos de ouro pelos 

poetas augustanos pode ter sido vista como algo metafórico, algo como uma licença 

poética, já que, no passado, não poderia ser comprovado através dos vestígios 

arqueológicos. No entanto, atualmente as novas tecnologias nos permitem determinar 

com bastante aproximação as cores dos pigmentos utilizados na pintura de esculturas ou 

outras partes arquitetônicas encontradas nas escavações. De tal forma que, no caso do 

templo de Apolo no Palatino, a partir de reconstituições em 3D, atualmente é possível 

termos uma ideia de como, provavelmente, teria sido o templo, suas proporções, cores, 

entre outras coisas. 

 
Figura 88: Reconstrução da elevação do templo de Apolo (QUENEMOEN, 2006: 237). 

Stephan Zink juntamente com Heinrich Piening, em um artigo publicado em 

2009, trazem importantes esclarecimentos sobre as cores do templo de Apolo Palatino. 

 
370 Nos quoque templa iuuant, quamuis antiqua probemus / aurea: maiestas conuenit ipsa deo. (Traduzido 

do latim para o português por Márcio Meirelles Gouvêa Júnior). 
371 Fictilibus creuere deis haec aurea templa. (Traduzido do latim para o português por Guilherme Gontijo 

Flores). 
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Por meio da técnica chamada UV-VIS Absorption Spectrometry372, eles analisaram os 

fragmentos de mármore encontrados nas escavações e conseguiram definir quais cores 

cada parte possuía. 

De acordo com os autores (ZINK; PIENING, 2009: 113), em seu aspecto geral, 

o templo reluzia com sua colunata em branco mármore de Luna, que não levava pintura 

ao longo de todo o fuste373. Seus capitéis coríntios tinham o corpo em ocre claro, as folhas 

de acanto e as volutas em dourado, as flores e as bordas das folhas eram coloridas de 

verde (Fig. 89). A arquitrave possuía a parte superior com coloração ocre acastanhado e 

a parte inferior em ocre muito claro (Fig. 90). As cornijas apresentavam 

predominantemente tons de amarelo claro, mas também detalhes em azul, vermelho, 

verde e marrom (Fig. 91). 

Percebemos, assim, o impacto visual que o templo deve ter causado aos olhos de 

seus contemporâneos, tamanha sua grandiosidade, a beleza de suas cores e a riqueza de 

seus ornatos. Além dele e do templo de Júpiter Capitolino com suas telhas douradas, havia 

também o Panteão de Agripa com seus capitéis em bronze. Deste modo, podemos supor 

que o templo de Apolo Palatino foi apenas um exemplo dos diversos templos dourados 

que passaram a embelezar a Vrbs, já que deve ter servido de modelo para os outros 

templos construídos e/ou reformados por Augusto ao longo de seu governo, de modo que 

podemos associar tal prática à passagem de Ovídio (Arte de Amar, III. 113-114), na qual 

ele assim se expressa: “Antigamente, era tempo de rude simplicidade; hoje, Roma é a 

cidade do ouro / e possui grandes riquezas, vindas do mundo conquistado”374. 

    
Figura 89: Reconstrução do esquema de cores    Figura 90: Reconstrução do esquema de cores do     

do capitel (ZINK; PIENING, 2009: 117).           entablamento (ZINK; PIENING, 2009: 118).     

 
372 A técnica aplicada por H. Piening baseia-se na observação de que interações complexas ocorrem entre 

ondas de luz eletromagnéticas e a estrutura físico-química de um pigmento. Estas interações causam 

espectros característicos que são essencialmente impressões ópticas. A identificação de um pigmento é 

possível através da comparação do seu espectro característico com os dados de referência, pelo que são 

utilizados critérios matemáticos (ZINK; PIENING, 2009: 110-112). 
373 Constitui a maior parte da coluna, ficando entre o capitel e a base. 
374 Simplicitas rudis ante fuit: nunc aurea Roma est / et domiti magnas possidet orbis opes. (Traduzido do 

latim para o português por Carlos Ascenso André). 
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Figura 91: Reconstrução do esquema de cores    Figura 92a: Reconstrução do esquema de cores do 

da cornija (ZINK; PIENING, 2009: 119).                templo (ZINK; PIENING, 2009: 120).     

 
Figura 92b: Reconstrução do esquema de cores do templo com os fragmentos encontrados no sítio 

arqueológico em cinza escuro (ZINK; PIENING, 2009: 121). 
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O templo era ainda coroado no alto de seu frontão com o carro do deus Sol, o 

que, segundo Jean Gagé (1955: 541), exprimia de maneira alegórica o aspecto solar de 

Apolo, mas também de maneira clara o suficiente para aqueles que cada vez mais 

reconheciam essa natureza como essencial ao deus.375 

A porta dupla, definida por Propércio (Elegias, II. 31. 12-14) como um nobre 

trabalho realizado em marfim da Líbia, era esculpida com diferentes motivos. Uma delas 

exibia a miraculosa expulsão dos gauleses de Delfos em 278 a.C., a outra aludia à punição 

que Apolo conferiu a Níobe por esta ter ridicularizado Latona, mãe de Apolo, pelo fato 

de ter tido menos filhos que ela própria. Sobre a iconografia da porta, Galinsky afirma 

que “Apolo assim aparece como salvador e vingador, duas características que ressoaram 

no contexto augustano” (GALINSKY, 1998: 218-219). 

De acordo com Propércio (Elegias, II. 31. 15-16), na cela do templo estavam as 

estátuas cultuais de Apolo entre sua irmã Diana e sua mãe Latona. Desta forma, o templo 

de Apolo, apesar de conter apenas uma cela, abrigava as estátuas cultuais de uma 

verdadeira tríade divina. Segundo Gagé (1955: 534), tal disposição das estátuas de culto 

lembrava, certamente pela primeira vez no “apolinismo” romano, os grupos de tríades já 

familiares aos romanos, como os de Júpiter, Juno e Minerva, no Capitolino e Céres, Líber 

e Líbera, sobre o Aventino. 

Deste modo, com o complexo arquitetônico de Apolo, erigido por Otaviano, esta 

tríade divina passou a residir no Palatino, colina que, como vimos, tinha grande 

importância simbólica e religiosa. No monte Palatino, a tríade apolínea foi recebida por 

uma de suas residentes mais antigas e que também foi fundamental na propaganda 

augustana. Trata-se da deusa Vitória, divindade cara à ideologia do Princeps. Podemos 

ver esta significativa representação numa série de relevos datada entre o período 

augustano e os primeiros anos do século I d.C., cujo exemplar melhor conservado se 

encontra na Villa Albani (Fig. 93).  

 No relevo são representados, da direita para a esquerda, a deusa Vitória, com 

um pequeno altar redondo próximo a ela, Apolo com uma cítara, Diana com uma tocha e 

Latona com um cetro, todos em estilo arcaizante; os três últimos indo em direção à Vitória 

 
375 De acordo com Miller (2009: 249), os ornamentos dos telhados dos templos, geralmente não tinham 

uma relevância temática com o deus cultuado, mas no caso do templo de Apolo, seu aspecto solar é 

evidente, pois mesmo que em Propércio não haja uma ligação clara entre Apolo e o carro do Sol, Miller 

defende que temos em Virgílio (Eneida, VIII, 720) talvez uma fusão entre os dois, ao mencionar o radiante 

templo de Apolo, e que Horácio (Carmen Saeculare, 9-12) ao longo de seu hino, deixa clara a conexão 

entre as duas figuras divinas. 
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que faz uma libação com a mão direita, de modo que todos tomam parte neste ritual. Ao 

fundo há um cenário arquitetônico constituído de um muro, atrás do qual surge a parte de 

cima de um templo tetrastilo, com capitéis coríntios, friso com a representação de uma 

corrida de bigas e um escudo de Górgona sustentado por tritões no frontão. Na 

extremidade esquerda há uma pilastra com uma trípode (STRAZZULLA, 1990: 116; 

CECAMORE, 2002:123). Há várias hipóteses sobre o templo ao fundo, sendo que a 

identificação do templo representado com o de Vitória, no Palatino, é a mais aceita. 

É evidente que a protagonista do relevo com a tríade é a Vitória; é ela que 

celebra a libação e o pequeno altar redondo é representado ao lado dela. Se 

podemos considerar que o templo representado seja um edifício real, então é 

extremamente provável que se trate de seu templo [...] (CECAMORE, 2002: 

125). 

 

 
Figura 93: Relevo com tríade apolínea e Vitória. Roma, Vila Albani (CECAMORE, 2002: 124). 

Sendo assim, a deusa Vitória recebeu a tríade apolínea no Palatino. As 

características da tríade representada confirmam que se trata das estátuas cultuais 

presentes no templo de Apolo, características estas que coincidem com a representação 

que se encontra no lado B da base de Sorrento (Sorrento, Museu Correale de Terranova, 

Inv. 3657) (Fig. 94), de modo que pode-se afirmar que se trata da representação das 

estátuas cultuais do templo de Apolo. 
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Figura 94: Base de Sorrento. Lado B. Inv. 3657. Sorrento, Museu Correale de Terranova 

(CECAMORE, 2004: 309). 

No lado B da base de Sorrento, pode-se ver três figuras em pé: a figura ao centro 

representa Apolo, que se apoia sobre a perna esquerda e coloca a direita um pouco para 

trás, vestindo um longo e largo péplos dórico e que trazia a cítara sobre o braço 

esquerdo376; à esquerda de Apolo (à direita de quem vê) se encontra a representação de 

Latona, apoiada sobre a perna direita e com o joelho esquerdo ligeiramente dobrado, 

 
376 De acordo com Cecamore (2002: 310), “o apoio da cítara na junção do braço é claramente visível e é 

provável que o elemento quadrangular que se projeta acima do ombro do deus sobreposto sobre uma das 

pernas da trípode seja o que resta da voluta terminal da cítara. A estátua de culto dentro do templo devia, 

portanto, segurar a lira encostada no ombro e na parte superior do braço, na pose conhecida no Apolo 

Barberini e na cópia do Apolo Patroos, no Vaticano” (Fig. 96). 
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segurando um longo cetro com a mão direita e com a cabeça velada; e do lado oposto de 

Apolo, se encontra Diana, com a perna esquerda cruzada à frente da direita, sobre a qual 

ela se apoia, vestindo um chíton377, está segurando uma tocha na mão esquerda, enquanto 

a mão direita se apoia sobre o quadril (GAGÉ, 1955: 533-534). Devido ao aspecto 

deteriorado do relevo, alguns detalhes são melhores percebidos em um desenho (Fig. 95) 

do século XIX de um famoso desenhista francês, Turpin de Crissé, preservado na 

Biblioteca Nacional de Nápoles (CRISSÉ, 1828, apud: BREGLIA, 2016: 425). 

 
Figura 95: Desenho do lado B da Base de Sorrento (BREGLIA, 2016: 425). 

Na parte de baixo do relevo, aos pés de Apolo e Latona, há a representação de 

uma Sibila sentada ao chão, seminua, com uma urna próxima a ela. Tal representação 

seria uma alusão aos livros sibilinos, dos quais falamos mais à frente, e que foram 

transferidos do templo de Júpiter Capitolino para o templo de Apolo Palatino 

(COARELLI, 2012: 406; GAGÉ, 1955: 544).  

 
377 Um vestido grego feito de dois pedaços retangulares de material costurados ao longo dos lados até os 

braços. Os retângulos foram presos juntos a intervalos ao longo do topo, deixando um espaço para a cabeça 

e o pescoço (SEBESTA; BONFANTE, 2001: 243). 
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Figura 96: Cópia do Apolo Patroos. Inv. 582. Cidade do Vaticano, Museus do Vaticano (ROCCOS, 

1989: 584). 

A partir de Plínio, o Velho (História Natural, XXXVI. 24 e 32), sabe-se que da 

tríade apolínea, ao menos duas estátuas se tratavam de obras de escultores gregos. A 

utilização de obras gregas como estátuas de culto no templo de Apolo não era algo sem 

significado e expressava bem a admiração de Augusto por um referencial imagético 

grego, bem como sua política de valorização do passado. Segundo Francesca Boldrer 

(2015: 153), a presença destas estátuas gregas originais no coração do templo demonstra 

qua a emulação romana da arte grega não excluía a valorização e aquisição de obras de 

autêntica produção grega, que Augusto particularmente apreciava. 
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Plínio, o Velho, menciona que a estátua de Diana era obra de Timóteo378 

(História Natural, XXXVI. 32) e a estátua de Latona era obra de Cefisódoto, o Jovem379 

(História Natural, XXXVI. 24). Além disso, Plínio menciona uma estátua de Apolo, no 

Palatino, que  era obra de Escopas380 (História Natural, XXXVI. 25). No entanto, nesta 

passagem de Plínio, não fica claro se a estátua de Apolo à qual ele se refere era a estátua 

cultual ou outra. Cecamore (2004: 308-315) não concorda com a atribuição de que a 

estátua cultual de Apolo Palatino seja a mencionada por Plínio. Para esta autora:  

Pode se dizer que, se o Apolo representado na base de Sorrento é certamente a 

estátua dentro da cela do templo, esta bem dificilmente poderia ser identificada 

com o Apolo Palatino de Escopas. [...] O Apolo Palatino de Escopas deve ser 

a estátua localizada no centro da área sagrada (CECAMORE, 2004: 315).  

 

Nesta mesma perspectiva, Linda Jones Roccos (1989: 571) esclarece que apesar 

de a estátua de Apolo ser frequentemente atribuída ao escultor grego Escopas, um exame 

mais atento da iconografia e das peculiaridades estilísticas de Apolo deixa claro que a 

estátua original do templo foi uma obra classicizante augustana e não uma obra grega. 

Para esta autora, a obra que teria servido de protótipo para a estátua cultual de Apolo 

Palatino seria a estátua de Apolo Patroos, do século IV a.C., encontrada na Ágora 

ateniense, cuja cópia romana encontra-se nos Museus do Vaticano (Inv. 582) (Fig. 96). 

Roccos (1989: 583) esclarece ainda que a inspiração em modelos gregos era algo comum 

no classicismo romano, mas que este tinha um propósito definido, um certo objetivo 

moral; ele fazia referências específicas a um trabalho passado, não tanto para relembrar 

o trabalho original, mas para evocar as qualidades associadas ao protótipo.  

O uso de originais gregos, ou de estátuas inspiradas em obras gregas, serviu para 

ampliar ainda mais os aspectos gregos do deus, que não tendo um homólogo romano, 

passou a habitar pela primeira vez num templo dentro do pomerium. Além disso, o efeito 

visual do templo, em seu alto pódio, com tantos detalhes em amarelo, ocre e dourado e 

coroado com a quadriga do deus sol, devia ser fascinante e resplandecente. E para ampliar 

ainda mais este efeito, o templo tinha próximo a ele, o pórtico das Danaides, dos quais 

Propércio (Elegias, II. 31. 2) menciona usando a expressão pórtico de ouro ou pórtico 

dourado (aurea porticus). Inaugurado em 25 a.C., possuía colunas em mármore 

numidiano (giallo antico). Foram encontrados também fragmentos de colunas em 

 
378 Importante escultor grego, do século IV a.C. que teria trabalhado na decoração de Mausoléu de 

Halicarnasso, juntamente com Escopas (PLÍNIO, O VELHO. História Natural, XXXVI. 30-31; 

VITRÚVIO. Tratado de Arquitetura, II. 8. 11). 
379 Escultor grego, filho de Praxíteles, atuou entre o IV e o III século a.C. 
380 Célebre escultor e arquiteto grego que viveu no século IV a.C. 
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mármore pavonazzetto e em porta santa, um mármore de coloração avermelhada; além 

das três estátuas em mármore nero antico e uma em mármore rosso antico, que muitos 

identificam com as Danaides (Fig. 97). (ZINK, 2014: 246 e QUENEMOEN, 2006: 229).  

 
Figura 97: Hermas em nero antico e rosso antico.381 Roma, Museu Palatino. Fotos tiradas pelo autor 

no mesmo museu em 13/01/2019. 

Como o pórtico das Danaides foi destruído no incêndio de 64 d.C. e não há 

menção a ele posterior a esta data, afirma-se que ele não foi reconstruído após o incêndio, 

de tal forma que não há como saber com precisão o local, a configuração e as proporções 

do mesmo. Por meio da passagem de Propércio (Elegias, II. 31. 9), sabe-se que o templo 

de Apolo tinha posição centralizada em relação ao pórtico, de modo que há duas hipóteses 

 
381 As hermas e fragmentos de hermas foram encontrados por Pietro Rosa por volta de 1865, numa galeria 

subterrânea na área sagrada do templo de Apolo. A primeira e a segunda fotos correspondem à herma em 

nero antigo (Inv. 1053), que foi restaurada no período da descoberta, de modo que partes do cabelo, do ante 

braço e da mão direita que segura a vestimenta são frutos do restauro. A terceira e a quarta fotos 

correspondem à reprodução em resina da herma em rosso antigo com a inclusão de fragmentos originais 

(Inv. 486331), como parte do ante braço e da mão direita. A quinta e a sexta fotos correspondem à herma 

em nero antigo (Inv. 1048), que foi restaurada no período da descoberta, de modo que o braço direito, o 

ante braço e a mão esquerda com parte da vestimenta, o nariz, parte central do diadema e parte superior da 

cabeça, cerca de dois terços da herma e as nádegas são frutos do restauro (GASPARRI; TOMEI, 2014: 170-

171). 
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quanto à sua posição: uma hipótese pouco aceita é a de que o pórtico cercava o templo; e 

uma hipótese reconstrutiva largamente defendida é de que o pórtico se localizava à frente 

do templo.  

Dentre os autores que defendem que o pórtico das Danaides circundava o templo, 

temos Maria A. Tomei (2000: 572-586) e Caroline Quenemoen (2006: 235-243). Como 

vimos anteriormente, Tomei publicou um estudo, em 2000, tratando sobre o arco no 

palatino que foi dedicado por Augusto em homenagem a seu pai biológico, Otávio382. 

Apesar de não sabermos a localização precisa do arco, Tomei defende que o mesmo se 

localizava na parte de trás do templo, e era coroado por uma quadriga com Apolo e Diana, 

obra do escultor grego Lísias (PLÍNIO, O VELHO. História Natural, XXXVI, 36). Esta 

autora lançou a hipótese de que o pórtico das Danaides percorria as laterais do templo, 

bem próximo a ele, e se conectavam com o arco de Otávio, que servia de entrada para o 

recinto (Fig. 98). Baseada nas contribuições de Tomei e num estudo detalhado dos 

fragmentos considerados do pórtico das Danaides, Caroline Quenemoen (2006: 235-243) 

propõe uma possível reconstituição do pórtico, na qual ela sugere que o pórtico cercava 

o templo por três lados, direito, esquerdo e traseiro. Para esta autora, o pórtico teria dois 

andares, o andar térreo teria colunas em porta santa e o andar superior teria colunas em 

giallo antico e colunas em pavonazzetto. Em sua reconstituição (Fig. 99a e 99b), as 

estátuas das Danaides383, ao estilo de cariátides, mas com estilo austero e que medem 

cerca de 1,20 metros de altura, estariam entre as colunas superiores e suportariam o 

parapeito do piso superior do pórtico. 

 
382 De acordo com Tomei (2000: 560), Augusto, ao dedicar este arco no Palatino em homenagem ao pai 

biológico, “inseriu habilmente o elemento afetivo no quadro da propaganda política, remetendo à tradição 

do arco, monumento privado e sagrado, que na época augustana se reveste de finalidades relacionadas, 

tanto à exaltação de empreendimentos militares vitoriosos, quanto à autocelebração do soberano, dentro de 

uma ideologia política bem definida”. 
383 Que ela associa com as estátuas em rosso e nero antico encontradas nas escavações de P. Rosa. 
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Figura 98: Hipótese de posicionamento do 

pórtico das Danaides. 1) templo de Apolo; 2) 

colunata; 3) parede de fechamento externa; 4) 

posição do arco central do arco (TOMEI, 2000: 

583). 

Figura 99a: Reconstrução em 3D do Templo de 

Apolo e do Pórtico das Danaides 

(QUENEMOEN, 2006: 240).  

 
Figura 99b: Reconstrução em 3D da elevação do pórtico (QUENEMOEN, 2006: 240). 
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No entanto, a hipótese mais aceita e que é defendida pela grande maioria dos 

pesquisadores é a de que a área englobada pelo pórtico ficava em frente ao templo, de 

modo que o pórtico se estendia a leste até encontrar as bibliotecas e a oeste sendo limitada 

pelas scalae caci. Dentre os estudiosos que adotam esta hipótese há diferentes propostas 

de reconstituições. Andrea Carandini e Daniela Bruno (2010b: 211-225) defendem que o 

complexo arquitetônico de Apolo era composto de dois terraços e que no período de 

Augusto havia apenas uma biblioteca384 (com textos gregos e latinos), de modo que esta 

ficava em posição centralizada com relação à área aberta englobada pelo pórtico das 

Danaides, tudo no terraço superior; já no terraço inferior se localizaria a área Apollinis 

(Fig. 100a e 100b). Já Pensabene (2017, t.2: 95-111), a partir de estudos mais recentes na 

área, demonstra que já no período de Augusto havia duas bibliotecas, de modo que propõe 

que a área englobada pelo pórtico das Danaides era maior do que o aceito anteriormente. 

Para este autor, o complexo poderia ser em um único nível ou composto de dois 

terraços385, mas, independente disso, ele defende que a Area Apollinis se localizava na 

parte englobada pelo pórtico das Danaides. Pelos fragmentos encontrados, este autor 

esclarece que o pórtico possuía colunas com capitéis jônicos e fuste em giallo antico com 

cerca de 8 metros de altura.   

No que se refere às estátuas das Danaides, sabemos por meio de Ovídio (Tristes, 

III. 1. 61) que as mesmas se localizavam entre as colunas (alterna columnis) do pórtico. 

Tanto Carandini e Bruno, quanto Pensabene, defendem que o pórtico possuía um único 

piso, de modo que as estátuas das Danaides ficavam entre as colunas que separavam a 

área coberta do pórtico da área descoberta englobada por ele; além disso, ambos autores 

defendem que em frente a cada uma das Danaides (na parte descoberta) havia uma estátua 

equestre dos seus primos/maridos386.  

 

 
384 Para estes autores, uma segunda biblioteca teria sido construída no período dos Flávios. 
385 Pensabene (2017: 95-96) nos lembra que existe uma analogia feita entre o complexo arquitetônico de 

Apolo (com seus dois terraços, cuja a escadaria do terraço inferior daria acesso ao nível do Circo Máximo), 

com o complexo de culto imperial de Tarragona, visto que este se organizava em três níveis, de modo que 

o nível mais alto se constituía de uma praça porticada com o templo de Augusto divinizado, e no nível mais 

baixo encontrava-se um circo.   
386 A única menção às estátuas equestres dos filhos de Egito foi feita por Heleno Acron, um gramático da 

segunda metade do II século d.C., em um scholium a Pérsio (II, 56) (LA ROCCA, 2018/2019: 47). 
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Figura 100a: Hipótese reconstrutiva da planta do Complexo de Apolo (CARANDINI, 2010b: 212).  
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Figura 100b: Hipótese reconstrutiva do Complexo de Apolo (CARANDINI; CARAFA, 2012).  

Como havíamos mencionado anteriormente, Pensabene (2017, t.2: 408-412) não 

concorda que as estátuas387 (Fig. 97) encontradas nas escavações sejam, de fato, as 

Danaides presentes no pórtico, pois segundo ele tais estátuas eram muito pequenas (cerca 

de 1,20 metros de altura) para ficar entre as colunas de mais de 8 metros de altura. Ele 

defende que tais peças faziam parte da casa de Otaviano. Para este autor, as estátuas das 

Danaides seriam estátuas maiores e com mais detalhes388 (diferente de hermas) que teriam 

servido de modelo para as estátuas de bronze encontradas na Vila dos Papiros389 

(Fig. 101); opinião compartilhada por Paul Zanker (2018/2019: 50). 

 
387 Pelo formato que possuem, ele as associa com hermas. 
388 Para explicar o fato de não ter sido encontrada nenhuma destas estátuas, Pensabene (2017, t.2: 411) 

apresenta a hipótese de Lugli (1953: 51), segundo a qual, após o incêndio ocorrido durante o governo de 

Domiciano, o pórtico das Danaides não foi reconstruído com a mesma dimensão para ele poder usufruir do 

espaço a leste do templo de Apolo a fim de estender até ali a domus Flávia. Junto a isso, Pensabene recorda 

uma notícia de Flamínio Vacca sobre a descoberta na área do Estádio de Domiciano de 18 ou 20 torsos de 

estátuas representando amazonas, pouco maiores que o natural, e que propôs identificar com as Danaides. 
389 De acordo com o guia (CAPPELLI; MONACO, 2018: 70) e com o site do Museu Arqueológico Nacional 

de Nápoles, as estátuas foram definidas erroneamente como “dançarinas” por Winckelmann no século 

XVIII, depois foram reconhecidas como hidróforas (transportadoras de água) no final do século XIX e, 

finalmente, no século XX foram identificadas como as Danaides. Informação disponível em 

<http://www.museoarcheologiconapoli.it/it/villa-dei-papiri/> Acesso em 23 de janeiro de 2020. 

http://www.museoarcheologiconapoli.it/it/villa-dei-papiri/
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Figura 101: Estátuas das Danaides encontradas na Vila dos Papiros. Bronze. Nápoles, Museu 

Arqueológico Nacional.390  

Independente de como tenham sido, as estátuas das Danaides aludiam ao mito, 

no qual Danaus, que chegou à Grécia fugindo de seu irmão Egito, tinha prometido suas 

 
390 As três primeiras imagens (respectivamente Inv. 5619, 5604 e 5620) são fotos tiradas pelo autor no 

Museu Arqueológico Nacional de Nápoles em 11/02/2019; e as duas últimas (respectivamente Inv. 5621 e 

5605) são fotos disponíveis no site do museu < 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Catalogue_of_the_Museo_Archeologico_di_Napoli_(inventory_M

ANN) > Acesso em 24 de fevereiro de 2020. 
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50 filhas em casamento aos 50 filhos de Egito. Para evitar um combate sangrento, Danaus 

instruiu suas filhas a matarem seus maridos na noite do casamento. Todas seguiram o 

comando de seu pai, com exceção de Hypermestra. As quarenta e nove filhas de Danaus 

foram punidas por Hades: elas tiveram que levar água em jarros furados por toda a 

eternidade (GRIMAL, 1986: 118-119). 

Há várias hipóteses que tratam sobre a simbologia de tais estátuas. De acordo 

com Lange (2009: 171-172):  

Tradicionalmente, o pórtico tem sido associado à luta de Otaviano contra 

Antônio e Cleópatra. Há três possibilidades principais: em primeiro lugar, as 

Danaides simbolizaram a guerra civil (ZANKER, 1983: 27-31), em segundo 

lugar, a derrota bárbara (SIMON, 1986: 19-25; LEFÈVRE, 1989: 14), e em 

terceiro lugar, as Danaides são os bárbaros em vez dos filhos de Egito 

(HARRISON, 1998: 173, 233-234) (LANGE, 2009: 171-172). 

 

Eugenio La Rocca (2018/2019: 46-47) esclarece que devido à ambiguidade 

própria do mito, ele é passível de numerosas chaves de leitura, de modo que poderia 

recordar às mulheres romanas de se submeterem aos maridos (prelúdio das leis morais 

que seriam promulgadas anos mais tarde por Augusto); poderia ser uma alegoria da 

piedade filial, já que as filhas obedecem ao pai, que tinha recebido um oráculo prevendo 

que seria morto por um neto; ou poderia aludir à vitória sobre Cleópatra, significando 

uma consciente e deliberada vontade de libertação do jugo estrangeiro. Para Gilles 

Sauron, 

A presença das Danaides entre as colunas em mármore numídico de um pórtico 

que delimitava a “área sagrada de Apolo” (Area Apollinis) mesclava numa 

mesma evocação toda a decadência com que a propaganda envolvia aquela 

época ímpia e criminosa porque, segundo a lenda, duas delas se chamavam 

Cleópatra, reforçando, assim, a semelhança do destino delas de esposas 

criminosas com aquele da última rainha do Egito, assassina do irmão e esposo 

Ptolomeu XIV. O modo como a propaganda augustana ligava profundamente 

o mito e a história, na exaltação ou na recusa, é particularmente percebível 

nesta representação extraordinária de uma teoria de criminosas, condenadas a 

um suplício eterno no mundo inferior por terem matado seus maridos 

(SAURON, 2013: 87). 

 

Robert A. Gurval (2001: 123-127) discorda desta associação com a vitória de 

Otaviano sobre Cleópatra, já que o projeto deve ter sido feito anos antes da vitória. No 

entanto acreditamos que não se pode descartar esta chave de leitura, já que, diferente do 

templo que foi inaugurado em 28 a.C., o pórtico só ficou pronto em 25 a.C., de modo que 

as Danaides podem ter entrado no projeto após 31 a.C. Independente de qual hipótese seja 

a mais provável, não se pode deixar de notar que o pórtico das Danaides fez uma clara 

alusão ao Egito, que tinha sido conquistado anos antes por Otaviano. 
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No lado leste do pórtico havia, como vimos, a biblioteca dupla com obras em 

grego e em latim, lugar onde, segundo Suetônio (A Vida dos Doze Césares, Vida de 

Augusto, XXIX), Augusto, já velho, presidiu com frequência o Senado e passou em 

revista as assembleias de juízes.  

Segundo Lionel Casson (2018: 96-99), tal estrutura foi a segunda biblioteca 

pública de Roma,391 e seus vestígios são os mais antigos que temos de uma biblioteca 

pública romana. A partir dos achados arqueológicos, Casson nos informa que a biblioteca 

palatina era composta de duas câmaras idênticas, lado a lado; no centro da parede de 

fundo de ambas as estruturas, havia um grande recuo que provavelmente abrigava uma 

estátua; em cada lado dos recuos e ao longo das paredes laterais havia nichos com 1,60 

metro de largura com 60 centímetro de profundidade. Tudo indica que havia dezoito 

nichos ao todo, onde ficavam os livros,392 e abaixo dos nichos estendia-se uma espécie de 

pódio com degraus (Fig. 102). Provavelmente estes nichos tinham estantes de madeira e 

portas, bem como uma numeração para facilitar a localização a partir de um catálogo com 

os títulos e números das obras. Ainda segundo Casson (2018: 98-99), a colocação do 

acervo em nichos na parede deixava o meio livre para os leitores, onde provavelmente 

havia mesas e cadeiras.  

 
Figura 102: Planta das bibliotecas grega e latina do Complexo de Apolo Palatino (CASSON, 

2018: 97). 

 
391 A primeira biblioteca pública de Roma foi construída por Asínio Polião, Cônsul de 40 a.C. Ela foi 

construída logo após 39 a.C. como parte da reconstrução do Atrium Libertatis, a partir dos despojos de suas 

campanhas na Dalmácia (OVÍDIO. Tristes, III. 1. 71-72; PLÍNIO, O VELHO. História Natural, XXXV. 

10). Ela continha obras gregas e latinas e foi decorada com retratos de ilustres homens de letras 

(RICHARDSON, 1992: 58). Após a construção das bibliotecas do Palatino, Augusto também foi o 

responsável pela construção da terceira biblioteca pública de Roma, no Pórtico Otávia; tal biblioteca 

também possuía uma seção latina e outra grega. 
392 Durante o século I a.C. a forma dos livros eram os rolos de papiro (uolumen/uolumina), que consistiam 

de um número variável de páginas com colunas de escritos e se distinguiam de acordo com sua altura e 

espessura (KLEBERG, 1995: 76). 
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Da entrada das bibliotecas, um observador que olhasse para fora veria as colunas 

e as Danaides do pórtico, e, de acordo com Pensabene (2017, t.2: 95-111), atrás delas 

veria a Area Apollinis, que compreendia todo o espaço circundado pelo pórtico das 

Danaides, em frente ao templo de Apolo. Na Area Apollinis se situava um bosque 

sagrado393. De acordo com Pierre Gros (2003: 63-65), a silua do Palatino se constituía 

num elemento estruturante, e não apenas como um elemento ornamental do santuário, ou 

como um anexo à domus do Princeps, de modo que ela contribuía para integrar a área 

Apollinis à linhagem dos grandes santuários do Oriente helenizado, e para demonstrar o 

aspecto oracular do santuário, além disso, o bosque sagrado se tornou o símbolo efetivo 

da Idade do Ouro. “Nesse sentido, o bosque sagrado estava no próprio coração do projeto 

religioso e ideológico e não podia deixar de ocupar um lugar eminente na Area Apollinis” 

(GROS, 2003: 65). 

Além de sua importância ligada aos aspectos oraculares de Apolo, era também 

na área Apollinis que ficava o monumento de Roma Quadrata, que, como vimos, 

desempenhou um importante papel simbólico na criação, por parte de Augusto, de uma 

memória que o relacionava com Rômulo e que o colocava como um refundador de Roma. 

Além disso, era também na Área Apollinis que ficava o altar cercado pelas quatro estátuas 

de bois feitas por Míron,394 estátuas estas que deviam ser em tamanho natural e 

incrivelmente realistas, já que Propércio (Elegias, II. 31. 7-8) as caracteriza como estátuas 

cheias de vida, vivida signa. Próximo ao altar também havia outra estátua de Apolo, que, 

de acordo com Propércio (Elegias, II. 31. 5-6), seria mais bela do que o próprio Apolo e 

“parecia cantar sem som de lira”. 

Esta estátua seria, de acordo com Cecamore (2004: 315), o Apolo Palatino de 

Escopas citado por Plínio, do qual resta apenas as representações em sestércios do II 

século d.C. (RIC III 588. Fig. 103). No anverso do sestércio pode-se ver a efígie laureada 

de Cômodo circundada pela inscrição M[ARCVS] . COMM[ODVS] . ANT[ONINVS] . 

P[IVS] . FELIX AVG[VSTVS] . BRIT[ANNICVS] . P[ATER] . P[ATRIAE] (Marco 

Cômodo Antonino Pio Felix Augusto Britânico, Pai da Pátria). No reverso vemos a 

representação de Apolo com a lira e a inscrição APOL[LINI] . PALAT[INO] . 

P[ONTIFEX] . M[AXIMUS] . TR[IBVNITIAS] . P[OTESTAS] . XVI CO[N]S[VL]. VI. 

(Apolo Palatino, Pontífice Máximo, com poder tribunício pela décima sexta vez, Cônsul 

 
393 Sabemos sobre a existência desta vegetação na Area Apollinis principalmente por meio de Solino (De 

Mirabilibus Mundi, I, 17-18), que menciona uma siluia na area Apollinis.   
394 Escultor grego do século V a.C., nascido em Elêutras.  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=vivida&la=la&can=vivida0&prior=artificis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=signa&la=la&can=signa0&prior=vivida
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pela sexta vez). Percebe-se claramente, como mencionado por Propércio (Elegias, II. 31. 

5-6), que o deus não está tocando a lira, mesmo que a esteja segurando com a mão 

esquerda. Segundo Cecamore:  

O tipo representado nessas moedas é completamente diferente daquele 

representado na base de Sorrento. A divindade, que veste um péplos com cinto, 

mostra-se voltado para a direita, enquanto a cabeça e o tronco estão voltados 

para a esquerda, na direção da qual o braço que segura a lira se estende 

completamente para longe do corpo. O braço direito está abaixado, mantido 

longe do corpo e a mão segura o plectro (CECAMORE, 2004: 312). 

 

 
Figura 103: Moeda de bronze. Sestércio. RIC III 588.395 

Nas escavações no Palatino foram encontrados importantes fragmentos de relevo 

em mármore pentélico396, que datam da época de Augusto e que possuem como temática 

uma batalha naval. Maria Antonietta Tomei (2008: 394; 1997: 65) considera que a 

datação aproximada dos fragmentos é de 30 a.C., de modo que eles deviam fazer parte de 

um monumento comemorativo da batalha naval de Ácio, localizado próximo ao templo. 

Foram encontrados quatro fragmentos com relevos de barcos. O fragmento maior (Roma, 

Museu Palatino, Inv. 381408) (Fig. 104a) mede 45 x 186 centímetros e retrata a proa de 

um barco sobre as ondas do mar, com esporão de três pontas, voltado para a direita; o 

relevo é delimitado por uma borda à direita e abaixo, o que exclui a presença de outro 

navio deste lado. Como a parte do casco que aparece representa pouco mais da metade 

do comprimento, é possível reconstruir um tamanho total do navio de cerca de três metros. 

Dos remos, longos e próximos, restaram partes imersas na água e a parte inicial, envoltas 

na proteção de couro, que sai pela lateral do barco. Acima dos remos é visível um motivo 

que consiste em eixos verticais, entre os quais escudos redondos são inseridos a distâncias 

regulares. O casco é decorado com um baixo-relevo típico do período augustano, 

 
395 RIC III 588 ou BMCRE IV 675 – The British Museum, Londres, Inglaterra. 
396 Mármore do Monte Pentélico, perto de Atenas, um mármore branco de grão fino com um aspecto 

dourado de intensidade variável produzido por depósitos de ferro. Era muito admirado em Roma e 

importado em quantidade, e provavelmente deve ter servido de material para todos os templos de mármore 

até a abertura das pedreiras em Luna, em meados do primeiro século a.C. (RICHARDSON, 1992: 440-

441). 
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composto de golfinhos e tritões (Fig. 104b). A borda, tanto na parte inferior quanto na 

lateral, sugere que ela cobria uma estrutura retangular. Dos fragmentos menores, um mede 

12 x 12 cm e representa uma pequena parte de um navio voltado para a esquerda, onde se 

pode ver quatro remos  (Fig. 104c); o outro mede 19,5 x 8 cm e representa um navio 

menor voltado para a esquerda, do qual vemos a parte de um remo ao lado de uma 

decoração vegetal contendo palmetas e rosetas, e do lado esquerdo parte de máscara de 

um homem barbado (Fig. 104d); o outro fragmento mede 10,4 x 9,2 cm e também 

representa um navio voltado para a esquerda, do qual vemos a parte de um remo ao lado 

de uma decoração (Fig. 104e). 

 
Figura 104a: Relevo com navio. Mármore Pentélico. Inv. 381408. Roma, Museu Palatino (TOMEI, 

1997: 65). 

 
Figura 104b: Detalhe do casco do navio. 

Mármore Pentélico. Inv. 381408. Roma, Museu 

Palatino. Foto tirada pelo autor no mesmo 

museu 13/01/2019. 

Figura 104c: Fragmento de relevo com resto de 

navio. Museu Palatino (TORELLI, 2014: 231). 

 
Figura 104d e 104e: Fragmento de relevo com resto de navio. Museu Palatino (TORELLI, 2014: 

231). 
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De acordo com Tomei (2017), a direção diferente dos navios em movimento, um 

para a direita e três para a esquerda, atesta que eles faziam parte de uma batalha e não de 

um desfile naval. Junto a estes fragmentos é colocado ainda outro que anteriormente 

acreditava-se ser parte da decoração do templo de Apolo. Trata-se de um fragmento de 

25 x 40 cm contendo a parte de uma trípode (Roma, Museu Palatino, Inv. 35748) 

(Fig. 106).  

Mario Torelli (2014: 230) foi o primeiro a associar este fragmento com aqueles 

que representam a batalha naval, no que foi seguido por Tomei (2017). Tal associação foi 

possível pela semelhança destes fragmentos com os relevos de Medinaceli397, que 

deveriam recobrir três lados de um monumento. Um deles representa uma batalha naval 

que se desenrola sob o olhar de Apolo, que se encontra sentado sobre uma rocha na 

extremidade esquerda do relevo, e atrás do deus se encontra uma trípode (Fig. 105). A 

partir do relevo de Medinaceli, Torelli propõe que o fragmento da trípode palatina (Roma, 

Museu Palatino, Inv. 35748) (Fig. 106) compunha um único relevo juntamente com os 

outros fragmentos de navios, de modo que estaria na extremidade esquerda do painel, 

assim como nos relevos de Medinaceli. Além disso, os relevos que compunham o outro 

lado do monumento de Medinaceli, à esquerda daquele com a batalha naval, retratavam 

uma procissão triunfal, provavelmente o triplo triunfo de 29 a.C., onde pode-se ver o 

triunfador na sua quadriga. Outro fragmento encontrado no Palatino, também em 

mármore pentélico e medido 66 x 90 cm, retrata uma quadriga398 (Roma, Museu Palatino, 

Inv. 381407) (Fig. 107), de modo que acredita-se que, assim como o monumento de 

Medinaceli, o do Palatino também devia ter um dos lados decorado com a batalha naval 

e o outro com a procissão triunfal de Augusto, em seu triplo triunfo de 29 a.C.  

 
397 Segundo Thiago Eustáquio Araújo Mota (2015: 224), “o Ciclo de Medinaceli compreende um verdadeiro 

sumário de etapas do governo de Augusto: pela primeira vez reunido em uma mostra, por ocasião do 

bimilenário da morte de Augusto na Scuderia do Quirinal, em Roma, este ciclo de relevos é pouco notório 

devido à complicada história de sua coleção dispersa pela Europa. Encontrado no século XVI dentro dos 

domínios territoriais do Vice- Reino de Nápoles, nove painéis foram transferidos para a Espanha e hoje se 

dividem entre a família Acalá-Medinacelli e a coleção privada da Duquesa de Cardona. [...]A pertinência 

temática levou os estudiosos à hipótese de que esses relevos vieram de algum edifício de culto imperial: ou 

Nola, local onde Augusto faleceu em 14 d.C, ou Pozzuoli, colônia augustana”. 
398 Neste fragmento pode-se ver o braço direito do auriga e a parte da frente da quadriga com espirais e 

rosetas. De acordo com Tomei (2017), pode ser uma quadriga de corrida, devido à posição dos cavalos; 

“não se pode excluir, no entanto, que esse fragmento, também em mármore pentélico e da época Augustana, 

fazia parte de uma procissão triunfal de Augusto, colocada, juntamente com a batalha naval, em um dos 

lados da base com o triunfo de Ácio”. 
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Figura 105: Reconstrução do relevo de Medinaceli (TORELLI, 2014: 228). 

  

Figura 106: Fragmento de Relevo com trípode 

palatina. Mármore Pentélico. Inv. 35748. 

Roma, Museu Palatino Foto tirada pelo autor 

no mesmo museu 13/01/2019. 

Figura 107: Fragmento de Relevo com 

quadriga. Mármore Pentélico. Inv. 381407. 

Roma, Museu Palatino Foto tirada pelo autor 

no mesmo museu 13/01/2019. 

Torelli (2014: 230-234) acredita que os relevos de Medinaceli, que retratam a 

batalha naval e a procissão triunfal de Augusto, eram réplicas daqueles do Palatino, que 

se constituíam um protótipo, localizado no centro do poder e “no lugar onde todos 

esperamos encontrá-lo, o Palatino e o templo de Apolo”.  

Tomei (2017) propõe que os relevos do Palatino deviam decorar uma grande 

plataforma localizada na Área Apollinis, sobre a qual estaria a estátua de Apolo e um altar 

circular. Para fazer esta afirmação ela defende que os denários cunhados em Roma em 

16 a.C. por C. Antíscio Veto representam este monumento do Palatino399. No anverso do 

denário pode-se ver a cabeça de Augusto com a inscrição IMP[ERATOR] CAESAR 

AVGVS[TVS] TR[IBVNITIAS] POT[ESTAS] IIX (Imperador César Augusto, com 

poder tribunício pela oitava vez); e no reverso vemos Apolo segurando a lira na mão 

esquerda, enquanto faz uma libação com a mão direita estendida sobre um altar circular 

colocado à sua frente, decorado com guirlandas. A base sobre a qual está a estátua é 

decorada com três rostra e duas âncoras. Na parte de cima do reverso está a inscrição C. 

ANTISTIVS VETVS IIIVIR (C. Antíscio Veto, Triúnviro Monetário) e próximo à base 

está a inscrição APOLLINI ACTIO (Apolo Ácio) (RIC I 366. Fig. 108). 

 
399 Cecamore (2004: 311-312) não concorda com esta associação, de modo que relaciona o monumento 

retratado na moeda com aquele construído em Nicópolis. 



 

315 
 

 
Figura 108: Moeda de Prata. Denário. RIC I 366.400 

Não concordamos com esta associação do monumento retratado na moeda com 

o monumento que se encontrava no Palatino, pelo fato de que o monumento que aparece 

no denário está decorado com rostra e âncoras, o que não permite a presença de grandes 

painéis com relevos como os de Medinaceli. Propomos uma hipótese alternativa. 

Acreditamos que os relevos com a batalha naval, bem como aqueles com a procissão 

triunfal, decoravam os três lados do amplo altar que se localizava no centro de Área 

Apollinis, de modo que este altar seria inspirado naquele que foi construído sobre o 

monumento naval de Nicópolis, e que, como vimos, também possuía relevos 

representando partes de navios e uma procissão triunfal.  

Independentemente do local em que estavam fixados estes relevos, a sua simples 

presença na área do complexo arquitetônico dedicado a Apolo, por si só, já é de grande 

importância e demonstra a estreita relação que foi estabelecida entre a batalha de Ácio e 

o complexo, expressando também o papel de destaque desempenhado pela temática 

triunfal nas construções de Augusto.     

A partir do que foi exposto até aqui, podemos perceber a grandiosidade do 

complexo dedicado a Apolo, que por meio de um prodígio escolheu a colina Palatina e, 

mais precisamente, parte da propriedade de Otaviano, para residir, ganhando de seu 

tutelado um dos templos mais bonitos de Roma naquele período. E como se não bastasse 

um templo todo em mármore, na colina mais importante para a história fundacional de 

Roma, ganhou também um pórtico dourado (aurea porticus), bibliotecas e um bosque 

sagrado, de modo que o conjunto formava um verdadeiro santuário dedicado a Apolo.  

Por meio da construção deste santuário, junto a sua residência no Palatino, 

Otaviano se associou diretamente a Apolo, estabelecendo não apenas uma relação 

simbólica de peso, como também uma conexão material (por meio da ligação entre sua 

 
400 RIC I 366 ou RSC 343 ou BMCRE 95 – The British Museum, Londres, Inglaterra. 

https://journals.openedition.org/mefra/docannexe/image/4446/img-8-small580.jpg
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casa e o templo). E tudo isso feito na colina em que Roma fora fundada, de forma que 

Otaviano manipulou uma memória ligada a importantes narrativas fundacionais, de modo 

a se ligar a este passado glorioso, ao mesmo tempo em que inseriu o novo (representado 

pelo complexo de Apolo) nesta colina. Concordamos com Orlin (2007a: 87) ao dizer que 

“remodelar as memórias do passado é uma etapa fundamental na criação de um novo 

presente e, portanto, de um novo futuro para o Estado romano”, e foi o que Augusto fez, 

ou seja, remodelou memórias do passado, a partir da seleção de histórias, imagens, mitos 

e símbolos que mais o auxiliariam na construção de uma memória, projetando sua figura 

e inserindo-a na história romana. Apesar de ter feito isso ao longo de seu governo e por 

diversos meios, acreditamos que a construção do complexo de Apolo foi o primeiro 

grande passo nesta direção, haja vista que foi prometido ainda em 36 a.C., no período 

triunviral.  

O templo que foi prometido em 36 a.C., foi consagrado no ano de 28 a.C., três 

anos após a vitória de Otaviano sobre Cleópatra e Marco Antônio no promontório de 

Ácio, um ano após a realização de seu triplo triunfo e no mesmo ano em que ele declarou 

ter restaurado 82 templos. A consagração do Templo de Apolo, em certa medida, foi a 

culminância da política adotada por Otaviano desde os tempos do triunvirato, quando 

buscava macular a imagem de Antônio e sua excessiva proximidade com Cleópatra e o 

estilo de vida luxuoso e extravagante do Oriente.  

Antônio era visto como favorecendo divindades orientais e apreciando uma 

vida de luxo e decadência. A decisiva batalha de Ácio era retratada como o 

conflito final entre as refinadas e civilizadas qualidades romanas e as bárbaras 

tradições do Egito e do Oriente. A batalha não foi entre dois romanos, mas 

entre Roma e Otaviano de um lado e Egito e Cleópatra do outro (HOPE, 2005: 

73).  

 

Apesar de o templo de Apolo ter sido iniciado anos antes da batalha de Ácio, o 

templo deve ter sido associado a este grande acontecimento. Mesmo porque, como vimos 

anteriormente, a batalha de Ácio foi travada próximo de um antigo templo de Apolo, de 

modo que Otaviano associou sua vitória ao auxílio direto deste deus, reconstruindo este 

templo de Apolo em Ácio, de modo que podemos inferir que tal associação também se 

efetuou entre Apolo Palatino e a batalha de Ácio.  

Além disso, devemos nos lembrar que no ano de 28 a.C. ocorreu em Roma, pela 

primeira vez, os jogos quadrienais pela saúde de Otaviano (pro salute Caesaris), que, 

como vimos, foram estabelecidos em Roma, por decisão do Senado, como uma das 

honrarias conferidas a Otaviano após a vitória. Tais jogos foram inspirados nos jogos de 
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Ácio401, sagrados para Apolo, de modo que podemos supor que tinham forte ligação com 

o templo de Apolo Palatino. Segundo Lange, 

A sugestão mais forte de uma conexão entre Apolo Palatino e Ácio é o próprio 

Ácio; este (Apolo) foi o deus que deu a vitória a Otaviano, junto com Marte e 

Netuno. [...] A batalha de Ácio parece ter mudado a iconografia do templo no 

Palatino. Em suma, o templo de Apolo provavelmente se transformou em um 

monumento da vitória, mas também enfatizando a paz após a guerra, como em 

outros lugares de Roma e no local de Ácio. O Apolo da paz em Propércio 

(Elegias, IV. 6. 31-86) é notável, pois aparece como o tocador de lira e não 

como o arqueiro. Isso de fato também seria adequado para o Apollo de Ácio, 

pois o Monumento da Vitória era um monumento que celebrava a vitória e a 

paz. Vitalmente, é mais do que provável que os romanos de 28 a.C. 

conectassem Apolo Palatino e a batalha de Ácio (LANGE, 2009: 180-181). 

 

De acordo com Miller (2009: 57), na medida em que Otaviano honrou Apolo em 

conexão com Ácio de diversas maneiras, podemos dizer que ele iniciou a ideia da ajuda 

de Apolo em sua vitória militar sobre Marco Antônio e Cleópatra. O que mais tarde foi 

traduzido por poetas do período em narrativas que colocavam de modo claro o auxílio de 

Apolo na batalha. Com Virgílio (Eneida, VIII. 704) temos a menção a Actius Apollo; com 

Propércio (Elegias, IV. 6. 67) temos a expressão Actius Phoebus; e com Ovídio 

(Metamorfoses, XIII. 715) temos a referência a Actiaco Apolline. Apesar de tais obras 

terem sido publicadas anos após a inauguração do templo, os autores que trabalham com 

esta temática e cujas obras citamos ao longo desta tese são praticamente unanimes402 em 

defender que na época de sua consagração, tanto Otaviano quanto seus contemporâneos 

associaram o templo de Apolo Palatino à vitória de Ácio, de modo que o templo teria 

assumido um novo papel, o de ser uma oferta feita como um ato de “ação de graças” pela 

vitória em Ácio (HEKSTER; RICH, 2006: 163). O templo possuía, assim, duas memórias 

relacionadas à sua construção: a expiação de um prodigium e o agradecimento à vitória 

em Ácio. 

Assim, o templo foi construído lá, e ele estava ligado à sua casa (de Otaviano). 

Após a vitória em Ácio, Apolo, cuja proteção a Otaviano tinha sido sugerida 

pelo prodigium de 36 a.C. e suas consequências, assumiu a papel de um 

poderoso protetor e deus da guerra. Apollo Palatinus agora se tornou Apollo 

Actiacus, e o prodígio de 36 a.C. foi retrospectivamente revelado como um 

anúncio de vitória e imperium. Com o seu esplendor, seus pórticos e 

bibliotecas, o templo de Apolo era um símbolo do novo regime imperial 

(SCHEID, 2007a: 179). 

 

 
401 Como vimos no primeiro capítulo, tais jogos, que já eram tradicionais, foram reorganizados por Otaviano 

e incluíam competição musical, de ginástica e corridas de cavalos. Realizavam-se a cada quatro anos em 

Nicópolis, que tinha um ginásio e um estádio para a realização dos jogos. 
402 Robert A. Gurval (2001: 87-130) não concorda com esta espécie de consenso, pois segundo ele, no 

momento da dedicação, nem Otaviano nem seus contemporâneos fizeram uma conexão entre o templo 

palatino e a vitória de Ácio.  
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Devemos ressaltar ainda o fato de Apolo ser o deus tutelar de Otaviano, ligado 

às suas vitórias, o que deixa bem claro seu apreço por este deus, que de tão singular não 

havia sido associado a nenhum homólogo romano, sendo por isso associado a toda uma 

tradição helênica, com a qual Otaviano demonstrava se ligar. Também surpreende o fato 

de que “até essa altura, este deus, que conservava o seu caráter helênico, não havia sido 

admitido no interior do pomerium, o recinto sagrado da cidade.” (GRIMAL, 1997: 36).  

De acordo com Michael Lipka (2009: 72), os deuses poderiam ter focos 

funcionais distintos e independentes e Apolo era um exemplo disso, pois ele era o deus 

da cura, mas também possuía como função ser o guardião das artes e ser o deus das 

competências proféticas. Estes três aspectos distintos se desenvolveram 

independentemente, de modo que mesmo já sendo reverenciado pelos romanos como o 

deus da cura, possuindo seu templo no Campo de Marte, Otaviano o elegeu como seu 

protetor, se associando a outras funções e características de Apolo, tais como a moral, a 

disciplina, a ligação com a cultura e a arte. 

De acordo com Boldrer (2015: 143-144), a escolha de Apolo por Otaviano reflete 

sua inclinação a um ideal de racionalidade, beleza e zelo, de modo que sua devoção por 

um deus predominantemente grego se relacionava com seu gosto pela cultura grega, mas 

ele teria também buscado “romanizar” o culto apolíneo presente em Roma, ao criar uma 

conexão entre o deus e a batalha de Ácio (um fato histórico romano), ao dedicar estátuas 

de Apolo nos santuários em bairros de Roma, ao promover ludi e ao encorajar 

composições poéticas em honra a Apolo.  

Outro fator importante no que se refere à memória relacionada a tal templo diz 

respeito ao local de sua construção e as associações daí advindas. Como tratamos 

anteriormente, o Templo de Apolo Palatino foi o primeiro templo dedicado a Apolo a se 

localizar no interior do pomerium, haja vista que o outro templo dedicado a Apolo, em 

Roma, se localizava no Campo de Marte. Com a construção deste novo templo dedicado 

a Apolo, agora no interior do pomerium, percebemos que o templo do Palatino passou a 

rivalizar com o templo do Campo de Marte, o sobrepujando e mesmo assumindo funções 

que antes lhe pertenciam. Isso demonstra certa transferência funcional entre os dois 

templos, de modo que, como nos informa Jean Gagé (1955: 498 e 514), as principais 

atividades que antes eram desenvolvidas pelos quindecênviros no templo de Apolo 

Sosiano, bem como a maioria das festas dedicadas a Apolo, foram transferidas para o seu 

novo templo no Palatino. 
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Além disso, é significativo o fato do Templo de Apolo Palatino ter sido o 

primeiro templo dedicado a Apolo a se localizar no interior do pomerium. Como tratamos 

no segundo capítulo, a linha do pomerium definia as fronteiras sagradas da cidade, e no 

que se refere à construção de templos, não havia uma regra ou restrição sobre que templos 

poderiam ser construídos dentro do pomerium. De modo que tal realidade se aplicava 

também ao caso do templo de Apolo. Em sua obra, Vitrúvio (Tratado de Arquitetura, I. 

7. 1) sugere que os templos dedicados a Apolo deviam ser construídos próximos aos 

teatros, o que se alinha com o templo de Apolo Sosiano, que ficava ao lado do teatro de 

Marcelo, embora nesse caso em particular, a construção do templo antecedeu em séculos 

a construção do teatro. 

Deste modo, apesar de não existir regra que proibisse a construção de templos a 

divindades estrangeiras dentro do pomerium, o fato de Apolo ter seu primeiro templo 

dentro do pomerium no início do governo de Augusto é significativo, principalmente pelo 

fato de que no mesmo ano da consagração do templo, Otaviano baniu os cultos egípcios 

de dentro do pomerium403 (DION CÁSSIO. História Romana, LIII. 2. 4), ato que deve 

ser visto relacionado à vitória de Ácio e à propaganda negativa que seu grupo de apoio 

lançou contra Marco Antônio e sua ligação com Cleópatra. Ou seja, num mesmo ano 

Otaviano trouxe um deus grego, sem homólogo no panteão romano, para ser cultuado 

dentro do pomerium e baniu os cultos aos deuses egípcios de dentro destas fronteiras 

sagradas, embora não de Roma. Anos mais tarde, em 21 a.C., Agripa estende esta 

proibição para uma milha além do pomerium. De acordo com Vito Mazzuca (2015: 181),  

Através destas duas medidas, dentro de um plano preciso de recuperação da 

sociedade romana, Augusto pretendia reestabelecer e renovar o tradicional 

sistema de cultos antigos, a fim de garantir o renascimento religioso e moral e, 

sobretudo, a permanente estabilidade social (MAZZUCA, 2015: 181). 

 

Segundo Orlin (2008: 243-245), a ação de Otaviano em não permitir o culto de 

divindades egípcias dentro do pomerium deriva da necessidade de limites claros a fim de 

estabelecer e manter a identidade de grupo. Ao usar o pomerium para diferenciar os cultos 

egípcios dos cultos romanos em 28 a.C., ele marcava os ritos egípcios como não-romanos, 

alcançando, assim, um duplo objetivo: aceitar o Egito dentro da esfera do Império 

Romano, mas também demarcar a fronteira entre romano e não-romano para recriar um 

sentido claro da identidade romana. 

 
403 A partir desta decisão de Otaviano, os templos públicos dedicados a Ísis, que se localizavam dentro do 

pomerium, foram interditados, enquanto que aqueles construídos por iniciativa privada deveriam ser 

mantidos pelos descendentes dos fundadores; já os santuários edificados fora do pomerium estariam aos 

cuidados do Imperador (MAZZUCA, 2015: 181). 
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Além disso, o templo de Apolo Palatino demonstra em que nível se deu a 

utilização de um referencial helênico por parte de Augusto em seu governo, simbolizando 

sua ligação com características próprias deste deus grego, tais como a moral e a disciplina, 

que se ligaram com alguns aspectos presentes no modo de governar deste Princeps. 

Quando Otaviano construiu um novo templo para Apolo em Roma, ele 

enfatizou precisamente esses aspectos "gregos" do deus. Como um sinal dessa 

mudança de abordagem, ele moveu os Livros Sibilinos de sua casa tradicional 

no templo de Júpiter Capitolino e os colocou dentro de seu novo templo para 

Apolo; os pronunciamentos oraculares mais proeminentes de Roma estavam 

doravante sob o cuidado de Apolo, assim como o oráculo mais proeminente no 

mundo grego estava localizado num santuário de Apolo. [...] o lugar do templo 

de Apolo dentro do pomerium sugere que o culto grego, Apolo, devia ser 

considerado romano (ORLIN, 2008: 245-246). 

 

Percebemos, assim, a grande importância que a construção deste complexo 

arquitetônico destinado a Apolo, sobre uma das colinas mais importantes de Roma e que 

servia de moradia para o novo fundador de Roma, desempenhou na construção de uma 

memória relativa ao início do governo de Augusto, que soube manipular as representações 

de um importante acontecimento, como a batalha de Ácio, para que o templo se 

conectasse a ele. O complexo de Apolo pode ser considerado um marco inaugural, não 

apenas do governo do Princeps, como de todo um imaginário que deu sustentação a seu 

poder.  

3.3. A Volta dos Estandartes Partos e os Jogos Seculares: A Era de Ouro e o 

Primado de Marte Vingador e Apolo Palatino 

O complexo de Apolo, sobre o Palatino, desempenhou um importante papel, não 

apenas no início do governo de Augusto, tendo sido inaugurado no ano seguinte ao seu 

triplo triunfo e estando conectado à vitória em Ácio, como também ao longo de todo seu 

Principado. De modo que, em certo momento, o mesmo chegou a rivalizar com o templo 

mais importante de Roma, o templo de Júpiter Optimus Maximus, sobre o Capitolino, em 

tal medida que para alcançarmos nosso objetivo, é necessário tratarmos sobre este 

aspecto. No entanto, antes de analisarmos essa espécie de rivalidade que gerou uma 

transferência simbólica e funcional entre os templos de Júpiter Capitolino e Apolo 

Palatino, devemos tratar sobre um importante acontecimento que, assim como a batalha 

de Ácio, teve uma relação intrínseca tanto com o templo de Apolo Palatino e sua 

proeminência, quanto com o templo de Mars Vltor, do qual tratamos mais à frente. Trata-

se da volta dos estandartes romanos que estavam sob o domínio dos partos.   
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Como vimos no primeiro capítulo, os estandartes romanos caíram sob domínio 

dos partos após a derrota de Crasso, em 53 a.C. Júlio César havia planejado reaver esses 

estandartes, bem como trazer de volta a Roma os romanos que haviam se tornado 

prisioneiros, mas foi assassinado antes de iniciar a campanha. Marco Antônio, por 

diversas vezes, planejou e lançou campanhas contra os partos, porém em nenhuma delas 

saiu vitorioso, de modo que em alguns de seus fracassos, perdeu ainda mais estandartes. 

Assim, os partos passaram para o imaginário romano como inimigos difíceis de serem 

derrotados, cabendo a Augusto reaver estes estandartes e vingar e derrota de Crasso. De 

acordo com J. W. Rich, 

As frequentes antecipações de uma vitória sobre os partos na poesia dos anos 

20 a.C. mostram que a expectativa geral era que Augusto empreendesse tal 

guerra. Augusto decidiu prudentemente não aceitar o desafio. Ele 

evidentemente reconheceu que uma guerra parta seria um empreendimento 

perigoso que poderia pôr em risco tudo o que ele havia conseguido, e a 

prevenção de tal guerra tornou-se um dos axiomas fundamentais de sua política 

externa. Como resultado, ele foi obrigado a resolver as diferenças de Roma 

com Pártia por meios diplomáticos (RICH, 1998: 72). 

 

Em 23 a.C., Tirídates II, um pretendente ao trono parta, havia sequestrado o filho 

do rei Fraates IV e fugido para Roma em busca do apoio de Augusto. Este, porém, enviou 

o filho de volta ao pai na condição de que o rei parta devolvesse os estandartes e os 

prisioneiros romanos sobreviventes. Neste mesmo período, Augusto organizou uma 

expedição militar contra o reino cliente da Armênia, cujo objetivo era o de destronar o rei 

e colocar em seu lugar outro que colaborasse mais com os interesses de Roma. Essa 

conquista seria estratégica para Roma, que reafirmaria seu poderio aos partos. Seu 

enteado e futuro sucessor, Tibério, liderou as legiões, mas antes mesmo de chegarem à 

Armênia a população local já havia se rebelado e matado o rei, de modo que a Tibério 

coube a tarefa de coroar o novo rei armênio. Em 20 a.C., depois dos acontecimentos na 

Armênia e após receber o filho de volta, o rei parta resolveu-se por aceitar o acordo e 

devolveu os estandartes e os prisioneiros romanos.   

Na realidade, o acordo de 20 a.C. foi um resultado sensato, mas não muito 

glorioso, para a longa disputa com a Pártia. No entanto, Augusto garantiu que 

fosse apresentado à opinião pública romana como um de seus sucessos mais 

brilhantes (RICH, 1998: 73). 

 

Augusto, ao escrever sobre isso nas Res Gestae (XXIX), pincelou com cores 

mais vibrantes este acordo diplomático de modo a ressaltar seus feitos e engrandecer-se 

ainda mais, colocando-se como aquele que obrigou os partos a se submeterem: “Obriguei 
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os partos a devolverem-me os espólios e as insígnias de três exércitos romanos e a 

rogarem súplices a amizade do povo romano”404.  

Segundo Hannah Cornwell (2017: 130), a crescente importância da Pártia na 

ideologia imperial e na política estrangeira romana é evidente a partir das continuadas 

tentativas de conquistá-la nas últimas décadas da República, junto a isso, a ênfase na força 

da Pártia como um desafio ao imperium romano e a apresentação dela como um poder 

rival a Roma ajudou a destacar ainda mais a conquista de Augusto.       

Desta forma, a volta dos estandartes a Roma, apesar de ter sido através de um 

acordo diplomático e não por meio de uma grande conquista de âmbito militar, 

representou uma grande vitória para o povo romano e estava carregada com toda uma 

carga simbólica significativa, pois no imaginário romano os partos sempre representaram 

uma ameaça, um obstáculo quase intransponível, um inimigo praticamente invencível, 

contra o qual sempre se esperou uma revanche pela morte de Crasso. Além disso, o 

número de estandartes e prisioneiros romanos sob o domínio parta era grande, de modo 

que nas estimativas de Charles B. Rose (2005: 109-110), eram milhares de prisioneiros e 

mais de 100 estandartes.  

A revanche tantas vezes planejada e tentada por Antônio enfim havia sido 

realizada por Augusto, pelo menos assim foi o que se fez propagar por diversos meios. A 

vitória contra os partos representava a vitória contra o Oriente bárbaro. E por causa desta 

vitória, Augusto recebeu diversas honrarias do Senado. 

Duas destas honrarias se relacionam com seu regresso do leste em 19 a.C.405 A 

primeira delas, foi que a data de seu retorno, 12 de outubro, se tornou feriae, de modo que 

nesta data, anualmente, os pontífices e as vestais celebravam um sacrifício. Tal festival 

recebeu o nome de Augustália. Junto a isso, a segunda honraria diz respeito ao altar que 

o Senado mandou construir e lhe dedicou. Trata-se do altar de Fortuna Redux, erigido em 

frente ao templo de Honos e Virtus, próximo à porta Capena, por onde Augusto teria 

entrado em Roma ao voltar da Síria. De acordo com Cornwell (2017: 125), o altar foi uma 

parte importante do programa visual do ano e representava uma espécie de monumento 

da vitória, comemorando a volta de Augusto a Roma, de modo que sua localização 

 
404 Parthos trium exercitum Romanorum spolia et signa reddere mihi supplicesque amicitiam populi Romani 

petere coegi. (Traduzido do latim para o português por M. Trevizam, P. S. Vasconcellos e A. M. Rezende). 
405 Segundo Dion Cássio (História Romana, LIV. 10. 3-4), por seus feitos no leste no período em que esteve 

longe de Roma, Augusto, ao regressar, foi cumulado de honrarias, das quais aceitou apenas as duas tratadas 

acima. Além disso, devemos deduzir que estas duas honrarias seriam importantes para o imaginário da 

época, haja vista que Augusto fez questão de elencá-las em suas Res Gestae (XI-XII). 
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sublinhou ainda mais a ideia de uma entrada triunfal. Esta autora faz um paralelo entre o 

altar de Fortuna Redux e a Ara Pacis Augustae406, que, como vimos, foi dedicada em 

9 a.C., comemorando o retorno vitorioso de Augusto da Hispânia e da Gália. 

Numa rápida digressão, e avançando para o ano de 9 a.C., podemos dizer que 

ambos os altares se complementaram e desempenharam um importante papel para a 

política augustana, de modo que ambos comemoravam o regresso vitorioso de Augusto 

após alguns anos afastados de Roma. Enquanto o altar de Fortuna Redux comemorava as 

conquistas e o estabelecimento da paz no leste, a Ara Pacis comemorava as conquistas e 

o estabelecimento da paz no oeste. E de certa forma, ambas se relacionavam com a ideia 

da conquista do orbis terrarum por Augusto; ideia bastante propagada no período, tanto 

na iconografia da Vitória sobre o orbis, quanto no mapa do mundo que Agripa mandou 

fazer (sobre os quais abordamos no segundo capítulo); de modo que ressaltava ainda mais 

a noção de que Roma se tornava a capital do mundo conhecido. Além disso, ambos os 

altares expressaram a visão de Augusto como o triunfador por excelência e foram 

colocados em importantes vias de acesso à Vrbs: Fortuna Redux localizada na via Ápia e 

Ara Pacis localizada na via Flamínia, vias estas que eram opostas uma a outra, em tal 

medida que se tivermos como ponto de referência o monte Palatino, a via Flamínia está a 

noroeste e a via Ápia está a sudeste, com os altares localizados de tal forma que se 

passarmos uma linha reta ligando os dois altares, tal linha cruzaria o monte Palatino 

(Fig. 109).  

Digressão à parte, o altar de Fortuna Redux foi um importante monumento em 

Roma, pois comemorava não apenas a volta de Augusto, mas seu retorno após reaver os 

estandartes e os prisioneiros romanos há tanto tempo sob o domínio parta. O altar está 

representado em denários cunhados em Roma (RIC I 322), bem como em áureos e 

denários cunhados na Hispânia (RIC I 53-55) por volta de 19 e 18 a.C. No áureo que 

comemora o altar (RIC I 53b. Fig. 110), pode-se ver no anverso a cabeça laureada de 

Augusto, virada para esquerda. E no reverso encontra-se a representação retangular do 

altar, contendo em três linhas a inscrição FORT(UNA) RED(UX) CAES(AR) 

AVG(VSTVS) S[ENATVS] . P[OPVLVS] . Q[VE] . R[OMANVS] . (Fortuna que traz 

de volta César Augusto, Senado e Povo romano). 

 

 
406 Rich (1998: 75) defende que o altar de Fortuna Redux serviu de modelo para a Ara Pacis, no sentido de 

que ambos foram feitos fora das muralhas, na via de acesso que Augusto usou ao voltar para Roma. 
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Figura 109: Mapa de Roma com linha ligando a Ara Pacis (1) e Fortuna Redux (2), passando sobre 

o Palatino (adaptado a partir de FAVRO, 2008: 278). 

 
Figura 110: Moeda de Ouro. Áureo. RIC I 53b.407 

Além disso, o sucesso pela volta dos estandartes foi celebrado em Roma de 

outras formas, a partir de determinações estabelecidas em decretos do Senado. Sobre tal 

assunto, Dion Cássio (História Romana, LIV. 8. 2-4) nos informa:  

 
407 RIC I 53b ou BMCRE 360 – The British Museum, Londres, Inglaterra. 
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Augusto os recebeu (os estandartes) como se tivesse conquistado a Pártia em 

uma guerra; pois ele se orgulhava da conquista, declarando que havia 

recuperado sem luta o que antes havia sido perdido em batalha. De fato, em 

homenagem a esse sucesso, ele ordenou que sacrifícios fossem decretados e, 

da mesma forma, um templo para Marte Vingador no Capitólio, imitando o de 

Júpiter Ferétrio, para dedicar os estandartes; e ele mesmo executou os dois 

decretos. Além disso, ele andou pela cidade sobre o cavalo e foi homenageado 

com um arco triunfal408 (DION CÁSSIO. História Romana, LIV. 8. 2-4). 

 

A partir desta passagem, vemos que foram quatro as formas pelas quais a volta 

dos estandartes foi celebrada em Roma, das quais passamos a tratar agora. A primeira se 

relaciona com o decreto para que sacrifícios fossem realizados, e que, de acordo com 

Dion Cássio, foram realizados pelo próprio Augusto. Segundo Rich (1998: 76), estes 

sacrifícios eram decretados pelo Senado como um ato de ação de graças e eram 

tradicionalmente votados após o recebimento de um despacho409 de um comandante 

anunciando uma vitória, ou em outras ocasiões também. 

Outra honraria citada por Dion Cássio, seria o fato de que Augusto “andou pela 

cidade sobre o cavalo”, o que caracteriza a celebração de uma ovação, que como vimos 

no primeiro capítulo, era uma espécie de triunfo menor, no qual o general entrava na 

cidade a pé ou montado num cavalo e ao invés de usar uma coroa de louros, usava uma 

feita de murta. De acordo com Rich (1998: 77), é certo que Augusto não celebrou uma 

ovação ao voltar do Oriente, já que outras fontes410 textuais deixam claro que ele 

comemorou apenas duas ovações durante sua vida e que ocorreram em 40 e 36 a.C.  

Além de aparecer nestas fontes escritas, outra importante fonte para tratar deste 

assunto, e que não foi mencionada por Rich neste contexto, são os Fasti Triumphales. 

Neles só aparecem estas duas ovações relacionadas a Augusto. Os Fasti Triumphales 

apresentam os triunfos e ovações desde a fundação de Roma e terminam com o triunfo de 

Balbo, em 19 a.C.; foram gravados em mármore e decoravam o arco triunfal localizado 

 
408 ἀπέπεμψε. καὶ αὐτοὺς ἐκεῖνος ὡς καὶ πολέμῳ τινὶ τὸν Πάρθον νενικηκὼς ἔλαβε: καὶ γὰρ ἐπὶ τούτοις 

ἐφρόνει μέγα, λέγων ὅτι τὰ πρότερόν ποτε ἐν ταῖς μάχαις ἀπολόμενα ἀκονιτὶ ἐκεκόμιστο. ἀμέλει καὶ θυσίας 

ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ νεὼν Ἄρεως Τιμωροῦ ἐν τῷ Καπιτωλίῳ, κατὰ τὸ τοῦ Διὸς τοῦ Φερετρίου ζήλωμα, πρὸς τὴν 

τῶν σημείων ἀνάθεσιν καὶ ψηφισθῆναι ἐκέλευσε καὶ ἐποίησε, καὶ προσέτι καὶ ἐπὶ κέλητος ἐς τὴν πόλιν 

ἐσήλασε καὶ ἁψῖδι τροπαιοφόρῳ ἐτιμήθη. (Traduzido do grego para o inglês por Earnest Cary e para o 

português pelo autor desta tese). 
409 Ainda de acordo com Rich (1998: 76), tradicionalmente, os despachos eram envoltos em louros e 

incluíam um relatório de que, após a vitória, as tropas saudaram o comandante como imperator; de modo 

que após tal saudação, os comandantes mantinham o título de imperator e mantinham seus fasces envoltos 

em louros. Tudo isso indicava que um triunfo seria reivindicado no retorno, e o voto dos sacrifícios 

pressupunha que o triunfo seria concedido. 
410 O próprio Augusto, em suas Res Gestae (IV), deixa claro que celebrou apenas duas ovações e três 

triunfos (o triplo triunfo de 29 a.C.), esclarecendo ainda ter recusado todos os outros que o Senado votou. 

Em Suetônio (A Vida dos Doze Césares, Vida de Augusto, XXII) temos a mesma informação sobre as duas 

ovações e os três triunfos. Além disso, estas duas ovações, de 40 e 36 a.C., aparecem também em Dion 

Cássio (História Romana, XLVIII. 31. 3; XLIX. 15. 1). 
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no Fórum Romano, do qual tratamos a seguir. Deste modo, se realmente tivesse sido 

realizada uma ovação para Augusto ao voltar do Oriente, era de se esperar que tal ovação 

estivesse registrada nos Fasti. 

Rich (1998: 77) defende que esta foi uma das ocasiões em que Augusto recusou 

realizar o triunfo oferecido a ele. Este autor acredita que a hipótese mais provável é que 

tenha sido decretada uma ovação em 20 a.C., quando as notícias sobre os estandartes 

chegaram a Roma, e um triunfo em 19 a.C., pouco antes de seu retorno, mas que Augusto 

teria recusado os dois, de modo que Dion Cássio teria se equivocado ao dizer que Augusto 

entrou na cidade sobre o cavalo. Além disso, como vimos anteriormente, uma das formas 

que Augusto utilizou para destacar seu papel de triunfador foi evitando procissões 

triunfais depois de seu triplo triunfo em 29 a.C., bem como restringindo os triunfos de 

outros generais, ao mesmo tempo em que fez pleno uso de outras cerimônias, honras, 

moedas e monumentos. Tal aspecto fica claro com relação às outras duas honrarias 

mencionadas por Dion Cássio, o templo dedicado a Marte Vingador, no Capitólio, e o 

arco triunfal no Fórum Romano. 

No que se refere à existência de um templo dedicado a Mars Vltor, no Capitólio, 

não há um consenso entre os especialistas. Alguns411 defendem que a construção de um 

templo dedicado a Mars Vltor no Capitólio foi decretada pelo Senado, de modo que este 

templo teria a função de abrigar os estandartes recuperados dos partos, de tal forma que 

neste caso o templo se assemelharia ao de Júpiter Ferétrio, que, como vimos, servia para 

abrigar alguns espólios de guerra. Para estes autores, o templo seria uma construção 

temporária, abrigando os estandartes até que o templo de Marte Vingador, no Fórum de 

Augusto, fosse concluído. Para corroborar suas teorias, estes autores se utilizam da 

passagem supracitada de Dion Cássio, bem como de moedas cunhadas no período, tais 

como aurei e denarii tradicionalmente atribuídos à Hispânia412, e cistophori de Pérgamo 

(RIC I 507. Fig. 113). Em todas estas moedas há a representação de um templo circular, 

abobadado, com quatro ou seis colunas e um pódio com três ou cinco degraus, e é 

 
411 Dentre eles podemos citar: James C. Anderson (1984: 67-69), Marianne Bonnefond (1987: 271-274), 

Paul Zanker (2005: 221-230); Philip V. Hill (1989: 27), J. Scheid (1992a: 118-131), C. Reusser (1996: 230-

231) e Charles B. Rose (2005: 22). 
412 Dentre os áureos tradicionalmente atribuídos à Hispânia temos RIC I 28, 68, 73 e 104. Dentre os denários 

temos RIC I 39a, 39b, 69a, 69b, 70a, 70b, 71, 72, 74a, 74b, 103, 105a, 105b, e 106. Todas estas moedas 

compartilham um motivo iconográfico muito semelhante, mudando apenas na posição da efígie de Augusto 

(virado para direita ou para esquerda) ou nas inscrições com o nome do templo completo ou abreviado. A 

principal diferença se encontra na representação do templo entre as moedas RIC I 28, 39, 68-74 e as moedas 

RIC I 103-106. Devido a isso escolhemos apenas um exemplo de cada um destes dois grupos para analisar 

(RIC I 39b e RIC I 104).   
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acompanhado pela legenda 'MARTIS VLTORIS' ou uma abreviação. Em algumas das 

moedas, o templo contém uma figura de Marte segurando uma águia legionária na mão 

direita e um estandarte sobre o ombro esquerdo (RIC I 39b. Fig. 111). Em outras, uma 

águia legionária é mostrada entre as colunas centrais e os estandartes em ambos os lados 

(RIC I 104. Fig. 112). Nos cistóforos, um estandarte é mostrado dentro do templo (RIC I 

507. Fig. 113). Nas moedas podemos ver no anverso a efígie de Augusto. 

 
Figura 111: Moeda de Prata. Denário. RIC I 39b.413 

 
Figura 112: Moeda de Ouro. Áureo. RIC I 104.414 

 
Figura 113: Moeda de Prata. Cistóforo. RIC I 507.415 

 
413 RIC I 39b ou RSC 205 ou BMCRE 329 – The British Museum, Londres, Inglaterra. 
414 RIC I 104 ou BMC 372 – The British Museum, Londres, Inglaterra. 
415 RIC I 507 ou BMC 114 – The British Museum, Londres, Inglaterra. 
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Outra parte dos estudiosos é formada por aqueles416 que não acreditam que um 

templo dedicado a Marte Vingador tenha sido construído no Capitolino. Para estes autores 

a construção de tal templo foi decretada pelo Senado, como nos informa Dion Cássio, e 

moedas comemoraram tal decreto, mas ele não chegou a ser construído. Para corroborar 

tal teoria, os autores que a defendem se utilizam do fato de que não foram encontrados 

vestígios arqueológicos no Capitolino que comprovem sua construção. Segundo Rich 

(1998: 86):  

Devemos concluir que o Senado decretou em 20 a.C. que um templo de Mars 

Vltor deveria ser construído no Capitólio para abrigar os estandartes 

recuperados, mas Augusto posteriormente rejeitou a proposta. Os estandartes, 

no entanto, deveriam ficar alojados em algum lugar, e assim um acordo foi 

estabelecido: um templo a Mars Vltor seria construído para receber os 

estandartes, mas em um local diferente, como parte de um novo fórum. As 

moedas comemoram o decreto do Senado e foram presumivelmente emitidas 

antes que a mudança de plano fosse divulgada ao público ou, pelo menos, antes 

que as notícias chegassem às casas de cunhagem das províncias. Em vários 

aspectos, as representações do templo de Mars Vltor nas moedas refletem os 

termos do decreto do Senado. O local previsto para o templo era provavelmente 

a Área Capitolina, o recinto do grande templo de Júpiter Optimus Maximus. 

Este era um grande espaço aberto, mas já continha numerosos templos e outras 

estruturas. Assim, o caráter do local exigia que o templo proposto fosse 

pequeno e também pode ter levado o Senado a prescrever que fosse redondo 

(RICH, 1998: 86). 

 

 Percebemos, portanto, que não há um consenso quanto a este templo sobre o 

Capitolino, mas independentemente de qual teoria for a correta, isso não modifica nossa 

análise, pois o que nos interessa aqui é sublinhar a importância que a volta dos estandartes 

teve no imaginário da época e como tal evento foi utilizado por Augusto na construção 

de uma memória que o exaltava enquanto o triunfador por excelência, como aquele que 

estabeleceu a paz por terra e mar. Com a volta dos estandartes, a construção de um tempo 

dedicado a Mars Vltor foi decretada de modo a abrigá-los. Tendo sido construído 

primeiramente no Capitolino para depois ser construído um segundo templo no Fórum de 

Augusto, ou sendo construído apenas neste último local, este templo teria uma função 

equivalente ao de Júpiter Ferétrio que foi restaurado por Augusto em algum momento de 

seu governo417, e que, como vimos, se ligava diretamente a Rômulo e aos spolia opima.  

Seja como for, a volta dos estandartes representava o triunfo sobre as ameaças 

orientais, bem como o fechamento de um ciclo, pois o templo de Mars Vltor, que abrigaria 

 
416 Dentre os quais podemos citar: C. J. Simpson (1977: 91-94), Richardson (1992: 245-246), Gurval (2001: 

283), Rich (1998: 82-86), Victoria Gyori (2013: 121-125) e Cornwell (2017: 130-132). 
417 Se concordarmos com a hipótese de que um templo a Marte Vingador no Capitolino não foi construído, 

podemos levantar a hipótese de que o templo de Júpiter Ferétrio foi restaurado por Augusto neste período, 

com o objetivo de abrigar, provisoriamente, os estandartes, enquanto o templo de Marte Vingador no fórum 

de Augusto, destino final dos estandartes, não ficava pronto.   
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os estandartes, representava a vingança não apenas contra os assassinos de César, como 

também a vingança contra os delitos dos povos orientais com relação a Roma418. Vemos 

assim, o quanto tal acontecimento se ligou à temática triunfal, mesmo sem a realização 

de um triunfo, de tal forma que, segundo Dion Cássio, Augusto foi honrado com um arco 

triunfal, sobre o qual passamos a tratar agora. 

A existência e localização deste arco que celebra a volta dos estandartes são 

bastante discutidas, de modo que há diversas teorias sobre tal arco. Além de Dion Cássio, 

sabe-se apenas de mais uma fonte textual antiga que menciona o arco. Trata-se de um 

comentário fragmentado sobre Virgílio (Eneida, VII. 606), preservado em um 

palimpsesto419 do século V ou VI em Verona (COARELLI, 1985: 269; RICH, 1998: 97-

98; CORNWELL, 2017: 132). O autor do comentário afirma que: “Os partos os 

capturaram depois de matar Licínio Crasso; Augusto os recuperou. Emblemas dessa 

conquista são exibidos no arco ao lado do templo de Divino Júlio”420. 

Além disso, geralmente tal arco é associado a diferentes moedas do período que 

trazem a representação de um arco triunfal. Por exemplo, em cistóforos cunhados em 

Pérgamo, por volta de 19/18 a.C., que trazem no reverso a imagem de um arco simples, 

coroado com a quadriga triunfal, contendo em sua abertura a inscrição S[ENATVS] 

P[OPOLVSQVE] R[OMANVS] SIGNIS RECEPTIS (Senado e Povo romano, 

estandartes recuperados) (RIC I 510, Fig. 114). Ou em áureos e denários da Hispânia 

(RIC I 131-137)421, nos quais vemos no reverso um arco triplo, cujo arco central é coroado 

por Augusto em sua quadriga e os arcos laterais menores possuem figuras em pé. A figura 

da esquerda oferece um estandarte a Augusto, enquanto a figura da direita oferece uma 

águia legionária e segura um arco na outra mão. Segundo Rich (1998: 100), as figuras 

nos arcos laterais representam evidentemente a rendição parta e a devolução dos 

estandartes, como é confirmado pela inscrição: CIVIB[VS] ET SIGN[IS] 

MILIT[ARIBVS] A PART[HIS] RECUP[ERATIS] (Cidadãos e estandartes militares 

 
418 Tratamos melhor sobre estas e outras associações simbólicas mais à frente. 
419 Palimpsesto é o pergaminho cujas folhas foram raspadas e reaproveitadas para uma nova escrita. “A 

eliminação do texto (nem sempre definitiva) era feita através de lavagem ou da raspagem das folhas com 

pedra-pomes. Ao processo dá-se o nome de palimpsesto (do grego πάλιν, "novamente" ψάω, "arranhar, 

raspar") que tem como resultado uma folha com escritas sobrepostas” (MOTA, 2015: 115). 
420 Quae Licinio Crasso interfecto interceperant Parthi: haec reportavit Augustus, huius facti notae 

repraesentantur in arcu, qui est iuxta aedem divi Iulii. (Traduzido do latim para o inglês por J. W. Rich e 

para o português pelo autor desta tese). 
421 Dentre os áureos temos RIC I 131, 133 e 135. Dentre os denários temos RIC I 132, 134a, 134b, 136 e 

137. Todas estas moedas compartilham um motivo iconográfico muito semelhante, mudando apenas na 

posição da efígie de Augusto (virado para direita ou para esquerda) ou nas inscrições. Escolhemos apenas 

um exemplo para analisar (RIC I 131).   
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recuperados dos partos). No anverso se encontra a cabeça de Augusto, circundada pela 

inscrição S[ENATVS] P[OPOLVS] Q[VE] R[OMANVS] IMP[ERATOR] CAESARI 

AUG[VSTVS] CO[N]S[VL] XI TR[IBVNITIAS] POT[OTESTAS] VI (Senado e Povo 

romano, Imperador César Augusto, Cônsul pela décima primeira vez, com poder 

tribunício pela sexta vez) (RIC I 131, Fig. 115). Ou ainda em denários (RIC I 359, 

Fig. 116) cunhados em Roma, por volta de 16 a.C., nos quais também aparece um arco 

triplo com o arco central encimado por Augusto em sua quadriga e os arcos laterais 

encimados por figuras em pé. Diferentemente das moedas hispânicas, nestas os arcos 

laterais são mais baixos que o arco central e têm arquitraves planas encimadas por 

frontões. O arco central possui a inscrição S[ENATVS] P[OPOLVS] Q[VE] 

R[OMANVS] IMP[ERATOR] CAE[SAR] (Senado e Povo romano, Imperador César) e 

abaixo a inscrição do responsável pela cunhagem L. VINICIVS. 

 
Figura 114: Moeda de Prata. Cistóforo. RIC I 510.422 

 
Figura 115: Moeda de Ouro. Áureo. RIC I 131.423 

 
422 RIC I 510 ou RSC 298 ou RPC I 2218 ou BMCRE 703 – The British Museum, Londres, Inglaterra. 
423 RIC I 131 ou BMCRE 427 – The British Museum, Londres, Inglaterra. 
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Figura 116: Moeda de Prata. Denário. RIC I 359.424 

A partir das fontes escritas e das moedas, acredita-se que o arco que comemorava 

o retorno dos estandartes era um arco triplo425, localizado ao lado do templo do Divino 

Júlio, com o arco central coroado pela quadriga e com representações de partos sobre os 

arcos laterais (Fig. 117a e 117b).426  

Leicester B. Holland (1946: 52-59) lançou a hipótese de que em 29 a.C. um arco 

simples foi erguido entre os templos do Divino Júlio e de Castor e Pólux, comemorando 

a vitória em Ácio, de modo que dez anos depois, para comemorar a volta dos estandartes, 

foi decidido não erguer um segundo arco, mas ampliar o que já estava de pé, com a adição 

de arcos laterais, portando estátuas para marcar o retorno dos estandartes perdidos e assim 

aumentar a glória do triunfante. 

Em suas escavações, Gamberini Mongenet encontrou fundações de um arco 

simples, próximas às fundações do arco triplo escavadas por Richter. A partir desse 

achado, Mongenet acredita que as fundações do arco simples pertenciam ao arco Actium, 

de 29 a.C., e que tal arco foi destruído para dar lugar ao arco parta, em 19 a.C. (RICH, 

1998: 103).  

Já Coarelli (1985: 266-273) defende que as fundações do arco simples escavadas 

por Mongenet seriam do arco de Nauloco, de 36 a.C., as fundações do arco triplo 

escavadas por Richter pertenciam ao arco de Ácio, enquanto que o arco parta estaria 

localizado do lado oposto, entre o templo de César Divinizado e a Basílica Emília. 

 

 
424 RIC I 359 ou RSC 544 ou BMCRE 77-78 – The British Museum, Londres, Inglaterra. 
425 Tal afirmação é corroborada pelas escavações de Richter em 1888, quando foram encontradas as 

fundações de um triplo arco ao lado do templo do Divino Júlio; futuras escavações no local foram 

empreendidas por Boni em 1904, por Gamberini Mongenet em 1950-4 e por Nedergaard em 1986-91 

(RICH, 1998: 100-101).  
426 Apesar de ser praticamente um consenso que tal arco tenha existido, C. J. Simpson (1992: 835-842) não 

acredita nisso, e afirma que “não temos evidências numismáticas ou históricas de que o chamado arco parta 

tenha sido construído. De fato, podemos legitimamente suspeitar que o arco nunca foi construído [...]”. 
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Figura 117a: Hipótese reconstrutiva do Arco em comemoração à volta dos estandartes (ROSE, 

2005: 31). 

 
Figura 117b: Hipótese reconstrutiva em 3D do Arco e sua possível localização. Imagem disponível 

em www.digitales-forum-romanum.de/gebaeude/partherbogen/?lang=en. Acesso em 17/11/19. 

http://www.digitales-forum-romanum.de/gebaeude/partherbogen/?lang=en
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Por sua vez, Rich (1998: 107-114) propõe que o arco triplo escavado teria sido 

o único arco erguido para Augusto na cidade de Roma, comemorando a vitória em Ácio, 

e que o Princeps teria recusado o arco decretado a ele pela volta dos estandartes, mas teria 

modificado o arco de Ácio através de adições esculturais e alterações nas inscrições, para 

incluir o feito memorável na Pártia. 

Há ainda outras hipóteses427. Percebemos, no entanto, que a partir das fontes 

escritas, numismáticas e arqueológicas, a maioria dos autores defende a existência de um 

arco no Fórum Romano contendo uma decoração que comemorava o acontecimento de 

20 a.C. De modo que havia um arco triunfal, mesmo sem ter ocorrido um triunfo, o que 

demonstra mais uma vez a grande importância que os monumentos possuíam na 

Antiguidade, ao permitirem a perpetuação de uma memória por vezes moldada. De 

acordo com Beard (2007: 46): “o fato importante não é que tais arcos comemoraram 

regularmente triunfos (embora alguns o fizeram), mas [...] que usaram as imagens das 

celebrações triunfais como parte de sua própria retórica de poder”. 

E foi exatamente o que Augusto fez. Ele se utilizou de um acontecimento 

diplomático e o moldou/manipulou para que simbolizasse um grande feito militar, 

propagando uma memória criada e se utilizando das imagens daí advindas como retórica 

de poder, de tal forma que, assim como Ácio foi representado como o fim das guerras 

civis e a vitória sobre o perigo oriental simbolizado por Cleópatra, o acordo com a Pártia 

foi representado como a vingança contra um inimigo quase invencível, como a vitória 

final contra o Oriente e como o estabelecimento da paz e início de uma nova era. Segundo 

Cornwell (2017: 138): 

Mesmo sem um triunfo, a apresentação de Augusto é aquele de um vitorioso. 

O retorno dos estandartes partas, assim, é tratado como um novo ‘primeiro’ 

triunfo de Roma, e Augusto como o novo fundador. [...] O resultado do acordo 

parta é o fim dos triunfos, mas a continuação do poder e imperium da mais alta 

magistratura de Roma. A esse respeito, o arco parta busca comemorar o 

sucesso do retorno da paz, depois do qual não existirá necessidade para 

nenhum outro triunfo (CORNWELL, 2017: 138). 

 

Tal noção foi ainda mais destacada pelo fato de que o arco provavelmente 

continha os Fasti Triumphales,428 que como vimos listava os triunfos e ovações desde a 

 
427 Nedergaard defende que as fundações do triplo arco seriam do arco parto, e que o arco de Ácio estaria 

em outro lugar do Fórum Romano; outra hipótese é a de que um dos dois arcos (arco de Ácio ou arco parto) 

foi recusado por Augusto, de modo que o arco triplo escavado foi o único realmente erguido, seja qual for; 

Hülsen e, posteriormente, Carnabuci defendem que o arco de Ácio nunca foi erguido; e Rich, em um 

trabalho anterior ao de 1998, propôs que o triplo arco escavado foi o decretado após Ácio e que Augusto 

recusou o arco votado em homenagem à volta dos estandartes (RICH, 1998: 106-107). 
428 Possivelmente possuía também os Fasti Consulares, que, como vimos, continham a lista de reis e 

cônsules desde a origem de Roma até 13 d.C. inscritos em quatro painéis.  
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fundação de Roma até 19 a.C. Deste modo, percebemos o quanto a temática do retorno 

dos estandartes foi utilizada no período, estando presente em diferentes suportes e 

marcando presença em obras escritas, em moedas, na arquitetura, como também na 

escultura. Um exemplo de uma escultura que se utiliza desta iconografia que retrata a 

volta dos estandartes é a da conhecida estátua de Augusto de Prima Porta (Cidade do 

Vaticano, Museus Vaticano, Inv. 2290) (Fig. 118).  

 
Figura 118: Estátua de Augusto. Prima Porta. Mármore de Luna. Inv. 2290. Cidade do Vaticano, 

Museus Vaticanos. Foto tirada pelo autor no mesmo museu em 05/01/2019. 
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A estátua tem esse nome devido ao local em que foi encontrada em 1863, pois 

foi escavada na colina de Prima Porta, poucos quilômetros ao norte de Roma, na área da 

Vila de Lívia, vila conhecida nas fontes como ad Gallinas albas. Trata-se de uma estátua 

de Augusto com vestimenta militar, feita em mármore. De acordo com Claudio P. 

Presicce (2013: 118), atualmente a estátua é considerada uma cópia, tendo em vista que 

a parte posterior da couraça não foi trabalhada como a parte da frente, de modo que a 

estátua original deveria ter relevos em ambos os lados da couraça, para ser vista de todas 

as partes. Este autor esclarece que a estátua de Prima Porta era adossada à parede, de 

modo que a parte posterior da couraça não era vista, o que o fez sugerir que o artista que 

realizou a obra em mármore, devendo colocá-la contra uma parede (o que tornaria 

impossível a visão de parte posterior da couraça), não se limitou apenas a copiar a estátua 

original, mas realizou reduções e transposições de elementos figurativos de modo a não 

perder completamente o conceito que o relevo como um todo devia exprimir. 

Imagina-se que o modelo original estivesse em algum local de circulação 

pública, com a possibilidade de ser contemplada em todos os lados, e chegou-

se até mesmo a pensar que a Prima Porta fosse uma cópia da estátua de bronze 

que Estrabão429 afirma ter visto sobre o Mausoléu de Augusto (MOTA, 2015: 

228).    

 

A couraça (Fig. 119a e 119b) contém importantes elementos iconográficos que 

foram caros à propaganda e à política do período de Augusto. No centro da couraça se 

desenrola a cena principal, que os especialistas concordam tratar-se da representação do 

acontecimento de 20 a.C.430 Nesta cena principal no centro da couraça, pode-se ver duas 

figuras. A figura da direita geralmente é associada a um parto, que entrega o estandarte 

para a figura da esquerda. Esta por sua vez pode ser associada a Tibério, a um 

representante dos romanos, a Augusto, a Marte Vingador, a Rômulo, etc.; mas, segundo 

Presicce (2013: 120), tal figura possui diversas características que o faz associá-la a uma 

representação feminina, de modo que este autor associa a figura da esquerda, 

acompanhada de um lobo ou uma loba, com a deusa Roma, o que consequentemente o 

leva a supor que a figura da direita seria uma personificação da Pártia. Este autor sublinha 

ainda a importância simbólica da postura de imagem da esquerda, que ao estender a mão 

 
429 Geografia, V. 3. 8. 
430 De acordo com Mota (2015: 229), a datação da estátua é um problema, de modo que o motivo 

iconográfico dos estandartes no centro da couraça determina que a estátua foi produzida pós 20 a.C. “Por 

sua vez, o fato de o Princeps não estar usando botas, ou qualquer outro tipo de calçado, é utilizado como 

argumento para datar a estátua após 14 d.C. Generais romanos não comparecem ao campo de batalha 

descalços e este aspecto traz sobre a estátua uma aura divina, mais compatível com a caracterização do 

Imperador enquanto diuus”. 
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aberta demonstra um gesto de amizade, o que se coaduna com a passagem das Res Gestae 

(XXIX) citada anteriormente, na qual Augusto declara ter obrigado os partos a rogarem 

a amizade do povo romano. 

Os outros elementos da couraça são também bastantes significativos. Na parte 

alta da couraça, de modo centralizado, se encontra uma figura barbada que segura um 

manto imitando a abóbada celeste; tal figura é identificada com Caelus, “uma 

interpretação alternativa sugere Saturno, antiga divindade e governante do Lácio, em 

correspondência com a temática augustana dos aurea saecula” (MOTA, 2015: 229). Logo 

abaixo se encontram os quatro cavalos que puxam o carro do deus Sol, que se encontra a 

esquerda. É interessante lembrarmos que esta representação do deus Sol em sua quadriga 

estava presente na escultura que coroava o frontão do templo de Apolo Palatino. No 

mesmo plano que o Sol em sua quadriga, só que à direita, estava a representação de duas 

figuras femininas, uma delas segura uma tocha e está apoiada sobre a outra, uma figura 

alada segurando um jarro com a mão esquerda. Tanto Presicce (2013: 120) quanto Paolo 

Liverani (2004: 235) identificam a figura segurando a tocha com a deusa Aurora, que 

estaria montada sobre a representação alada do Orvalho. De acordo com Zanker (2005: 

191), é a deusa Lua que segura a tocha e que aparece apoiada sobre a figura alada da 

deusa Aurora, que derrama o orvalho de um jarro. Seguindo esta interpretação de Zanker, 

neste plano vemos, então, os três irmãos: Sol, Lua e Aurora.  

Na parte mais baixa da couraça, no centro, temos uma representação geralmente 

associada a Tellus, com espigas de grãos na cabeça e segurando uma cornucópia, símbolo 

de fertilidade e abundância. Num plano um pouco mais elevado, aos pés das figuras 

centrais, vemos a representação de duas divindades relevantes e extremamente ligadas a 

Augusto. Do lado direito, Apolo com sua lira, montado sobre um grifo, e, do lado 

esquerdo, Diana sobre um cervo.  

No mesmo plano das figuras centrais, de ambos os lados destas, vemos as 

representações alegóricas sentadas de duas províncias, geralmente associadas com a Gália 

e a Hispânia.431  

A atitude das duas figuras, que não é a dos prisioneiros com as mãos atadas, 

uma vez que têm em mãos as armas e a seu dispor as insígnias, as representa 

como livres, mesmo que sua pose as indique um pouco tristes. Não são mais 

províncias vencidas, são províncias pacatae sob a soberania romana 

(PRESICCE, 2013: 125). 

 
431 Claudio Presicce (2013: 124) traz, em seu trabalho, inúmeras outras possibilidades de associações 

relacionadas a estas duas figuras. Jean Gagé (1955: 599-600) não concorda com a associação das duas 

figuras com as províncias da Gália e da Hispânia, preferindo associá-las com os povos bárbaros de fora das 

fronteiras romanas.  
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Se concordarmos com esta identificação das figuras com as províncias da Gália 

e da Hispânia, podemos sugerir que na couraça de Prima Porta se estabeleceu de modo 

ainda mais claro a relação que delineamos anteriormente entre o altar de Fortuna Redux 

e a Ara Pacis, na medida em que as figuras centrais da couraça representavam o domínio 

romano sobre as regiões orientais, conseguido por meio de um acordo diplomático que 

foi comemorado como uma verdadeira vitória militar, enquanto que as figuras das 

províncias da Gália e da Hispânia representavam o domínio romano sobre as regiões 

ocidentais. Além disso, associada à noção de vitória militar estava a noção de paz que 

dela se deriva, de forma que tais figuras da couraça representavam o domínio romano 

sobre o orbis terrarum e a conquista da paz. Junto a isso, concordamos com Presicce 

(2013: 124) ao afirmar que, complementar a esta mensagem da paz em terra, o golfinho 

aos pés de Augusto simbolizava a paz por mar. Além disso, sobre o golfinho há um 

cupido, alusão clara a Vênus, ancestral divina de Augusto. 

Junto a todos estes elementos, outra importante característica da estátua, e que 

também explicita o poderio militar de Augusto, diz respeito às cores da mesma (Fig. 119b 

e 120). Haja vista que, por meio da análise nos traços de cor que restaram na estátua432, 

sabe-se que o manto que o Augusto de Prima Porta traz junto de si era o manto púrpura, 

o paludamentum433, símbolo do imperium, ou seja, do poder militar do comandante, e que 

o Imperador só podia usar em campanha, portanto, fora de Roma. 

 
432 De acordo com Liverani (2004: 238), a estátua passou por uma série de análises de vários tipos: foto sob 

luz ultravioleta, fluorescência de raio X; uma série de amostras foram submetidas a exame morfológico 

com estereomicroscópio, a exame minerológico-petrográfico mediante microscópio polarizador, a exame 

espectroscópica infravermelho e ao microscópio eletrônico de varredura. Tais exames serviram para 

determinar a estensão, tipo e composição das cores utilizadas para a policromia da estátua. Com base nestes 

elementos foi realizada a reconstrução em gesso. Este autor esclarece ainda que alguns detalhes menores 

da policromia são baseados em hipóteses. 
433 O manto longo usado por um oficial do exército romano ou pelo Imperador em trajes militares. 
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Figura 119a: Estátua de Augusto. 

Prima Porta. Detalhe da couraça 

(LIVERANI, 2004: 241). 

Figura 119b: Estátua de Augusto. Prima Porta. Esquema 

de cores da Couraça (LIVERANI, 2004: 241). 

Segundo Liverani (2004: 238-239), além do vermelho carmim presente no 

manto, em partes da veste militar e nas vestes dos personagens da couraça, havia também 

o azul egípcio no manto de Caelus, em elementos metálicos, nas vestes dos personagens, 

nas franjas da couraça de Augusto, etc.; um vermelho a base de ocre na túnica de Augusto 

e em seus lábios, e no manto da figura central da couraça; um marrom no(a) lobo(a), nos 

estandartes, em detalhes na quadriga e nos cavalos e no cervo de Diana; um marrom mais 

claro em todos os penteados; e o amarelo nas franjas da couraça. Além disso, partes da 

couraça, bem como todas as partes que representam pele não receberam coloração, 

mantendo a cor original do mármore, o que ressaltava a qualidade do mármore utilizado. 

Para tentar entender a lógica desta policromia, deve-se partir do ponto de vista 

da comunicação. O elemento cromático mais evidente da estátua era 

certamente o manto púrpura. Esse constituía um dos sinais mais evidentes do 

status de Augusto e indicava imediatamente e sem possibilidade de erro, tanto 

à distância quanto na penumbra, o poder imperial do personagem representado. 

A couraça, em contrapartida, era certamente um elemento importante para 

conotar Augusto como líder militar, mas para isso o paludamentum era 

suficiente. Aquilo que constitui, ao invés, o significado mais específico são os 

relevos presentes sobre a couraça, de uma riqueza de detalhes e de importância 

política que não tem igual nas outras estátuas loricatas imperiais (LIVERANI, 

2004: 240). 

         

Além da estátua de Prima Porta, que fazia menção ao acontecimento de 20 a.C., 

também devemos mencionar um grupo escultórico de origem romana composto de três 

estátuas434. As estátuas, praticamente idênticas, foram feitas em pavonazzeto, em tamanho 

 
434 Duas das quais se encontram em Nápoles e a terceira em Copenhague. 
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maior que o real, e representavam orientais ajoelhados, suportando uma pilastra (Fig. 

121a, 121b e 121c). 

 
Figura 120: Estátua de Augusto. Prima Porta. Esquema de cores (LIVERANI, 2004: 236). 
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Figura 121a: Base de trípode. 

Estátua de parto ajoelhado. 

Copenhague (SCHNEIDER, 

2002: 436). 

Figura 121b: Base de trípode. 

Estátua de parto ajoelhado. 

Inv. 6115. Nápoles, Museu 

Arqueológico Nacional. Foto 

tirada pelo autor no mesmo 

museu em 11/02/2019. 

Figura 121c: Base de trípode. 

Estátua de parto ajoelhado. 

Inv. 6117. Nápoles, Museu 

Arqueológico Nacional.435  

Segundo Rolf Michael Schneider (2002: 84-86), as estátuas foram feitas no 

período de Augusto, após 19 a.C., e representavam os partos. O rosto e as mãos que hoje 

são em mármore escuro, são frutos de intervenções feitas durante o Renascimento, já que 

originalmente eram feitas em mármore claro. A partir de uma menção de Pausânias 

(Descrição da Grécia, I. 18. 8), que descreve um monumento parecido que se encontrava 

no templo de Zeus Olímpico, em Atenas, sabemos que as três estátuas serviam de suporte 

para uma grandiosa trípode, provavelmente em bronze, e que devia medir em torno de 

quatro metros de altura, já que as estátuas medem cerca de 1,70m (Fig. 122). Este autor 

sugere que se tratava de um monumento triunfal, construído por ordem de Augusto ou do 

Senado em comemoração à volta dos estandartes, e apesar de não sabermos a localização 

original, ele sugere que a trípode deve ter sido colocada no complexo de Apolo Palatino. 

Este autor afirma ainda que: 

De um ponto de vista histórico ela (a trípode) reevocava em primeiro lugar a 

mais famosa trípode da Antiguidade, ou seja, aquela consagrada pelos gregos 

no sacrário de Apolo em Delfos como sinal de agradecimento pela vitória 

obtida sobre os persas em Plateias o ano de 479 a.C. Ao mesmo tempo, a 

trípode estava estreitamente conectada aos fundamentos ideológicos da nova 

soberania augustana, não só como símbolo tradicional de uma justa vitória e 

 
435 Imagem disponível em <https://commons.wikimedia.org/wiki/Catalogue_of_the_Museo_ 

Archeologico_di_Napoli_(inventory_MANN)>. Acesso em 24/02/2020. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Catalogue_of_the_Museo_%20Archeologico_di_Napoli_(inventory_MANN)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Catalogue_of_the_Museo_%20Archeologico_di_Napoli_(inventory_MANN)
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de uma sacrossanta vingança, mas também como símbolo efetivo da pietas 

romana (SCHNEIDER, 2002: 85). 

 

 
Figura 122: Proposta reconstrutiva de trípode (SCHNEIDER, 2002: 82). 
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Percebemos, assim, que o acontecimento de 19 a.C. foi comemorado de diversas 

formas e propagado por diversos meios, de modo a registrá-lo na memória dos romanos 

e na história de Roma. A volta dos estandartes foi comemorada como um verdadeiro 

triunfo de Augusto, ocorrido exatamente 10 anos após o triplo triunfo de 29 a.C., 

representando uma das vitórias mais importantes deste governante e o fechamento de um 

ciclo, de modo que ambas as vitórias e a forma com que foram celebradas estavam 

relacionadas entre si, bem como marcavam o término de um tempo e início de outro, de 

um novo saeculum, o que era comemorado com uma importante cerimônia, os Ludi 

Saeculares, que, como vimos anteriormente, deveriam ocorrer em intervalos de 100 ou 

110 anos. 

De acordo com Cornwell (2017: 122-123), a última celebração deste tipo tinha 

ocorrido em 146 a.C., e mesmo após a vitória sobre Antônio e Cleópatra, e a reivindicação 

de ter alcançado a pax terra marique, a celebração de um novo saeculum não foi imediata, 

ocorrendo somente mais de dez anos depois, devido ao fato de que, neste período, 

Augusto esteve predominantemente ausente de Roma, fazendo campanha primeiro no 

Ocidente (27 a 24 a.C.) e depois no Oriente (23 a 19 a.C.). Seus sucessos no Oriente em 

19 a.C. possibilitaram que a comemoração dos Jogos Seculares fosse planejada. Pode-se 

dizer que mesmo antes destes acontecimentos já existia a expectativa de que os Jogos 

Seculares acontecessem, de modo a marcar o início de uma nova Era. Tal expectativa 

pode ser percebida nas obras dos poetas augustanos, por exemplo, na Eneida de Virgílio. 

 

[As] menções a Saturno, no Livro VIII da Eneida convocam a expectativa 

sobre a celebração dos jogos seculares e um retorno desta Idade de Ouro 

anunciada pela simbologia do Principado de Augusto. Há muito que os 

romanos sentiam necessidade de celebrar esta passagem, mas as condições 

criadas pelas Guerras Civis protelaram esse acontecimento. Este episódio 

solenizava a renovação cósmica, as velhas máculas eram extirpadas e se 

inaugurava um novo saeculum, inteiramente reciclado (MOTA, 2015: 69).  

 

Entre 19 e 17 a.C., coincidindo com a preparação para os jogos, ocorreram 

importantes fatos que tiveram grande relação e, de certa forma, serviram como uma 

preparação para os jogos. Um deles tem a ver com os livros sibilinos e o outro com as 

chamadas Leis Morais. De tal forma que antes de tratarmos sobre os jogos seculares, 

abordamos primeiramente sobre estas duas temáticas. 

De acordo com Dionísio de Halicarnasso (Das Antiguidades Romanas, IV. 62. 

1-3) a história da compra dos livros sibilinos data de sua chegada a Roma no fim do 

período da Realeza, quando o rei Tarquínio, o Antigo, os comprou de uma velha que lhe 

ofereceu nove por um determinado preço; quando ele se recusou a comprar, ela destruiu 
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três deles e ofereceu-lhe os seis restantes pelo mesmo preço; ele recusou novamente, 

então ela destruiu mais três e ofereceu-lhe os três últimos, ainda pelo mesmo preço. Por 

fim, ele comprou os três livros. Segundo Mary Beard, John North e Simon Price (1998: 

63), em outros relatos, e regularmente na tradição posterior, os livros são chamados de 

Sibilinos e estão conectados com a Sibila de Cumas. Acreditava-se que eles contivessem 

o destino dos romanos. Segundo estes autores, a conexão com a Sibila de Cumas pode ser 

um acréscimo tardio à tradição, mas é claro o suficiente que os romanos tinham um 

conjunto de oráculos436 em versos gregos, que eles acreditavam remontar à Realeza. 

Segundo John Scheid (1998b: 11-26), entre os livros sacerdotais437, os livros 

sibilinos ocupam lugar de destaque, pois são atestados por numerosas menções a eles. O 

colégio sacerdotal responsável por consultá-los e aplicar os oráculos prescritos era dos 

quindecimuiri, que durante a República só podia consultá-los a pedido do Senado e com 

interesses relacionados a assuntos públicos. De modo geral, as consultas438 aos livros 

sibilinos ocorriam por decisão do Senado, após um ou mais prodígios terem acontecido.  

Durante muito tempo, tais livros ficaram guardados no templo de Júpiter 

Capitolino, lugar em que foram destruídos pelo incêndio de 83 a.C., de modo que em 

76 a.C. uma comissão de Senadores foi encarregada de coletar versos sibilinos pela Itália 

e em países gregos a fim de recompor os livros oraculares. Somente com Augusto os 

livros mudaram de morada, deixando o templo de Júpiter e indo se abrigar no templo de 

Apolo Palatino, o deus marcadamente grego e extremamente ligado aos aspectos 

oraculares.  

Tal mudança enfatizou ainda mais a importância que Apolo e seu grandioso 

templo próximo à casa de Augusto passaram a ter em Roma, haja vista que esta mudança 

estava ligada a toda uma carga simbólica, na medida em que os livros mais importantes 

 
436 As muitas consultas dos livros registradas em escritores romanos sugerem que eles continham 

principalmente conjuntos de remedia, rituais pelos quais a ameaça de prejuízo sugerido pelos prodígios 

poderia ser evitada. Foi nesse contexto que os Livros sugeriram novos cultos e rituais, legitimando a 

inovação por sua própria antiguidade - enquanto sugeriam também que os romanos viam os gregos como 

fontes de inspiração e sabedoria (BEARD; NORTH; PRICE, 1998: 63). 
437 Segundo Orlin (2007a: 77), em Roma “não havia texto sagrado dado por um poder divino que pudesse 

conter ‘verdades’ reveladas em torno das quais um sistema religioso poderia se desenvolver. A contraparte 

mais próxima seria os Livros Sibilinos, mas estes continham apenas prescrições de como os prodígios 

podiam ser expiados; parece não haver profecias sobre o que aconteceria no futuro, mas apenas ações rituais 

sobre como lidar com o passado e, mesmo assim, esses livros foram protegidos com proteções para evitar 

o abuso por parte de indivíduos.” 
438  Nas consultas realizadas, os sacerdotes liam os livros a portas fechadas e recolhiam o oráculo, auxiliados 

por dois escravos públicos. Uma vez estabelecido o oráculo, este era transmitido ao Senado, por meio de 

uma espécie de decreto ou édito. Após ter recebido este édito, os Senadores decidiam se aceitavam ou não 

o oráculo e, caso fosse necessário, recomendavam aos Cônsules a aplicação das prescrições (SCHEID, 

1998: 13). 
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para a religiosidade romana deixavam o principal templo de Roma para serem guardados 

naquele construído pelo Princeps.  De tal forma que podemos afirmar que o templo de 

Apolo rivalizou com o de Júpiter tanto em termos topográficos quanto de função; 

topograficamente porque assim como o templo da tríade capitolina, ele também ficava no 

alto de uma colina, e era dedicado a uma tríade divina - Apolo, Diana e Latona; e ao 

receber os livros sibilinos ocorreu uma transferência funcional, já que o templo de Apolo 

passou a desempenhar as funções que antes pertenciam ao templo de Júpiter. 

Ao tratar sobre os livros sibilinos, Suetônio nos informa que: 

Depois que finalmente, com a morte de Lépido, (Augusto) assumiu o 

pontificado máximo, que, enquanto ele vivia, jamais consentira que lhe fosse 

tomado, queimou mais de dois mil livros proféticos de todo tipo em grego e 

latim, anônimos ou de autores poucos idôneos, mas que eram em geral 

admitidos, tendo-os recolhido em muitos lugares; apenas conservou os 

sibilinos, tendo feito mesmo esses passar por uma seleção. Ele os encerrou em 

dois armários dourados439 sob a base da Estátua de Apolo Palatino440 

(SUETÔNIO, A Vida dos Doze Césares, Vida de Augusto. XXXI). 

 

Por meio dessa passagem, Suetônio data a transferência dos livros sibilinos em 

12 a.C., quando Augusto assumiu o cargo de Pontifex Maximus. No entanto, de acordo 

com Miller (2009: 240), Suetônio cometeu um erro nesta datação e tal transferência deve 

ter ocorrido bem antes, no máximo até 19 a.C., já que dois poetas que morreram neste 

ano sinalizam que os livros estavam no templo de Apolo. Na Eneida (VI. 69-73), Virgílio 

alude ao movimento dos livros no santuário de Apolo, e Tibulo, em suas Elegias (II. 5. 

17), assume que os livros estão no templo de Apolo, já que pede a Apolo que permita que 

Messalino441 manuseie os livros sagrados. Segundo Miller (2009: 240), “as duas 

referências juntas provam que Augusto tinha movido os livros em 19 a.C.” 

De acordo com Jean Gagé (1955: 544), esta passagem de Virgílio teria sido 

escrita anos antes, de modo que não passa de um prenúncio bastante vago, relacionado à 

manutenção dos textos no Capitólio; já a passagem de Tibulo, que teria sido escrita entre 

 
439 As escavações revelaram que no pódio do templo de Apolo há três túneis abobadados.  De acordo com 

Zink (2012: 398), estes faziam parte de um elaborado sistema de espaços interconectados que 

provavelmente formavam uma espécie de cripta, cuja entrada deveria se localizar no interior da cela. Um 

destes túneis se localizava precisamente abaixo das fundações da base das estátuas de culto, de modo que 

Zink sugere que os livros sibilinos eram guardados neste túnel, abaixo das estátuas.  
440 Postquam uero pontificatum maximum, quem numquam uiuo Lepido auferre sustinuerat, mortuo demum 

suscepit, quidquid fatidicorum librorum Graeci Latinique generis nullis uel parum idoneis auctoribus uulgo 

ferebatur, supra duo milia contracta undique cremauit ac solos retinuit Sibyllinos, hos quoque dilectu 

habito; condiditque duobus forulis auratis sub Palatini Apollinis basi. (Traduzido do latim para o português 

por M. Trevizam, P. S. Vasconcellos e A. M. Rezende). 
441 Messalino era o filho mais velho de seu amigo e patrono, Marco Valério Messala Corvino, ao qual ele 

dedica estes versos por ter se tornado um dos quindecimuiri. 
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21 e 19 a.C., trata-se de uma clara evidência de que os livros sibilinos foram transferidos 

antes de 19 a.C., e não em 12 a.C. como afirma Suetônio. 

Da passagem de Suetônio, interessa-nos frisar a medida adotada por Augusto no 

que se refere aos textos proféticos, o que Cornwell (2017: 123) considera “uma exibição 

de fervor e reorganização religiosa” por parte do Princeps. Ao queimar um grande 

número destes textos e preservar apenas os sibilinos, Augusto demonstrou de modo 

explícito a importância e supremacia de tais livros para a religião “oficial” de Roma. Além 

disso, como nos informa Dion Cássio (História Romana, LIV. 17. 2), por volta de 18 a.C., 

entre diversas reformas administrativas de Augusto, ele ordenou que os livros sibilinos, 

deteriorados pela ação do tempo, fossem recopiados pelos próprios sacerdotes, para que 

nenhuma outra pessoa os pudesse ler. 

Percebemos com isso que os únicos que tinham acesso aos livros sibilinos e que 

poderiam manuseá-los e interpretar seus oráculos eram os quindecimuiri, além disso, eles 

teriam um papel chave na organização e na realização dos rituais dos Jogos Seculares442. 

Sob Augusto, os quindecimuiri focaram-se principalmente em duas de suas 

principais competências tradicionais: a salvaguarda e a consulta dos livros 

sibilinos e a organização dos Jogos Seculares, que só podiam ser mantidos 

mediante a consulta dos livros. Otaviano tornou-se membro do quindecimuiri 

em 37 a.C. (o mais tardar), quando também começou a usar símbolos de Apolo, 

como a trípode, que simboliza o pertencimento aos quindecimuiri (ZINK, 

2011: 152).  

 

Deste modo, foi como membro dos quindecênviros que Augusto ordenou a 

queima dos livros proféticos, a cópia dos livros sibilinos e a transferência dos mesmos 

para o templo de Apolo, bem como organizou os Jogos Seculares, desempenhando, assim, 

um importante papel na reorganização religiosa responsável pela elevação de Apolo e seu 

templo a um patamar semelhante ao de Júpiter Capitolino. 

Junto a esta reorganização teve destaque também suas medidas relacionadas à 

moral romana, no que ficou conhecido como as Leis Morais ou Leis Suntuárias, um 

conjunto de leis proposto por Augusto em 18 a.C., como Leges Iuliae. Segundo Wallace-

Hadrill (2018: 93), tais leis faziam parte de um pacote de medidas que envolviam áreas 

da vida pública e privada, mas algumas dessas leis eram modificações de outras 

anteriores, de modo que as leis morais eram totalmente novas e buscavam compelir à 

moralidade tradicional e controlar relações extraconjugais, bem como incentivar o 

casamento e a reprodução.  

 
442 De acordo com Gagé (1955: 513-514), os quindecimuiri também tiveram importante papel na realização 

dos jogos quadrienais pro salute Caesaris, inspirados nos Ludi Quinquennales reorganizados por Otaviano. 
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Contudo, a legislação relativa ao comportamento dos cidadãos romanos havia 

começado mais cedo, com a legislação suntuária que regulava banquetes 

públicos em 22 a.C. Essas leis serviram, em parte, para demonstrar a orientação 

de Augusto por parte do Estado em restabelecer um padrão de moralidade 

supostamente em declínio nas décadas anteriores (CORNWELL, 2017: 123). 

 

No entanto, como nos esclarece Sumi, “o objetivo de Augusto não era um 

simples reavivamento do passado, [...], mas sim um reavivamento dos valores da antiga 

Roma dentro do contexto da Roma imperial” (SUMI, 2008: 244). A legislação de 18 a.C. 

estava tão intrinsecamente ligada à maneira de governar de Augusto que Galinsky (1998: 

128-140), mesmo considerando que o conceito de um “programa augustano” foi 

geralmente utilizado de modo exagerado em alguns estudos, defende que este conceito se 

aplica completamente à legislação sobre a moral e o casamento, pois tal legislação contou 

com a ação direta de Augusto. Ele mesmo fez questão de afirmar nas Res Gestae (VIII) 

que: “Promulgadas novas leis de minha autoria, reintroduzi muitos parâmetros ancestrais, 

que já vinham caindo em desuso em nossa época, e eu mesmo deixei aos pósteros 

parâmetros a imitar”443.  

Desta forma, a realização dos Jogos Seculares444 estava profundamente 

conectada com as leis morais, com a reorganização religiosa referente aos livros sibilinos, 

bem como com a volta dos estandartes que estavam sob o domínio dos partos, de modo 

que todos estes acontecimentos marcavam uma transição temporal, o início de um nome 

saeculum, da Idade de Ouro. De acordo com Gérard Capdeville (2015: 311), a noção de 

saeculum surgiu com os etruscos, e, de acordo com a explicação de Censorino (Sobre o 

Dia do Nascimento, XVII. 1-6), originalmente, cada século, para uma cidade ou para todo 

um povo, findava quando morria o último cidadão que estava vivo quando o século tinha 

começado, mas este cálculo deixou de ser praticado, pois superava os meios censitários 

disponíveis para a cidade, de tal forma que eram os deuses que advertiam aos homens 

quanto à mudança de século, por meio dos prodígios. 

Como vimos, a última comemoração dos Ludi Saeculares tinha ocorrido em 

146 a.C., mas devido às guerras civis nenhuma comemoração ocorreu por volta de 46 a.C. 

Segundo Favro (2008: 120), o Princeps citou novas evidências de que os jogos anteriores 

tinham ocorrido em 126 a.C. e adotou um cálculo de 110 anos por saeculum para justificar 

 
443 Legibus nouis me auctore latis multa exempla maiorum exolescentia iam ex nostro saeculo reduxi et 

ipse multarum rerum exempla imitanda posteris tradidi. (Traduzido do latim para o português por M. 

Trevizam, P. S. Vasconcellos e A. M. Rezende). 
444 Segundo Gagé (1955: 622), os Jogos Seculares realizados em 17 a.C. são bem conhecidos graças à 

descoberta de fragmentos das Acta no local do altar de Tarentum e à conservação do hino composto por 

Horácio, o Carmem Saeculare. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Legibus&la=la&can=legibus0&prior=millia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=novis&la=la&can=novis0&prior=Legibus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me&la=la&can=me0&prior=novis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=auctore&la=la&can=auctore0&prior=me
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=latis&la=la&can=latis0&prior=auctore
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=multa&la=la&can=multa0&prior=latis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=exempla&la=la&can=exempla0&prior=multa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=maiorum&la=la&can=maiorum0&prior=exempla
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=exolescentia&la=la&can=exolescentia0&prior=maiorum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=iam&la=la&can=iam0&prior=exolescentia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ex&la=la&can=ex0&prior=iam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nostro&la=la&can=nostro0&prior=ex
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=saeculo&la=la&can=saeculo0&prior=nostro
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=reduxi&la=la&can=reduxi0&prior=saeculo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et10&prior=reduxi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ipse&la=la&can=ipse0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=multarum&la=la&can=multarum0&prior=ipse
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=rerum&la=la&can=rerum0&prior=multarum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=exempla&la=la&can=exempla1&prior=rerum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=imitanda&la=la&can=imitanda0&prior=exempla
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=posteris&la=la&can=posteris0&prior=imitanda
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tradidi&la=la&can=tradidi0&prior=posteris
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a realização de seus Jogos. Gagé (1955: 624) explica que por meio destes cálculos os 

Jogos deveriam ter sido realizados em 16 a.C., mas Augusto teria evitado esta data para 

que não coincidisse com a realização dos jogos quadrienais. 

Segundo Wallace-Hadrill (2018: 97), os Jogos Seculares marcaram a passagem 

não apenas de gerações, mas de uma era, de modo que o saeculum que findava 

representava a Era da guerra civil, do colapso do Estado e da família, uma verdadeira 

Idade do Ferro; enquanto que o novo século marcava a Era da Paz, da ordem no Estado e 

da pureza na família. Este autor esclarece que neste novo tempo, Apolo teve grande 

destaque, representando o deus da Era de Ouro, da pureza, e, claro, o deus de Ácio e do 

fim da desordem.   

Por causa dos Jogos Seculares, a cidade foi devidamente ornada, da melhor 

forma possível, para as festas que atraíam provinciais e estrangeiros, se tornando um 

esplendoroso palco que exibia os feitos arquitetônicos do Princeps. No entanto, como 

esclarece Favro (2008: 120), as grandes celebrações dos Ludi Saeculares deixaram 

poucos novos memoriais permanentes na paisagem urbana, já que a maioria dos eventos 

ocorreu em estruturas temporárias ou instalações existentes. Além disso, grandes 

construções não eram necessárias, pois a Roma de 17 a.C. tinha edifícios impressionantes 

e um ambiente energético e positivo, já que Augusto havia criado uma capital atraente 

para a República renovada. Deste modo, os Jogos Seculares marcavam de modo claro a 

chegada de uma Nova Era de paz interna e prosperidade, uma espécie de renascimento de 

Roma, passando Augusto a ser o novo fundador de Roma, como um segundo Rômulo. 

Além disso,  

[...] ele buscou ancorar seus Jogos profundamente no passado romano, 

remontando para o início da democracia romana e para o mundo grego. [...] a 

participação exclusivamente de deuses gregos como as Moiras e Ilitia, o 

sacrifício Achivo ritu, e a conexão local dos Jogos com um lugar chamado 

Tarentum, ao lado de outras indicações, claramente demonstram que Augusto 

estava preocupado com uma aliança de elementos gregos e romanos numa 

nova oikoumene de culto augustana (LIPKA, 2009: 148). 

 

De modo geral, podemos dizer que os jogos ocorriam de seguinte forma: 

começavam com uma fase de preparação, durante a qual os quindecênviros distribuíam 

suffimenta445 para o povo, como podemos ver em áureos cunhados em Roma por volta de 

16 a.C., por L. Mescínio Rufo (RIC I 350, Fig. 123), cujo reverso mostra Augusto sentado 

 
445 Suffimenta eram donativos de enxofre, betume e outras substâncias inflamáveis e combustíveis para a 

composição de tochas, distribuídas entre as pessoas alguns dias antes da celebração dos jogos seculares e 

com as quais elas participavam das cerimônias expiatórias e lustrais peculiares a essas ocasiões. Podia 

incluir também incenso e outros tipos de perfume usados pelos romanos (STEVENSON, 1889: 764). 
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em um banco sobre uma plataforma com a inscrição LVD[I] S[AECVLARES] (Jogos 

Seculares). Ele está dando suffimenta, de uma caixa a seus pés, para uma das duas figuras 

togadas em pé à sua frente. Em torno, vemos a inscrição com o nome do responsável pela 

cunhagem L[VCIVS] MESCINIVS e abaixo a inscrição AVG[VSTO] SVF[FIMENTA] 

P[OPVLO DATA] (Donativos dados ao povo por Augusto). No anverso temos a cabeça 

laureada de Augusto com a inscrição IMP(ERATOR) CAESAR TR(IBVNICIA) 

POT(ESTATE) IIX (Imperador César, com poder tribunício pela oitava vez). 

 
Figura 123: Moeda de Ouro. Áureo. RIC I 350.446 

De acordo com Zink (2011: 152-153), durante os primeiros quatro dias e noites, 

foram oferecidos sacrifícios de animais ou bolos em Tarentum, no Capitólio e no Palatino, 

e cada sacrifício foi acompanhado por uma performance teatral. Após os grandes 

sacrifícios, ludi scaenici gregos e latinos foram realizados por uma semana, seguidos de 

um dia final com corridas de carros. De acordo com os rituais tradicionais dos 

quindecênviros, os Jogos Seculares visavam a fertilidade futura, prosperidade e saúde 

para o Estado romano. Mulheres, como matronas e donzelas, bem como meninos, tiveram 

um papel importante nas performances rituais. 

Das diversas divindades que receberam sacrifícios durante os Jogos Seculares, 

Michael Lipka (2009: 151-152) chama a atenção para a ênfase dada a certa greicidade de 

algumas delas, visto que algumas foram veneradas enquanto divindades gregas ao invés 

de se utilizarem das equivalentes romanas447, por exemplo: Moiras, ao invés de Parcas; 

 
446 RIC I 350 ou BMCRE 85 – The British Museum, Londres, Inglaterra. 
447 A política de adoção de divindades estrangeiras por parte das autoridades romanas aconteceu de 

diferentes formas. Há, por exemplo, aquelas divindades estrangeiras que foram vistas como homólogas das 

romanas, ou seja, eram vistas como equivalentes dos deuses romanos, apenas com nomes diferentes, devido 

ao fato da diferença linguística, como, por exemplo, a deusa Vênus e sua similar grega Afrodite. A este tipo 

de identificação dá-se o nome de interpretatio romana ou interpretatio graeca, quando se usam os nomes 

latinos ou gregos respectivamente. Ocorreram também casos em que houve uma equação de dois deuses 

distintos, que passam a ser tratados como um só por possuírem funções semelhantes. Nestes casos 

geralmente o nome de um dos deuses acaba se tornando um epíteto do nome do deus ao qual ele foi 

assimilado. Há também os deuses que não possuindo um similar no panteão romano foram levados a Roma 

e adotados com seu nome e com as características que lhes eram peculiares, como é o caso do deus Apolo, 
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Ilitia no lugar de Mater Matuta; e Terra Mater em vez de Tellus. Além disso, muitos 

rituais se desenrolaram fora do pomerium, num lugar chamado Tarentum, que segundo 

Lipka pode ser visto simbolicamente como território grego, onde divindades gregas 

foram veneradas, o que explicaria porque os dois sacrifícios cruentos para as Moiras e 

Terra Mater, ambos realizados em Tarentum, teriam sido os únicos realizados de acordo 

com o Graecus ritus448.  

Favro esclarece (2008: 120) que durante os dois primeiros dias, os sacrifícios no 

monte Capitolino homenagearam Júpiter e Juno Regina, e no dia seguinte, a atenção se 

concentrou no complexo de Apolo no topo do Palatino, onde Apolo e Diana receberam 

elogios por intercederem com Júpiter em nome do povo romano. De acordo com Joe P. 

Poe (1984: 64-65), a inovação mais radical dos Jogos de Augusto pode ser a introdução 

de Diana em um papel tão proeminente que quase eclipsa Juno Regina. No Carmen 

Saeculare, ela é abordada primeiro, com Apolo (linha 1), e por último (linha 75) 

(HORÁCIO. Hino Secular, 1-76). Segundo este autor, a razão seria pelo fato de Diana 

ser a gêmea e a contraparte feminina de Apolo, o favorito de Augusto.  

No fim do terceiro dia de cerimônia, um coro de 27 meninos e 27 meninas cantou 

o Hino Secular de Horácio (Carmen Saeculare), “representando o resultado da 

fecundidade matrimonial e a esperança futura de Roma” (GALINSKY, 1998: 102). O 

coro uniu simbolicamente as duas colinas e os dois templos, já que cantou o hino no 

Capitólio e no Palatino.  

O hino de Horácio para os Ludi Saeculares celebrava o passado distante, 

juntamente com o presente e o futuro augustanos. As performances honraram 

os lugares republicanos reverenciados e ungiram os novos centros 

desenvolvidos pelo Princeps. O Templo Palatino de Apolo, que existia há mais 

de uma década, assumiu uma estatura equivalente ao muito venerado Templo 

de Júpiter Optimus Maximus no Capitólio. [...] Além disso, o hino reconheceu 

toda a cidade e todas as bênçãos do dia como obra das mãos de Apolo, a 

divindade protetora de Augusto (FAVRO, 2008: 121). 

 

 
que passou a ser adorado em Roma com a maioria dos atributos que possuía na Grécia (RIVES, 2007: 143-

144). 
448 De acordo com John Scheid (1995), em seu artigo intitulado Graeco Ritu: A Typically Roman Way of 

Honoring the Gods, o termo ritus não é um equivalente a sacra, caerimoniae, ou religiones, mas sim ao 

termo mos, o modo de fazer alguma coisa, de forma que ritus era a postura e prescrição especiais que deram 

a todas as cerimônias públicas uma tonalidade especial e reconhecível. Deste modo, este autor esclarece 

que o Graecus Ritus era um modo particular de realizar cerimônias, assim como outros serviços romanos, 

de forma que este procedimento não era um corpo estrangeiro dentro da religião romana, mas sim um 

procedimento tipicamente romano; assim, uma celebração de acordo com o Graecus ritus era uma mistura 

de rituais romanos e de alguns gestos, palavras e atitudes gregas; a única marca grega permanente nos 

rituais segundo o Graecus ritus era que os sacerdotes os realizavam com a cabeça descoberta e 

ocasionalmente usavam uma coroa de louros e uma túnica com franjas. 
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Durante os dias de duração dos Jogos Seculares, o Templo de Apolo teve um 

papel de destaque, demonstrando claramente a importância que tal templo passou a ter 

em Roma ao longo do governo de Augusto, ao passo que também sublinhava a 

importância do próprio Princeps, tão conectado ele estava com Apolo, numa conexão 

religiosa, por ser sua divindade tutelar e por tê-lo auxiliado em suas vitórias militares, 

como numa conexão física, já que o templo foi construído próximo à sua casa e possuía 

passagens que conectavam as duas construções. Segundo Boldrer (2015: 145-146), com 

seu novo templo, Apolo assumiu um papel de primeiro plano no panteão romano, 

semelhante àquele da tríade capitolina ou talvez maior, de modo que o templo de Apolo 

Palatino se tornou o novo centro religioso - quase oracular, mas também político e cultural 

da cidade. 

O Apolo de Augusto, quer dizer o Apolo Palatino, exprime o repouso 

harmonioso do mundo romano depois do grande esforço pelo qual ele mesmo 

armou seu arco; é o significado de sua cítara e de seu hino. É também um deus 

reconciliador. Neste sentido, o apolinismo de Augusto consagra a moral social 

e religiosa que o culto comportava em Roma desde as origens e que tinha feito 

a superioridade e a eficácia do ritus Graecus: ele fomenta as relações de 

confiança entre os homens; ele os aproxima espiritualmente; com os Jogos 

Seculares de 17, ele os reuniu em uma grande comunhão ritual (GAGÉ, 1955: 

108). 

 

Anos após os Jogos Seculares, Apolo apareceu também no início do poema 15, 

do quarto livro das Odes de Horácio. Neste poema, o poeta exalta Augusto, seus feitos e 

a nova Era instaurada por ele, mencionando as insígnias recuperadas dos partos, bem 

como o fechamento das portas do templo de Jano, símbolo da paz conquistada. Horácio 

termina o poema louvando Vênus e sua linhagem. 

Desejando cantar as lidas e as vencidas 

cidades, Febo tocou-me com a lira 

para que parvas velas não desse ao 

mar Tirreno. Tua era, César, 

 

Restituiu frutos fartos aos campos, 

restabeleceu ao nosso Jove insígnias 

tomadas de soberbos portais 

dos partas. E isento de combates, 

 

 Jano Querinino fechou e freio lançou 

sobre a desordem que se estendia 

acima da proba ordem. Crimes 

estirpou; trouxe as antigas artes 

 

Por elas revocaram-se o latino 

nome, as forças da Itália, a fama e a grandeza 

do Império, estendida da morada 

Hespéria até onde é nascente o sol. 

 

César, guardião de tudo, nem furor 

de civis, força ou ira que forjou 
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espada e infelizes cidades 

inimigas levarão à paz o termo. 

 

Nem os que bebem do Danúbio profundo 

nem Getas, Seres ou infiéis Persas 

nem os que ao largo nasceram 

do Tanáide, infrigirão as leis júlias. 

 

E nós, tanto nos dias sacros como nos meros 

entre benesses de Líber jocoso,  

com prole e esposa, no rito 

teremos orado antes aos deuses 

 

Os chefes consumidos com virtude, 

misturado poema às Lídias flautas, 

como os pais, cantaremos Anquises, 

Troia e a progênie de Vênus nutriz449 (HORÁCIO. Odes, IV. 15). 

 

 
449 Phoebus uolentem proelia me loqui 

uictas et urbis increpuit lyra, 

ne parua Tyrrhenum per aequor 

uela darem. tua, Caesar, aetas 

 

fruges et agris rettulit uberes 

et signa nostro restituit Ioui 

derepta Parthorum superbis 

postibus et uacuum duellis 

 

Ianum Quirini clausit et ordinem 

rectum euaganti frena licentiae 

iniecit emouitque culpas 

et ueteres reuocauit artis, 

 

per quas Latinum nomen et Italae 

creuere uires famaque et imperi 

porrecta maiestas ad ortus 

solis ab Hesperio cubili. 

 

custode rerum Caesare non furor 

ciuilis aut uis exiget otium, 

non ira, quae procudit ensis 

et miseras inimicat urbis. 

 

non qui profundum Danuuium bibunt 

edicta rumpent Iulia, non Getae, 

non Seres infidique Persae, 

non Tanain prope flumen orti. 

 

nosque et profestis lucibus et sacris 

inter iocosi munera Liberi 

cum prole matronisque nostris, 

rite deos prius adprecati, 

 

uirtute functos more patrum duces 

Lydis remixto carmine tibiis 

Troiamque et Anchisen et almae 

progeniem Veneris canemus (Traduzido do latim para o português por Paulo Martins, 2011). 
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Segundo Paulo Martins (2011: 143), inicialmente o poema celebra a restituição 

da fartura aos campos itálicos após os anos de guerras civis; em seguida trata sobre as 

artes numa clara indicação à instituição do mecenato; e por fim, Augusto é representado 

como guardião da pax. 

A estreita ligação entre Augusto e Apolo, os sacerdócios acumulados pelo 

Princeps, bem como as medidas em prol de uma restauração religiosa e moral, 

expressavam o forte papel religioso desempenhado por Augusto, o que ganhou ainda mais 

destaque após 12 a.C., quando ele finalmente assumiu o cargo de Pontifex Maximus450, 

que, como vimos, foi ocupado por Lépido até sua morte em 13 a.C. De acordo com Paolo 

Garofalo (2015: 198), Augusto pôs em ação um ambicioso projeto religioso, que só se 

pôde completar no momento em que ele se tornou Pontifex Maximus, pois naquele 

momento ele já era pontífice, fetial, membro dos Fratres Arvales451, áugure, 

quindecênviro sacris faciundis, septemuir epulonum452 e sodalis Titius453. 

O cargo de Pontifex Maximus era de extrema importância, sem o qual Augusto, 

mesmo com todo o seu poder, não poderia realizar determinadas atividades, como, por 

exemplo, a nomeação de flâmines e vestais e o controle sobre o calendário. Deste modo, 

[...] o colégio das vestais, os flâmines maiores, o calendário e parte do direito 

sagrado lhe escapavam, e as ações religiosas realizadas pelo Princeps entre 36 

e 12 a.C., rigorosamente falando, não necessitavam da intervenção do colégio 

dos pontífices. Augusto, portanto, parece ter evitado todas as reformas 

religiosas que exigiam o recurso ao colégio dos pontífices enquanto Lépido 

estava vivo, e as ações posteriores à morte de seu rival, que ocorreram em curto 

espaço de tempo, podem ser observadas, para além das restaurações de 

sacerdócios, em suas intervenções no tempo (calendário) e no espaço 

(intervenções arquitetônicas454) da urbs (BELTRÃO, 2015: 27).      

 
450 De acordo com Beltrão (2015: 18), “para a modernidade, o colégio sacerdotal mais destacado da 

‘República tardia’ é o colégio dos pontífices, um colégio de grande complexidade constituído não somente 

pelos pontifices, mas também pelo rex sacrorum, pelas seis vestais e pelos flamines (flamen Dialis, 

Quirinalis, Martialis e os doze flamines menores), e Cícero (De re pub. II) acrescenta os sálios ao colégio.” 
451 De acordo com Beard, North e Price (1998: 194), não se sabe quase nada sobre as atividades dos Arvales 

durante a República. A única referência literária a eles antes do período imperial está na obra de Varrão 

(Da língua Latina, V. 15). Lá, ele explica que eles realizavam ritos para fazer as plantações. Otaviano 

tornou-se um membro do Colégio e, talvez em 29 a.C., reorganizou o Colégio em novas bases.  
452 Os epulones deviam prover os banquetes das divindades Capitolinas, bem como prover e supervisionar 

os entretenimentos públicos do povo. Tais entretenimentos eram sempre oferecidos nos jogos realizados 

por indivíduos particulares ou pelo Estado, em ocasiões de festas religiosas, dedicatórias de templos, 

triunfos, funerais, aniversários na casa imperial e assim por diante. O Colégio epulonum consistia 

originalmente de três membros e depois de sete, nome que manteve mesmo depois de César ter aumentado 

o número para dez (SEYFFERT, 1895: 221).  
453 Um Sodalis Titius era um membro de um grupo sacerdotal para o culto do rei sabino Tito Tácio. 
454 Sobre as intervenções arquitetônicas realizadas por Augusto antes da morte de Lépido, concordamos em 

parte com esta autora, pois realmente, como ela menciona (BELTRÃO, 2015: 28-29), antes de se tornar 

Pontifex Maximus, Augusto não promoveu nenhuma alteração na Régia e nem a Domus Publica, 

construções relacionadas a este cargo, mas não concordamos com sua afirmação de que “as inovações 

arquitetônicas do período anterior à morte de Lépido foram feitas extra urbem, especialmente no Campo 

de Marte”, pois apesar de concordarmos que o Campo de Marte teve grande intervenção arquitetônica de 
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 São bastante discutidos os motivos que teriam levado Lépido a ser mantido neste 

cargo por tanto tempo após ter sido derrotado e exilado por Otaviano. O interessante de 

se ressaltar é que Augusto ao escrever sobre isto nas Res Gestae (X), afirma que não 

aceitou se tornar Pontifex Maximus enquanto Lépido estava vivo, mesmo quando o povo 

quis lhe conceder este cargo, o que demonstra a preocupação do Princeps de propagar 

uma imagem de si como alguém que soube respeitar os costumes e a tradição. 

Seja como for, ter se tornado Pontifex Maximus foi de extrema importância para 

Augusto, haja vista que após essa data, ao invés de ir residir na residência oficial do 

Pontifex Maximus, a Domus Publica, próxima ao templo de Vesta que ficava no Fórum 

Romano, ele transformou a parte de sua casa que ficava a leste do templo de Apolo em 

Domus Publica, além de trazer Vesta para residir ali. Tal ato do Princeps sinaliza uma 

transferência funcional e de poder para o Palatino em detrimento do Fórum Romano.  

Desta forma, podemos dizer que depois de 12 a.C. o complexo do Palatino 

possuía três partes distintas: uma delas constituída pela domus privada, destinada a 

Augusto; a outra constituída pelo templo, pórticos, bosque sagrado e bibliotecas, 

destinada a Apolo; e o outra constituída pela domus pública, destinada a Vesta. Tal 

realidade demonstrava claramente a importância religiosa e a áura de sacralidade com 

que Augusto foi se cercando, em tal medida que para Ovídio tal parte do Palatino era 

habitada por três deuses: 

Febo possui u’a parte; a outra foi dada a Vesta; 

têm a terceira parte o próprio César. 

Vivei, ó louros palatinos e carvalhos: 

têm três deuses eternos u’a só casa455 (OVÍDIO. Fastos, IV. 951-954). 

 

No que se refere à Vesta, não há um consenso acerca da forma pela qual ela foi 

cultuada no Palatino. Os fasti Caeretani e os fasti Praenestini456 datam em 28 de abril de 

12 a.C. uma consagração a Vesta. Nos primeiros temos a menção a um signum de Vesta, 

 
Augusto, não podemos nos esquecer de que dentro do pomério houve também muita intervenção por parte 

do Princeps, tanto com restaurações quanto com construções. No campo religioso podemos citar o templo 

do divino Júlio, concluído e dedicado por Augusto, os templos de Apolo Palatino e de Júpiter Tonante, bem 

como o templo de Marte Vingador que já havia sido iniciado anos antes de 12 a.C. Sem falar de suas 

importantes realizações arquitetônicas no fórum Romano, coração da cidade.  
455 Phoebus habet partem: Vestae pars altera cessit: 

quod superest illis, tertius ipse tenet. 

state Palatinae laurus, praetextaque quercu 

stet domus: aeternos tres habet una deos. (Traduzido do latim para o português por Márcio Meirelles 

Gouvêa Júnior). 
456 Os fasti eram listas cronológicas em forma de calendário. Os fasti Caeretani e os fasti Praenestini são 

calendários romanos gravados em pedra cujos fragmentos foram encontrados respectivamente em Caere e 

Praeneste, de onde derivam seus nomes. 
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já os fasti praenestini se encontram muito fragmentados, de modo que temos neles a 

inscrição [ ]m et [ ] Vestae, cujo complemento mais aceito formaria as palavras [signu]m 

et [ara] Vestae.457  

Por meio destas inscrições, acredita-se que Vesta foi cultuada no Palatino por 

meio de uma estátua (signum) e de um altar (ara), mas por meio da análise iconográfica 

do lado A da base de Sorrento surgiu a hipótese de que havia também uma construção 

circular dedicada a Vesta, no Palatino. Temos a extremidade direita e a esquerda do lado 

A da base de Sorrento, de modo que não sabemos o que havia na parte central deste lado 

da base (Fig. 75a). 

Na extremidade esquerda (Sorrento, Museu Correale de Terranova, Inv. 3657) 

(Fig. 124) pode-se ver, ao fundo, duas colunas jônicas, semelhantes àquelas presentes no 

lado C e que retratavam a entrada da casa de Augusto. A semelhança entre as colunas dos 

lados A e C sugere que a cena retratada no lado A se passa próximo a esta entrada, mesmo 

porque os dois lados formam um dos quatro ângulos da base, de modo que a presença das 

colunas em ambos os lados sugere um continuum espacial. À frente das colunas vemos 

panos amarrados e, diante deles, em primeiro plano temos cinco figuras femininas com a 

cabeça velada, identificadas como vestais, voltadas para a direita. 

Na extremidade direita (Sorrento, Museu Correale de Terranova, Inv. 3657) 

(Fig. 125) há três figuras femininas voltadas para a esquerda. A figura maior se encontra 

sentada entre as outras duas, que estão em pé; esta figura central com a cabeça velada e 

com o braço direito levantado é identificada com Vesta. As duas figuras (a da esquerda e 

a da direita, respectivamente) já foram relacionadas com Ceres e Libera, com Juturna e 

Juno, e com Ceres e Flora.  

Cecamore (2004: 288) não concorda com a associação das duas figuras com 

divindades, mesmo porque, em seu estudo, ela defende que na base de Sorrento as figuras 

divinas foram representadas maiores que as humanas (Fig. 126). Desta forma, após uma 

análise iconográfica das vestes da figura à direita de Vesta, ela demonstra sua semelhança 

com as vestes das vestais, de modo que defende que esta seria a sexta vestal, além disso, 

“a posição isolada à direita de Vesta qualifica a figura como Vestalis Maxima” 

(CECAMORE, 2004: 291-292). No que se refere à figura à esquerda de Vesta, Cecamore 

(2004: 293) sugere que seria uma entidade divina de menor importância, como uma 

 
457 Cecamore (2004: 297) propõe que o trecho que falta na inscrição seja “fanum et ara”, de modo que em 

28 de abril de 12 a.C. foi dedicado uma área sagrada (fanum) no Palatino e posteriormente foi construído o 

edifício circular que aparece na base de Sorrento.   
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personificação, ou uma mortal cuja posição permite que seja representada em uma 

iconografia típica das divindades. Além disso, esta autora associa a iconografia desta 

figura com uma personificação mais intimamente ligada à esfera do casamento: a 

Pudicitia. 

A representação da Pudicitia no contexto tipicamente augustano da base de 

Sorrento acha plena justificação no programa moralizante que permeava a 

Aurea Aetas e foi claramente expressa nas Leges Iuliae “de adulteriis 

coercendis” e “de maritandis ordinibus” de 19 e 18 a.C. Se podemos pensar 

que se trata de uma mortal, não podemos deixar de pensar em um membro da 

família imperial e, em particular, em Lívia (CECAMORE: 2004: 293).  

 

 
Figura 124: Base de Sorrento. Lado A¹. Inv. 3657. Sorrento, Museu Correale de Terranova 

(CECAMORE, 2004: 290). 
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Figura 125: Base de Sorrento. Lado A². Inv. 3657. Sorrento, Museu Correale de Terranova 

(CECAMORE, 2004: 291). 
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Figura 126: Esboço da Base de Sorrento (CECAMORE, 2004: 186-187). 

Atrás das três figuras femininas, podemos ver a parte superior de um edifício 

circular, dentro do qual se vê a representação do Paládio458. Em frente ao edifício há duas 

pilastras, uma com a imagem de um touro no topo e outra com a imagem de um carneiro. 

Cecamore (2004: 297) defende que esta construção circular foi construída para Vesta, no 

Palatino, mas não seria uma aedes, e sim algo muito mais semelhante a um sacrarium, 

que conteria os objetos relacionados ao culto.  

Rebatendo os argumentos daqueles que discordam sobre a existência de uma 

construção circular dedicada a Vesta sobre o Palatino, já que seria uma duplicata do 

templo de Vesta do fórum, Coarelli (2012: 410-411) argumenta que isso é um falso 

problema, uma vez que uma construção circular no Palatino não teria a mesma função 

que aquela do fórum, haja vista que o templo forense de Vesta servia para abrigar o fogo 

 
458 Estátua de madeira associada a Atena. De acordo com Dionísio de Halicarnasso (Antiguidades Romanas, 

I. 69), o Paladium, juntamente com outras estátuas que Diomedes e Odisseu haviam levado de Ílio, foram 

recuperadas por Eneias, sendo levadas para a Itália. 
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sagrado, não abrigava uma estátua cultual e, consequentemente, não possuía um altar; já 

a construção circular dedicada a Vesta no Palatino não abrigava o fogo sagrado, mas sim 

a estátua da deusa, servindo como moradia para esta e possuindo um altar para os rituais 

sagrados. Desta forma, Coarelli defende que a construção circular que aparece na Base 

de Sorrento seria uma aedes ou uma aedicula459, que abrigaria a estátua de Vesta, bem 

como o Paládio. Seja como for, o fato de Vesta ter passado a residir o Palatino, por si só, 

já é bastante significativo, e expressa o poder que Augusto foi acumulando ao longo de 

seu governo.  

Desta forma, a Colina Palatina que recebeu Vesta como residente na parte 

pública da casa de Augusto, e que possuía o complexo arquitetônico dedicado a Apolo, 

se tornou ainda mais sagrada após as cerimônias que marcaram o início do novo 

saeculum; o que foi possível, dentre outras coisas, pela volta dos estandartes que estavam 

sob o domínio parta e que se relacionou com a paz conquistada com Augusto e com a 

vingança pela morte de Crasso. Estes aspectos receberam uma expressão material por 

meio do Fórum de Augusto e do templo de Marte Vingador, dos quais passamos a falar a 

seguir.    

3.4. Mars Vltor: O Deus da Guerra como Símbolo da Paz 

Assim como Apolo, Marte também desempenhou um importante papel ao longo 

do governo de Augusto, que se orgulhava de tê-lo como um de seus ancestrais, assim 

como tinha Vênus, de tal modo que esta era representada como a mãe de Eneias, cujo 

filho Ascânio/Iulo deu origem à gens Iulia e fundou a cidade de Alba, de onde vieram 

posteriormente Rômulo e Remo, que eram filhos de Marte. Além disso, como vimos 

anteriormente, foi a este deus que Otaviano prometeu um templo em 42 a.C., na batalha 

de Filipos, para vingar a morte de seu pai Júlio César; foi a este deus, juntamente com 

Netuno, que Otaviano dedicou um monumento em Nicópolis para comemorar a vitória 

contra Marco Antônio e Cleópatra; e seria em seu templo que Augusto abrigaria os 

estandartes romanos recuperados dos partos. Com relação ao templo dedicado a Marte 

Vingador, Ovídio nos informa que Otaviano: 

Erguendo as mãos, tendo de um lado o leal soldado 

e, do outro, os conjurados, disse assim: 

“Se eu luto por meu pai e pelo sacerdote 

de Vesta, o nume e o outro eu vingarei. 

 
459 Um pequeno santuário, geralmente montado sobre uma base, emoldurado por colunas e encimado por 

um frontão (RICHARDSON, 1992: 435). 
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Ó Marte, vem! Farta de sangue insano a espada, 

à melhor causa volta o seu favor. 

Se eu vencer, erguerei um templo a Marte Ultor”. 

Promete, e volta ufano do inimigo. 

Mas só isso não bastou ao cognome de Marte: 

dos pártias recobraram-se as insígnias. 

Era u’a nação por campos, flechas e cavalos 

guardada, e inalcançável, por seus rios. 

Animara seu povo o assassínio dos Crassos, 

perderam-se as insígnias e os soldados. 

Os pártias tinham das legiões de Roma o orgulho,  

e de Roma o inimigo tinha as águias. 

Manter-se-ia a vergonha a não ser que o exército 

de César (Otaviano) protegesse os bens da Ausônia. 

Ele às antigas marcas pôs fim, e ao ultraje, 

e as insígnias aos seus reencontraram. 

Que te serviu de costas flechas atirar, 

ou o uso dos cavalos, ou o lugar? 

Parta, entrega co’as Águias teu arco vencido: 

já não tens o penhor de nosso ultraje. 

O deus vingado duas vezes ganha um templo, 

e o merecido honor paga o que deve460 (OVÍDIO. Fastos, V. 571-596). 

 

Por meio desta passagem de Ovídio, fica clara a noção que se tinha na época 

com relação ao templo de Marte Vingador, cujo epíteto se referia às duas vinganças: a 

primeira contra os assassinos de César461, quando o templo foi prometido; e a segunda 

 
460 Ille manus tendens, hinc stanti milite iusto, 

hinc coniuratis, talia dicta dedit: 

'si mihi bellandi pater est Vestaeque sacerdos 

auctor, et ulcisci numen utrumque paro, 

Mars, ades et satia scelerato sanguine ferrum,                 

stetque fauor causa pro meliore tuus. 

templa feres et, me uictore, uocaberis Vltor.' 

uouerat, et fuso laetus ab hoste redit. 

nec satis est meruisse semel cognomina Marti: 

persequitur Parthi signa retenta manu.                 

gens fuit et campis et equis et tuta sagittis 

et circumfusis inuia fluminibus; 

addiderant animos Crassorum funera genti, 

cum periit miles signaque duxque simul. 

signa, decus belli, Parthus Romana tenebat,                 

Romanaeque aquilae signifer hostis erat; 

isque pudor mansisset adhuc, nisi fortibus armis 

Caesaris Ausoniae protegerentur opes. 

ille notas ueteres et longi dedecus aeui 

sustulit: agnorunt signa recepta suos.                 

quid tibi nunc solitae mitti post terga sagittae, 

quid loca, quid rapidi profuit usus equi? 

Parthe, refers aquilas, uictos quoque porrigis arcus: 

pignora iam nostri nulla pudoris habes. 

rite deo templumque datum nomenque bis ulto,                 

et meritus uoti debita soluit honor. (Traduzido do latim para o português por Márcio Meirelles Gouvêa 

Júnior). 
461 Além de Ovídio, Suetônio (A Vida dos Doze Césares, Vida de Augusto, XXIX) também relaciona a 

construção do templo de Marte Ultor com a promessa feita durante a batalha de Filipos, em 42 a.C. 
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contra os partos, que assassinaram Crasso, aprisionaram soldados romanos e tomaram as 

insígnias legionárias, símbolos de seu orgulho. 

Deste modo, o templo foi prometido em campo de batalha, e de acordo com o 

próprio Augusto, o templo de Marte Vingador era manubial, ou seja, construído a partir 

das riquezas advindas dos inimigos derrotados, pois segundo ele: “Construí em terreno 

particular e com espólios de guerra o templo de Marte Vingador e o Fórum de Augusto”462 

(Feitos do Divino Augusto, XXI). Mas diferentemente de outros templos prometidos em 

campo de batalha, sua construção não se iniciou logo após a batalha.  

Não há um consenso quanto à possível data do início dos trabalhos. Segundo 

John W. Stamper (2005: 132), as obras do Fórum teriam se iniciado por volta de 37 a.C., 

tendo maior impulso somente na década de 20 a.C. Para Brad Johnson (2001: 03), 

Augusto teria iniciado as obras depois de 29 a.C., pois a vitória no Egito teria garantido 

os recursos necessários para tal. Para Lucrezia Ungaro (1995: 39), os trabalhos teriam se 

iniciado somente após 27 ou 23 a.C., quando foram lançadas as bases da nova ordem 

constitucional. Tanto para Haselberger (2007: 156) quanto para Joseph Geiger (2008: 55), 

o Princeps teria formulado os planos de erguer o complexo arquitetônico (o Fórum e o 

templo) por volta de 19/18 a.C. Hipóteses à parte, o que é certo é que o templo prometido 

em 42 a.C. foi consagrado apenas no ano de 2 a.C., embora o Fórum já houvesse sido 

inaugurado antes desta data, como afirma Suetônio (A Vida dos Doze Césares, Vida de 

Augusto, XXIX). 

Assim como o complexo dedicado ao deus Apolo, o complexo arquitetônico 

dedicado a Marte representou um marco no governo do Princeps, e enquanto o outro 

marcou os anos iniciais do seu governo, de certa forma inaugurando seu poder 

autocrático, o complexo de Mars Vltor coroou os anos finais de sua governança, sendo o 

último grande empreendimento arquitetônico realizado por Augusto.   

De fato o Forum Augustum, com o templo de Mars Vltor, foi o último e 

definitivo grande empreendimento na reconstrução de Roma. A renovação dos 

templos que ficaram em ruínas durante as gerações de guerra civil, o grande 

Relógio Solar, a Ara Pacis, o Panteão de Agripa, e até mesmo a construção do 

Mausoléu de Augusto, para abrigar os restos mortais dele e os de sua família, 

tudo precedeu àquele grande projeto (GEIGER, 2008: 57). 

 

Mas antes de tratarmos com mais atenção sobre este importante complexo 

arquitetônico, convém que tratemos, mesmo que rapidamente, sobre as intervenções 

urbanísticas e escavações realizadas na área do Fórum ao longo do tempo.  

 
462 In priuato solo Martis Ultoris templum forumque Augustum ex manibiis feci. (Traduzido do latim para 

o português por M. Trevizam, P. S. Vasconcellos e A. M. Rezende). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0061
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=In&la=la&can=in0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=privato&la=la&can=privato0&prior=In
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=solo&la=la&can=solo0&prior=privato
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Martis&la=la&can=martis0&prior=solo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Ultoris&la=la&can=ultoris0&prior=Martis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=templum&la=la&can=templum0&prior=Ultoris
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=forumque&la=la&can=forumque0&prior=templum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Augustum&la=la&can=augustum0&prior=forumque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ex&la=la&can=ex0&prior=Augustum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=manibiis&la=la&can=manibiis0&prior=ex
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=feci&la=la&can=feci0&prior=manibiis
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De acordo com Ungaro (2013b: 12-15), a área dos fóruns imperiais463 foi 

densamente habitada durante a Idade Média e teve sua aparência redefinida pela 

progressiva elevação do nível do terreno, devido à reversão do vale para região pantanosa, 

com reocupação das antigas estruturas e construção de novas, como residências e 

inúmeras construções religiosas da Roma cristã. Segundo esta autora, em contraste com 

a gradual, intermitente e espontânea ocupação da área, em épocas mais recentes houve 

dois grandes projetos urbanos sob uma autoridade política centralizada. O primeiro foi o 

trabalho do Cardeal Alessandro Bonelli, que entre 1566 e 1572 criou o “distrito 

Alexandrino”, aterrando o vale dos fóruns e elevando seu nível em aproximadamente dois 

metros, sobre o qual planejou as ruas e canais de drenagem, e, como parte da 

monumentalização cristã, foram criados conventos dominicanos juntamente com suas 

igrejas, os quais se aproveitaram das antigas construções dos fóruns imperiais. O segundo 

maior projeto urbano na área aconteceu nos anos 20 e 30 do século XX, e, segundo esta 

autora, teve um poderoso simbolismo político, e não buscou construir, mas destruir o 

distrito Alexandrino para trazer à luz os monumentos da Roma imperial, de quem o 

Fascismo acreditava ser a continuação direta. 

O projeto havia sido elaborado em 1911, por Corrado Ricci, mas só teve início 

em 1924, com o consenso de Mussolini464, e buscava “liberar” os fóruns imperiais e 

construir uma grande avenida465 ligando o Coliseu e a Piazza Veneza (Fig. 127). De 

 
463 Os fóruns imperiais se constituem de cinco complexos arquitetônicos grandiosos contíguos construídos 

próximos ao Fórum Romano. O fórum de Júlio César é considerado o primeiro dos fóruns imperiais. Depois 

dele foi construído o de Augusto. O grande Templo da Paz, considerado o terceiro na sequência de fóruns 

imperiais, foi iniciada por Vespasiano após a captura de Jerusalém em 71 e foi dedicado em 75; o complexo 

continha uma biblioteca pública bem conhecida, a Bibliotheca Pacis. O complexo era conhecido como 

Templum Pacis até a Antiguidade Tardia, apesar de ser claramente outro na sequência de fóruns imperiais. 

O quarto dos fóruns imperiais, construído por Domiciano, mas dedicado por Nerva no começo de 97, 

ocupava o espaço entre o Forum Augustum e Templum Pacis. Os lados do fórum contavam com um número 

de portas que dão ao Templum Pacis em um lado e ao Forum Augustum e ao Forum Iulium no outro. Isto 

e o fato de que para as pessoas o Fórum de Nerva teria atuado como um vestíbulo para os outros fóruns 

imperiais pode ser responsável pelo nome Forum Transitorium, que é dado regularmente após a metade do 

século III. O fórum de Trajano foi último e maior dos fóruns imperiais. O fórum consistia de dois 

complexos. O primeiro complexo começou com um arco de entrada monumental e consistia em uma vasta 

praça flanqueada por colunatas, atrás da qual se abria hemiciclos, e fechada no extremo oposto pela Basílica 

Ulpia. O segundo complexo, alcançado apenas através da Basílica Ulpia, consistia na Columna Traiani, 

que estava flanqueada por bibliotecas, e o Templo de Divus Traianus, que Adriano construiu após a morte 

de Trajano (RICHARSON, 1992: 165-169, 175-178, 286-287).  
464 Como esclarece Luciane M. de Omena e Pedro P. Funari (2016: 75-76), na Itália sob o domínio fascista, 

as ruínas das construções de Augusto se tornaram cenário de promoção política, de tal forma que a seleção 

dos monumentos históricos, em um movimento de demolições urbanas, pretendia isolá-los, colocando-os 

em destaque e tornando-os símbolos identitários das políticas de urbanização do regime fascista.  
465 Tal avenida foi inaugurada em 1932 e era chamada de Via dei Monti, posteriormente foi renomeada de 

Via dell’Impero e atualmente se chama Via dei Fori Imperiali. De acordo com La Rocca (1995: 10), a Via 

dei Monti nasceu de uma visão diversa, na qual a arqueologia não teve nenhum papel, o que pode ser 
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acordo com Ungaro (2013b: 15), o projeto envolveu vastas escavações, que destruíram 

as estruturas estratificadas e as várias fases construtivas da cidade estabelecidas na área 

ao longo dos séculos; foram coletados os materiais em pedra encontrados, enquanto que 

os monumentos foram restaurados e recompostos466. Segundo Roberto Meneghini e 

Ricardo S. Valenzani (2010: 03), com as escavações das décadas de 20 e 30, cerca de 

5.900 m² do Fórum de Augusto foram escavados, o que corresponde a praticamente 

cinquenta por cento de seu tamanho total, de modo que o restante, cerca de 6.500 m², 

ficou abaixo da via Alessandrina e da via dei Fori Imperiali, o que impede uma ampla 

exploração arqueológica. As partes escavadas neste período correspondem ao pódio do 

templo, ao pavimento dos pórticos laterais e de duas êxedras, uma de cada lado do templo 

(Fig. 128).  

No que se refere à área do Fórum de Augusto, nas décadas de 1970 e 1980 houve 

uma renovação dos estudos sobre uma base científica, cujo nome de Paul Zanker se 

destaca dentre os estudiosos do período. Entre 1998 e 2000, nas escavações realizadas no 

espaço entre as vias Alessandrina e dei Fori Imperiali, na área em que o Fórum de 

Augusto se conectava com o Fórum de Trajano, foram descobertos traços de uma terceira 

êxedra pertencente ao Fórum de Augusto, que teria sido eliminada posteriormente, 

quando o Fórum de Trajano foi construído. Tais conhecimentos foram aprofundados com 

as escavações ocorridas entre 2005 e 2007, de modo que estas escavações do início do 

século XXI e a descoberta de uma terceira êxedra permitiu a conclusão de que o Fórum 

de Augusto contava com quatro êxedras simetricamente dispostas (Fig. 129). Desta 

forma, os estudos sempre se limitaram a estas áreas já exploradas, de tal maneira que uma 

exploração arqueológica mais ampla e significativa sempre ficou impedida pelo fato de 

grande parte do Fórum de Augusto estar embaixo da via Alessandrina e da via dei Fori 

Imperiali.  

 

 

 

 
demonstrado pela rapidez assombrosa da intervenção e pela vontade inicial de se construir, ao lado da 

avenida, edifícios monumentais para a glória do novo regime imperial. 
466 Tais restaurações e recomposições se deram por meio de uma técnica denominada Anastilose, por meio 

da qual um edifício ou monumento em ruínas é restaurado usando os elementos arquitetônicos originais no 

maior grau possível.  
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Figura 127: Planimetria geral reconstrutiva dos Fóruns Imperiais e dos Mercados de Trajano em 

preto sobreposto ao tecido urbano moderno em vermelho (MENEGHINNI, 2009: 39). 
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Figura 128: Planta com a parte escavada do Fórum de Augusto e do Templo de Marte Vingador 

(CARNABUCI, 2010: 123). 

 
Figura 129: Planimetria da área de escavação de 2005-2007. Em negro: estado atual da área. Em 

vermelho planimetria reconstrutiva do Fórum de Augusto (MENEGHINI; VALENZANI, 2010: 4).    
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Apesar de sua grandeza e importância, tendo servido de inspiração para diversos 

outros complexos arquitetônicos467, o Fórum de Augusto não foi o primeiro deste tipo 

construído em Roma, tendo sido precedido pelo Fórum de César, que é considerado como 

o primeiro dos fóruns imperiais.  

Como vimos, o Princeps empreendeu uma verdadeira mudança topográfica no 

Fórum Romano, o coração de Roma, no entanto, o antigo Fórum Romano (Fig. 34), 

atulhado com seus diversos templos e demais edifícios públicos, exceto pelo fato de ter 

um amplo espaço aberto, não se assemelhava muito aos fóruns que passaram a ser 

construídos e que são conhecidos como fóruns imperiais (Fig. 130a e 130b). Os fóruns 

imperiais são mais parecidos com os pórticos construídos em Roma, já que são amplos 

espaços abertos, cercados de colunatas e alguns contam com um templo em seu interior. 

No entanto, ao construir seu fórum, Júlio César não posicionou o templo no 

centro do espaço aberto, como acontecia nos pórticos (Fig. 70), mas o posicionou em uma 

das extremidades do fórum. Seu fórum foi inaugurado, ainda inacabado, em 46 a.C., no 

último dia de celebração de seu triunfo, e contava com um amplo espaço retangular 

aberto, um pórtico cercando três lados do fórum, e na extremidade sem colunata ficava o 

Templo de Vênus Genetrix, ancestral divina da gens Iulia, prometido por César em 

48 a.C., na batalha de Farsalos, contra Pompeu. 

Da construção original de César, muito pouco restou, de forma que muito do que 

vemos hoje no sítio arqueológico, especialmente com relação ao templo (Fig. 131 e 132), 

é o resultado da reconstrução empreendida por Trajano, pois, devido às escavações 

realizadas para a construção de seu fórum, o templo de Vênus foi completamente 

reconstruído. O pórtico, que provavelmente se manteve inalterado com a reconstrução de 

Trajano, era composto por duas filas de colunas feitas no branco mármore de Luna. O 

templo de Vênus Genetrix era octostilo, ou seja, possuía oito colunas sob o frontispício; 

quanto ao intercolúnio, o templo seguia as regras para templos picnostilo, e chegou a ser 

usado como exemplo por Vitrúvio ao tratar desta tipologia (vide nota 147). 

 
467 De acordo com Miguel Cisneros Cunchillos (2002: 93-102), o Fórum de Augusto serviu de inspiração 

para alguns fóruns das colônias e municípios do Ocidente, nos quais há uma alusão, não uma reprodução, 

mediante um sistema de referências plásticas, epigráficas ou arquitetônicas de acordo com as novas 

convenções da ideologia dominante e da sociedade que deve entender sua linguagem. Este autor cita vários 

exemplos, que não são iguais e nem da mesma época, como os complexos arquitetônicos erguidos em 

Augusta Bilbilis (Calatayud), Tarragona (Tarraco), Augusta Emerita (Mérida), Colônia Patrícia (Córdoba), 

Arelate (Arles) e Aquileia. 
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Figura 130a: Planta dos fóruns imperiais (AICHER, 2010: 188). 

 
Figura 130b: Reconstrução em 3D dos fóruns imperiais (UNGARO, 2013b: 9). 
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Figura 131: Reconstrução em 3D do templo de Vênus Genetrix no período de Trajano (UNGARO, 

2013b: 100). 

O fórum inacabado inaugurado por César foi concluído por Augusto (Feitos do 

Divino Augusto, XX), que, como vimos, também concluiu e dedicou a Cúria Júlia. Por 

meio das escavações (MENEGHINI, 2009: 47-48), sabe-se que o fórum construído por 

César passou por alterações sob Augusto, que o ampliou de modo a se conectar com a 

Cúria Júlia (Fig. 133). O Fórum de Júlio teve grande importância para Augusto, pois não 

apenas serviu de inspiração para a construção de seu próprio fórum, como ambos os 

fóruns também estavam intimamente conectados, tanto física quanto simbolicamente. O 

Fórum de César foi concluído por Augusto, provavelmente na década de 20 a.C., o mesmo 

período em que ele deve ter iniciado a construção de seu próprio Fórum, o que fez Geiger 

(2008: 54) sugerir que, ao menos inicialmente, Augusto concebeu todo o seu Fórum como 

uma homenagem a César. Aceitando ou não esta hipótese, a relação e a semelhança entre 

os dois Fóruns são inegáveis. No entanto, 

Apesar de sua dívida àquele de Júlio César, o Fórum de Augusto é 

consideravelmente mais sofisticado na intenção e execução. Focando não 
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apenas a família do novo princeps e seu lugar na história romana, o Fórum de 

Augusto era uma declaração arquitetônica e artística da República restaurada. 

Certamente nenhum monumento romano demonstra mais habilmente a perfeita 

mistura de passado e presente, público e privado, nacional e estrangeiro, 

republicano e imperial (GOWING, 2005: 138). 

 

 
Figura 132: Fórum de César. Ruínas do Templo de Vênus Genetrix. Colunas e arquitrave. Fotos 

tiradas pelo autor no interior da área arqueológica do Fórum de César em 17/02/2019. Roma. 

 
Figura 133: Planimetria reconstrutiva do Fórum de César. Em vermelho: estrutura do lado curto 

meridional da época de César. Em preto: Fórum de César na fase augustana (MENEGHINI, 

2009: 47). 



 

369 
 

 Além disso, assim como o antigo Fórum Romano era uma parte extremamente 

importante de Roma, onde se desenvolviam diversas atividades, o Fórum de César 

também foi conquistando cada vez mais importância, de modo que Augusto não apenas 

se limitou a realizar importantes mudanças no Fórum Romano, concluindo, construindo, 

restaurando e consagrando importantes edifícios públicos, como também concluiu o 

Fórum de César. Tal atitude de Augusto, com relação às obras iniciadas ou planejadas 

por César, não deve ser vista apenas como uma obrigação filial ditada pela pietas, mas 

deve ser encarada também como uma estratégia de autopromoção, devido ao prestígio 

que os monumentos públicos conferiam ao seu patrono, e também como uma atitude de 

manutenção e criação de memórias, já que, como vimos, os fóruns se constituíam em 

verdadeiros lugares de memória, como museus que, por meio de seus edifícios e 

monumentos, recontavam a história de Roma e de algumas de seus importantes 

integrantes.  

Tanto o Fórum Romano quanto o Fórum de César serviram, assim, para uma 

infinidade de atividades relacionadas à política, justiça, religiosidade, sociabilidade, 

divertimento, etc. Mas apesar de usarmos o mesmo termo (forum) para definirmos ambos 

os espaços, eles possuíam uma diferença fundamental relacionada à memória, de modo 

que podemos dizer que cada um trabalhava para imortalizar um tipo de memória: o Fórum 

Romano exaltava a história republicana, rememorando importantes eventos e pessoas que 

a compunham; já o Fórum de César exaltava o seu idealizador e sua gens.    

O Forum Romanum era um monumento para o Estado; os fóruns imperiais 

eram monumentos para indivíduos. Nos novos complexos, os Imperadores não 

tiveram que competir com as memórias republicanas tão fortemente sentidas 

no antigo fórum. Aqui, eles poderiam orquestrar suas próprias manipuladas 

memórias imperiais. A grandeza material, organização formal, ricas cores, e 

os bem definidos espaços dos fóruns imperiais contrastaram nitidamente com 

a aparência desordenada do antigo fórum. Estes novos ambientes proveram o 

apropriado plano de fundo para as ações imperiais (FAVRO, 1988: 20). 
   

Concordamos com a autora citada acima, ao defender que o antigo fórum era um 

monumento para o Estado e que os fóruns imperiais eram monumentos para indivíduos, 

e, apesar de não ser nosso propósito analisar todos os fóruns imperiais, acreditamos que 

o Fórum de Augusto se diferiu dos demais fóruns, pois, como vemos mais à frente, ele 

soube unir as duas esferas, sendo ao mesmo tempo um monumento para o Estado e para 

o indivíduo (Augusto), mesclando ambas as memórias numa narrativa única.  

Além de servir para propagar duas memórias entrelaçadas, a do Princeps e a de 

Roma, a construção do Fórum de Augusto respondeu também a um duplo objetivo, 

ideológico e utilitário. De acordo com Mumford (1998: 245), os acréscimos ao Fórum 
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Romano, bem como a inauguração do Fórum de César, atraíam multidões cada vez 

maiores, a fim de “comprar, de fazer culto, de trocar boatos, de tomar parte, como 

espectadores ou atores, em negócios públicos ou em processos privados”. De modo que, 

com o aumento da população, era necessário outro fórum para atender as demandas da 

população.  

No quinto livro de sua obra, Vitrúvio aborda sobre diferentes edifícios públicos 

que compõem uma cidade468, dentre os quais ele trata sobre a construção de fóruns. 

Segundo ele, as dimensões deveriam ser compatíveis com o público que ele deveria 

atender: 

Há toda a conveniência em que as medidas sejam calculadas levando em conta 

a quantidade de habitantes, a fim de que o fórum não pareça nem espaço 

pequeno para as necessidades, nem largo em demasia pela falta de povo. A sua 

largura será definida de sorte que tenha duas partes das três em que for dividido 

o comprimento. Assim, desse modo, a sua planta será oblonga, e a sua 

disposição, útil para a realização de espetáculos469 (VITRÚVIO. Tratado de 

Arquitetura, V. 1. 2).  

   

De acordo com estas recomendações, um fórum deveria ser construído com um 

tamanho proporcional à população que iria atender. E esta relação entre a quantidade de 

pessoas e o tamanho do espaço que deveria atendê-las é um dos motivos para a construção 

do Fórum de Augusto, pois, de acordo com Suetônio, Augusto iniciou a construção de 

um novo fórum devido à grande quantidade de homens e de julgamentos, já que os outros 

dois já construídos não bastavam para eles (A Vida dos Doze Césares, Vida de Augusto, 

XXIX).  

O Fórum construído por Augusto possuía grandes proporções (Fig. 134), e 

apesar de não sabermos suas medidas exatas, pelo fato de grande parte dele estar sob as 

avenidas atuais, por meio dos estudos arqueológicos temos uma noção aproximada das 

mesmas. O Fórum era composto de diversas partes, de modo que se levarmos em conta 

todo o espaço construído, suas dimensões eram por volta de 125 x 125 metros; se não 

 
468 Primeiramente Vitrúvio abordou acerca da construção de fóruns, quando estabeleceu semelhanças e 

diferenças entre os fóruns gregos (Ágoras) e romanos. Ao escrever sobre fórum, ele explicou também a 

respeito de basílicas, para em seguida falar do erário, do cárcere e da cúria. Ele dedicou grande parte do 

livro cinco a tratar acerca da construção de teatros, de forma que discorre longamente sobre questões como 

ressonância, harmonia, diferentes tipos de sons, entre outras coisas; explicou também as diferenças entre 

os teatros gregos e romanos, e as diferentes partes que constituem esta construção; e finalizou explicando 

sobre os pórticos e os espaços a céu aberto sobre os pórticos, que serviam para a circulação das pessoas. 

Feito isso, ele dedicou ainda um capítulo para os banhos, outro para palestra e outro para explicar sobre os 

portos, com o qual encerra o quinto livro (VITRÚVIO. Tratado de Arquitetura, V. 1-12). 
469 Magnitudines autem ad copiam hominum oportet fieri, ne paruum spatium sit ad usum aut ne propter 

inopiam populi uastum forum uideatur. Latitudo autem ita finiatur, uti, longitudo in tre  partes cum diuisa 

fuerit, ex his duae partes ei dentur; ita enim erit oblonga eius formatio et ad spectaculorum rationem utilis 

dispositio. (Traduzido do latim para o português por M. Justino Maciel). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Magnitudines&la=la&can=magnitudines0&prior=disposita
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=autem&la=la&can=autem0&prior=Magnitudines
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ad&la=la&can=ad2&prior=autem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=copiam&la=la&can=copiam0&prior=ad
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=hominum&la=la&can=hominum0&prior=copiam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oportet&la=la&can=oportet0&prior=hominum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fieri&la=la&can=fieri0&prior=oportet
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=longitudo&la=la&can=longitudo0&prior=uti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=in&la=la&can=in1&prior=longitudo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tres&la=la&can=tres0&prior=in
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=partes&la=la&can=partes0&prior=tres
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cum&la=la&can=cum0&prior=partes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=divisa&la=la&can=divisa0&prior=cum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fuerit&la=la&can=fuerit0&prior=divisa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ex&la=la&can=ex0&prior=fuerit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=his&la=la&can=his0&prior=ex
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=duae&la=la&can=duae0&prior=his
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=partes&la=la&can=partes1&prior=duae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei&la=la&can=ei0&prior=partes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dentur&la=la&can=dentur0&prior=ei
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ita&la=la&can=ita1&prior=dentur
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=enim&la=la&can=enim0&prior=ita
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=erit&la=la&can=erit0&prior=enim
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oblonga&la=la&can=oblonga0&prior=erit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eius&la=la&can=eius0&prior=oblonga
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=formatio&la=la&can=formatio0&prior=eius
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et2&prior=formatio
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ad&la=la&can=ad4&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=spectaculorum&la=la&can=spectaculorum0&prior=ad
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=rationem&la=la&can=rationem0&prior=spectaculorum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=utilis&la=la&can=utilis0&prior=rationem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dispositio&la=la&can=dispositio0&prior=utilis


 

371 
 

contarmos com as êxedras, o amplo espaço retangular media aproximadamente 125 

metros de comprimento por 85 de largura; e se considerarmos apenas a área descoberta, 

em frente ao templo, suas medidas eram de cerca de 50 x 75 metros. Deste modo, seu 

tamanho possuía as proporções recomendadas por Vitrúvio, de forma que a sua largura 

correspondia a duas partes das três que correspondiam ao comprimento.  

 

Figura 134: Planta do Fórum de Augusto: A. Arco dei Pantani; B. Arco de Druso; C. Arco de 

Germânico; D. pronau do Templo de Marte Vingador; E. cela do Templo de Marte Vingador; 

F. pórticos; G. êxedras maiores; H. êxedras menores; I. Salão do Colosso (SHAYA, 2013: 86). 

Assim como no Fórum de César, o templo estava centralmente posicionado em 

uma das extremidades do Fórum de Augusto, localizado a nordeste, exatamente de frente 

à entrada principal do Fórum que se localizava a sudoeste. O templo estava sobre um alto 

pódio de 3,55 m de altura e que media 50 x 36 m; suas colunas mediam mais de 17 metros 
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de altura (Fig. 135), de modo que o templo, sobre o pódio, tinha cerca de 30 metros de 

altura (UNGARO, 2013a: 126; MENEGHINI, 2009: 61). 

 
Figura 135: Fórum de Augusto. Colunas do Templo de Marte. Foto tirada pelo autor em 

17/02/2019. Roma. 

Fechando toda a lateral direita e esquerda do Fórum havia pórticos de 13 metros 

de largura, nos quais, provavelmente, se encontravam outras entradas de acesso. Cada 

pórtico possuía duas êxedras, sendo que as duas próximas ao templo eram ligeiramente 
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maiores que as outras, de modo que as duas menores diferiam das maiores apenas pela 

ausência de grupos maiores de escultura em seu centro (GEIGER, 2008: 118). No fim do 

pórtico norte, em sua extremidade que ficava próxima ao templo, havia um espaço 

quadrangular de 12 x 13 m, a sala do colosso (Fig. 134 I e 156). 

No que se refere aos materiais usados470, o templo não era todo de mármore, 

como o templo de Apolo Palatino ou o de Júpiter Tonante, mas tanto no templo, quanto 

no fórum, foram utilizados diferentes tipos de mármores, vindos de diversas partes do 

Império, de modo que tal policromia ressaltava ainda mais a riqueza e grandiosidade do 

complexo (Tabela 2).  

[...] os vários tipos de mármore policromo do pavimento, das colunas e do 

revestimento das paredes, revelam as intenções do Fórum e de seus 

idealizadores. De fato, provinham das mais diversas regiões do Império, às 

vezes também das mais remotas, e eram extraídos das pedreiras imperiais: o 

poder do Imperador poderia acumular em Roma materiais de construção de 

cada parte do mundo. Constituíam, assim, uma prova direta, imediata da 

maiestas imperii (ZANKER, 1984: 13). 

 

A praça aberta do Fórum era pavimentada com mármore branco, e estava num 

nível inferior com relação ao piso dos pórticos, de modo que para acessá-los era 

necessário subir três degraus (Fig. 136a). Os pórticos possuíam uma única fila de colunas 

que eram feitas de mármore giallo ântico extraídos na Numídia (Fig. 137), o mesmo 

mármore que foi utilizado no pórtico do complexo de Apolo Palatino. O segundo andar 

dos pórticos em sua parte exterior estava decorado com Cariátides e escudos em mármore 

branco (Fig. 137 e 159). O pavimento no interior dos pórticos possuía um padrão 

composto de grandes placas retangulares de mármore africano, com uma borda feita em 

giallo antico e circundados com mármore bardiglio471 (Fig. 136b e 151). Nas paredes dos 

pórticos havia nichos com estátuas flanqueados por semicolunas em giallo antico; nas 

partes em que os pórticos davam acesso às êxedras maiores havia 10 colunas em cipollino, 

e junto a estas colunas, mas na parte interna das êxedras, havia pilastras no mesmo 

mármore (Fig. 153). Nas paredes das êxedras, em seu nível inferior, os nichos eram 

flanqueados por semicolunas em cipollino, e em seu nível superior eram flanqueadas por 

semicolunas em giallo antico, além disso, sobre as colunas que separavam os pórticos das 

êxedras as colunas eram em africano (Fig. 151). O pavimento das êxedras possuíam um 

padrão de xadrez de africano e giallo antico (Fig. 136c), enquanto que na Sala do Colosso 

era feito em pavonazzetto e giallo antico (Fig. 136d), materiais que também estavam em 

 
470 Sobre os diferentes tipos de mármores utilizados no Fórum de Augusto: UNGARO, 2013a: 123-126; 

UNGARO, 2002: 110-112; CUNCHILLOS, 2002: 88-93; GALINSKY, 1998: 202-203. 
471 Mármore de coloração acinzentada, extraído em Luna. 
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pilastras e colunas. O pavimento da cela do templo formava um padrão retangular, 

composto de faixas retangulares de pavonazzetto, unidas em quadrados de giallo antico, 

de modo que ambas peças formavam uma espécie de moldura, dentro das quais haviam 

bordas de africano que continham retângulos de pavonazzetto (Fig. 136e). Nas paredes 

internas da cela havia duas ordens de colunas, ambas feitas em pavonazzetto (Fig. 145). 

 

Figura 136a: Fórum de Augusto. Ruínas dos 

pórticos e seus degraus. Foto tirada pelo autor 

em 17/02/2019. Roma. 

Figura 136b: Fórum de Augusto. Pavimento 

dos pórticos. Foto tirada pelo autor em 

17/02/2019. Roma. 

 

Figura 136c: Fórum de 

Augusto. Pavimento da êxedra 

norte (UNGARO, 2002: 124). 

 

Figura 136d: Fórum de 

Augusto. Pavimento da Sala 

do Colosso (UNGARO, 2002: 

124). 

Figura 136e: Fórum de 

Augusto. Pavimento da cela 

do Templo de Marte 

(UNGARO, 2002: 124). 

De acordo com Miguel Cisneros Cunchillos (2002: 91-93), o mármore branco 

era a matéria prima da arquitetura religiosa, de modo que o mármore lunense estava 

presente em quase todos os templos construídos e restaurados neste período; já o uso dos 

mármores coloridos alcançou seu significado programático na representação, como 

expressão concreta da concepção ideológica. Segundo este autor, o uso de determinados 

mármores na iconografia simboliza os povos dominados, como pode ser visto, por 

exemplo, em fragmentos de estátuas em pavonazzetto encontrados no Fórum Romano e 

que representavam os partos, e comemoravam a volta dos estandartes. Este autor defende 

que, numa arquitetura onde a policromia era básica, as implicações propagandísticas dos 
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mármores coloridos trazidos de terras distantes foram habilmente exploradas nos 

monumentos e tiveram que transcender o aparato iconográfico, de modo que o uso 

massivo destes mármores coloridos ratificou a maiestas imperii. Para este autor, a escolha 

dos materiais para a construção do Fórum de Augusto não foi fruto do acaso, pois seu 

programa arquitetônico, iconográfico e ideológico estava claro na vida do Princeps e os 

materiais utilizados nele estão em consonância com essa mensagem.  

 
Figura 137: Fórum de Augusto. Reconstrução em 3D dos pórticos (UNGARO, 2002: 111). 

Tamanha riqueza e diversidade de materiais, juntamente com a vultosa soma de 

gastos empregada numa obra pública, destinada à população de Roma, deve ter gerado 

uma sensação de riqueza compartilhada, como se a glória conquistada pelo Princeps fosse 

repartida também entre seu povo, de modo que ao fazer parte da capital do Império, todos 

fossem também coparticipantes deste poder que o Imperador adquiriu sobre o mundo e 

que fazia questão de mostrar em seu Fórum. 

Em uma escala urbana, o tamanho expansivo de Roma sinalizou a estatura 

elevada da cidade. A magnitude dos projetos de Augusto no início parecia ser 

contrária às tradições estabelecidas, mas foi prontamente aceita como um 

aprimoramento das formas familiares. Materiais caros sinalizaram ainda mais 

superioridade. Na cidade republicana apenas alguns edifícios haviam 

empregado mármores luxuosos; com a riqueza e a paz da Era de Augusto, 

pedras coloridas importadas fluíram para Roma. Como resultado, o Princeps 

teve a rara oportunidade de fazer uma mudança significativa na materialidade 
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de uma paisagem inteira; ele se vangloriou: "Eu encontrei Roma de tijolos de 

barro, eu deixo uma cidade de mármore" (FAVRO, 2007: 254).  

 

Apesar de tal frase beirar o exagero, já que o emprego do mármore por Augusto 

não atingiu igualmente todas as partes de Roma, devemos dizer que para o observador 

comum, que adentrasse no fórum por sua entrada principal, o uso massivo de diferentes 

tipos de mármore deve ter sido surpreendente, já que este material predominava no 

complexo. Sobrepujando a paisagem de mármore estava o templo de Marte Vingador, 

que se impunha ao olhar do espectador devido à grandeza de suas proporções. Seu alto 

pódio era construído com blocos de tufo Grotta Oscura, recoberto com placas de 

mármore. Na parte frontal estava uma escadaria com dezessete degraus em mármore 

(Fig. 138), que permitia o acesso ao pronau do templo (Fig. 134 D) a partir do nível da 

praça. De acordo com Vitrúvio, os degraus de um templo deveriam sempre ser em 

números ímpares, “pois, como se sobe o primeiro degrau com o pé direito, também este 

será o primeiro a atingir a parte superior do templo”472 (VITRÚVIO. Tratado de 

Arquitetura, III. 4. 4). O grande altar, também revestido de mármore, se encontrava no 

centro da escadaria; e nas extremidades dela havia duas muretas quadrangulares onde 

foram colocadas fontes de água (Fig. 139).  

 
Figura 138: Degraus do Templo de Marte Vingador, no espaço central ficava o altar. Foto tirada 

pelo autor em 17/02/2019. Roma. 

 
472  [...] namque cum dextro pede primus gradus ascendatur, item in summo templo primus erit ponendus. 

(Traduzido do latim para o português por M. Justino Maciel). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=namque&la=la&can=namque0&prior=inpares
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cum&la=la&can=cum0&prior=namque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dextro&la=la&can=dextro0&prior=cum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pede&la=la&can=pede0&prior=dextro
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=primus&la=la&can=primus0&prior=pede
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gradus&la=la&can=gradus1&prior=primus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ascendatur&la=la&can=ascendatur0&prior=gradus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=item&la=la&can=item0&prior=ascendatur
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=in&la=la&can=in1&prior=item
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=summo&la=la&can=summo0&prior=in
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=templo&la=la&can=templo0&prior=summo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=primus&la=la&can=primus1&prior=templo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=erit&la=la&can=erit0&prior=primus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ponendus&la=la&can=ponendus0&prior=erit
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Figura 139: Fórum de Augusto. Reconstrução em 3D do Templo de Marte (UNGARO, 2013a: 120-

121). 

O templo de Marte, cuja planta (Fig. 130a e 134) se assemelhava muito àquela 

do templo de Venus Genetrix473, era octostilo, seguia as regras para templos picnostilos, 

e seguia a tipologia do períptero sine postico, ou seja, com colunata em três de seus lados 

e sem colunas na parte posterior, tal tipologia, como vimos, estava extremamente ligada 

ao modo romano de construir templos. Podemos inferir que as semelhanças entre os 

templos de Vênus e de Marte não foram resultado de uma simples escolha ou de uma 

espécie de padrão construtivo, mas refletia a intenção de estabelecer uma conexão entre 

ambas as construções, o que ressaltava a ligação entre César e Augusto, bem como a 

conexão entre as duas divindades ancestrais às quais Augusto se ligou.    

O Fórum de Augusto estava intimamente ligado com o Fórum de César, que 

Augusto terminou de construir antes do trabalho sério iniciado no seu próprio 

Fórum. Os deuses dos templos dos dois fóruns complementavam um ao outro: 

Vênus Genetrix era a ancestral dos romanos e da gens Júlia, cujos ilustres 

descendentes povoavam o “Hall da Fama”, enquanto Marte era o ancestral 

romano. O templo no Fórum de César foi o primeiro templo romano com uma 

abside, uma inovação que também foi usada no templo de Mars Vltor 

(GALINSKY, 1998: 208).  

  

As colunas exteriores do templo pertenciam à ordem coríntia (Fig. 140). Stamper 

(2005: 132) esclarece que os arquitetos do templo sintetizaram os componentes da ordem 

coríntia, criando uma nova expressão do classicismo romano que se diferenciava por 

transcender as influências da arquitetura helenística da Grécia e da Ásia Menor. Este autor 

considera o Templo de Marte Vingador (muito mais clássico que o de Apolo Palatino) 

 
473 Apesar do templo de Marte Vingador ser maior que o de Venus Genetrix, ambos eram octostilos, 

possuíam a mesma tipologia no que se refere ao intercolúnio, ou seja, os dois eram picnostilos, e ambos 

eram perípteros sine postico. Além disso, ambos possuíam uma abside. 
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como o mais perfeitamente concebido e elaborado do período, empregando a ordem 

coríntia de uma maneira ortodoxa474 em termos de proporção, dimensões e motivos, 

embelezando-a, ainda, com novos tipos de ornamentação que eram únicos para os 

construtores romanos.  

 
Figura 140: Fórum de Augusto. Capitéis coríntios da ordem exterior do Templo de Marte. Fotos 

tiradas pelo autor em 17/02/2019. Roma. 

Sobre as colunas estava a arquitrave tripartida, a qual, segundo Ovídio (Fastos, 

V. 567), continha o nome do Princeps. De acordo com Meneghini (2009: 65), a inscrição 

dedicatória de Augusto estava disposta em três linhas de texto, na parte central da 

arquitrave, entre a segunda e a sétima coluna, com um comprimento de cerca de 21 metros 

(Fig. 139). Nada restou da elevação do frontão do templo, mas temos uma ideia precisa 

acerca da decoração que ele continha, graças a um relevo de mármore de um monumento 

erigido na época de Cláudio, a Ara Pietatis Augustae (Fig. 141 e 142), que se encontra na 

Villa Medici, em Roma.  

O relevo retrata um sacrifício em primeiro plano, com o templo identificado 

como sendo o de Marte Vingador ao fundo. Por meio deste relevo, sabe-se que no centro 

do frontão estava a figura de Marte, com elmo e manto, segurando uma lança na mão 

direita e uma espada embainhada na esquerda, e com o pé esquerdo apoiado no globo, 

simbolizando o mundo conquistado. À sua direita se encontrava Vênus segurando um 

cetro e com um Cupido sobre o ombro. À esquerda de Marte estava a deusa Fortuna, 

 
474 Segundo Stamper (2005: 136), as colunas e entablamentos exteriores do templo eram bastante ortodoxos, 

possuindo similaridades com modelos áticos, especialmente no que se refere às suas proporções e silhueta, 

enquanto que as colunas do interior do templo divergiam nitidamente desta ortodoxia. No que se refere à 

mescla de aspectos gregos com romanos no Fórum de Augusto, Zanker esclarece que ele oferece os mais 

belos exemplos de referências a ornamentos clássicos “com suas cópias minuciosas e a exata medida das 

Cariátides do Erecteion, que se encontravam acima das colunatas. Porém, mesmo no templo foram 

descobertos numerosos exemplos de referências a Atenas. O perfil das bases das colunas, por exemplo, 

copia aquele que se encontra no Propileo da Acrópole e um capitel jônico é uma réplica de um do Erecteion” 

(ZANKER, 2005: 256-257).  
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segurando uma cornucópia e um leme. Ao lado da Fortuna se encontrava a figura da deusa 

Roma sentada sobre uma pilha de armas, enquanto que ao lado de Vênus estava Rômulo 

vestido de pastor, sentado sobre uma pedra, com a cabeça apoiada sobre a mão esquerda, 

segurando com a direita o bastão, ou lituus, de um áugure. As figuras reclinadas 

localizadas nas extremidades do frontispício eram duas figuras alegóricas: ao lado de 

Rômulo estava a representação do Palatino, sobre o qual ele fundou Roma; e ao lado de 

Roma estava a representação do rio Tibre segurando um jarro, alusivo às suas águas. 

Além disso, no relevo é possível identificar os acrotérios angulares: duas estátuas de 

Vitórias aladas sobre uma base quadrada. Segundo Meneghini (2009: 65), um fragmento 

encontrado durante as escavações de 1932 corrobora a presença de tais imagens de Nike. 

Trata-se de um pé de bronze dourado de grandes dimensões (Fig. 143), que demonstra ter 

feito parte de uma estátua feminina alada em ato de planar, associada a uma das estátuas 

da Vitória (Fig. 144).  

 
Figura 141 - Relevo da Ara pietatis Augustae. Villa Medici (MOTA, 2015: 202). 
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Figura 142: Molde de gesso do Relevo da Ara Pietatis Augustae (detalhe do frontão do templo), em 

exposição no Museu da Ara Pacis (MOTA, 2015: 202). 

 
Figura 143: Pé direito em bronze. Inv. FA 

1119. Roma, Museu dos Fóruns Imperiais nos 

Mercados de Trajano. Foto tirada pelo autor 

no mesmo museu, em 14/01/2019. 

Figura 144: Desenho reconstrutivo de Vitória 

alada com inserção do pé encontrado 

(UNGARO, 2013a: 136). 

É interessante perceber o quanto estas figuras do frontão do templo estavam 

intrinsecamente relacionadas com as imagens às quais Augusto se associou e com as 
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mensagens transmitidas ao longo de seu governo. O deus Marte Vingador, no centro do 

frontão era o mesmo a quem o templo fora prometido em 42 a.C.; representava a vingança 

contra os assassinos de César, bem como a vingança contra os partos que assassinaram 

Crasso e tomaram os estandartes romanos; mas representava também o deus da guerra, 

por meio da qual o mundo havia sido conquistado e da qual havia se derivado a paz. Além 

disso, Marte era o ancestral divino do povo romano, já que era o pai de Rômulo e Remo. 

A estátua colossal de Marte, ao centro da representação, retratava um deus 

agressivo, seminu e armado, com uma clara referência a Augusto, na sua veste 

de conquistador e fortalecedor do Império, segundo um esquema iconográfico 

que achou a mais ampla difusão depois de sua morte e sucessiva divinização 

(MENEGHINI, 2009: 65). 

  
Junto a Marte estava Vênus, deusa ligada à estirpe romana e à origem troiana de 

Roma, já que era a mãe de Eneias. Ela era também a ancestral divina da gens Iulia, à qual 

César dedicou o templo em seu fórum. A deusa Fortuna, com sua cornucópia, 

representava a abundância que, segundo a imagem criada na época, Roma tinha voltado 

a possuir com o governo do Princeps. A deusa Roma, sentada sobre uma pilha de armas, 

representava tanto o aspecto militar e guerreiro do povo romano, quanto a paz conseguida 

e garantida pelas armas romanas475. Rômulo e o Palatino, por sua vez, haviam sido 

amplamente explorados no período augustano, possuindo enorme importância para o 

Princeps e as mensagens propagadas na época, tanto que se difundiu a associação entre 

Rômulo e Augusto, visto como o novo fundador de Roma; não é por acaso que o Princeps 

se estabeleceu no Palatino e modificou substancialmente a topografia da colina com a 

construção do complexo de Apolo Palatino em conexão com sua própria residência, como 

vimos anteriormente. 

De acordo com Meneghini, estas figuras que circundavam o casal divino, Marte 

e Vênus, tinham um significado preciso no quadro da representação oficial: 

a imagem da Fortuna aludia de fato ao altar da Fortuna Redux, construído por 

vontade do Senado no retorno de Augusto da Síria em 19 a.C., enquanto que 

as estátuas de Roma e Rômulo, este último em veste e atitude de áugure, 

indicavam a futura cidade fundada, depois da observação do voo dos pássaros 

por parte do fundador (augurium augustum), sobre o Palatino e ao longo do rio 

Tibre, divindades personificadas cuja as imagens marmóreas ocupavam os 

espaços extremos do frontão (MENEGHINI, 2009: 66).  

 

 
475 Representação semelhante podia ser vista na Ara Pacis, pois de acordo com a reconstituição mais aceita, 

no lado leste da Ara Pacis, no painel à esquerda de quem entra, estaria a representação da deusa Roma 

sentada sobre a pilha de armas; no painel do lado direito estaria, segundo Zanker (2005: 175), a 

representação da Pax Augusta, de modo que a mensagem de uma se complementa com a da outra, assim, 

“o espectador deveria ler as duas imagens juntas e entender a mensagem de que as bênçãos da paz haviam 

sido conquistadas e garantidas pela uirtus recém-fortificada das armas romanas”.   
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O interior da cela476 (Fig. 134E e 145), como vimos, era composto por um 

pavimento rico em mármores coloridos e possuía em suas paredes laterais uma decoração 

constituída de uma dupla colunata sobre um pódio de cerca de 2,5 metros de altura; nas 

paredes próximas dos dois níveis das colunatas havia nichos entre as colunas, que 

provavelmente continham estátuas ou mesmo troféus de guerra; as colunas, sobre bases 

ricamente decoradas (Fig. 146), possuíam capitéis que representam uma transformação 

única da ordem Coríntia, nos quais as volutas dos cantos foram substituídas por pégasos 

(Fig. 147) (STAMPER, 2005: 136; MENEGHINI, 2009: 67; UNGARO, 2013a: 133).  

Temos neste (capitel) um exemplo verdadeiramente eficaz da excelente 

qualidade da decoração arquitetônica no Fórum de Augusto. Com grande 

cuidado e habilidades foram reproduzidos os detalhes como as nervuras das 

folhas e as penas das asas do pégasos. Enquanto as folhas de acanto, não 

obstante o avançado processo de estilização, carregam impressões inegáveis 

do estilo tardo-clássico, as crinas dos pégasos foram entalhadas segundo os 

módulos tardo-arcaico (ZANKER, 1984: 12). 

 

 
Figura 145: Esboço do interior da cela com estátuas de culto (UNGARO, 2013a: 139). 

 
476 Muito do que sabemos sobre o templo vem de escritos e desenhos produzidos no século XVI por 

Baldassarre Peruzzi (UNGARO, 2013a: 144). 
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Figura 146: Base de coluna da primeira ordem 

da decoração interior da cela. Reconstrução de 

gesso com moldes de fragmentos originais. Inv. 

2516. Roma, Museu dos Fóruns Imperiais nos 

Mercados de Trajano. Foto tirada pelo autor 

no mesmo museu, em 14/01/2019. 

Figura 147: Capitel de coluna com pégasos da 

primeira ordem da decoração interior da cela. 

Mármore de Luna. Inv. FA 2514. Roma, 

Museu dos Fóruns Imperiais nos Mercados de 

Trajano. Foto tirada pelo autor no mesmo 

museu, em 14/01/2019. 

Do lado oposto às grandes portas de acesso da cela, estava a abside com quase 9 

metros de comprimento. Ela ficava no mesmo nível dos pódios laterais, contendo cinco 

degraus revestidos em pavonazzetto e alabastro. Este era o local destinado às estátuas de 

culto, onde, de acordo com Ovídio (Tristes, II. 295-296), estavam Marte e Vênus. A 

presença destas duas divindades, não apenas no frontão como também na cela do templo 

de Marte Vingador, tem um grande poder simbólico e ideológico477.   

A ligação entre Vênus e Marte identifica o poder do amor em temperar a 

brutalidade da guerra e da vingança. Mas tem mais, Vênus é a progenitora da 

gens Iulia, portanto, de Júlio César e de Augusto, enquanto que Marte é o pai 

de Rômulo, portanto, o precursor dos romanos. A presença do casal divino no 

templo é uma referência precisa à estreita ligação que une os romanos e o seu 

Princeps (LA ROCCA, 1995: 80).  

 

Corroborando esta passagem de Ovídio (Tristes, II. 295-296) que demonstra a 

presença das duas divindades na abside, temos também um relevo em mármore de Luna 

(Argel, Museu Nacional de Antiguidades. Inv. FA 475-09) (Fig. 148) proveniente de 

Cartago e que se encontra no museu de Argel. O relevo é composto de três figuras 

principais. No centro do relevo vemos a representação de Marte barbado, com elmo e 

couraça, segurando com a mão esquerda o escudo que está apoiado no chão e contém a 

representação da corona ciuica478, enquanto o braço direito está levantado; do seu lado 

direito está uma representação de Vênus, segundo um tipo grego da segunda metade do 

 
477 Devemos lembrar, como vimos anteriormente, que a conexão entre Marte, Vênus e um cupido também 

estava representada no lado C da Base de Sorrento, já que temos a representação de Marte próximo a um 

cupido, o que sugere a presença de Vênus na parte que falta da base.  
478 A representação da corona ciuica faz alusão direta àquela dedicada a Augusto em 27 a.C., como salvador 

de todos os cidadãos. Segundo Stéphane Gsell (1899: 38), com esta representação no escudo, a ideia de 

vingança é atenuada, de modo que “Marte aparece não apenas como ultor parentis patriae, mas também 

como seruator ciuium.”    
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século V a.C., ela está com o corpo inclinado e as pernas cruzadas, apoiada sobre um 

suporte à sua esquerda, juntamente com um cupido que lhe oferece uma pequena espada; 

à esquerda de Marte está uma figura masculina jovem479, seminua, com um manto (LA 

ROCCA, 1995: 79).  

Percebe-se, pela análise do relevo de Argel, que Marte e Vênus possuem bases 

distintas, de modo que pode-se dizer que, apesar de formarem um grupo escultórico de 

estátuas cultuais, não compartilhavam uma base única.  

Julga-se, sem dúvida, que as duas estátuas, de Marte e Vênus, colocadas 

próximas uma da outra, formam um conjunto, cuja harmonia resulta 

especialmente da direção das duas cabeças, da inclinação do corpo da deusa e 

da presença do cupido com a espada, uma espécie de hífen entre as duas figuras 

principais (GSELL, 1899: 40-41).  

 

 
Figura 148: Relevo de Argel. Mármore de Luna. Inv. FA 475-09. Argel, Museu Nacional de 

Antiguidades (MENEGHINI, 2009: 67). 

Além disso, como afirma Zanker (2018-2019: 56), o fato de Vênus ser 

representada em sua própria base e um pouco mais alta que a representação de Marte, 

denota que se trata da reutilização de um original grego. Se for este o caso, o templo de 

 
479 Uma das hipóteses aceitas é que esta figura representaria Júlio César divinizado (MENEGHINI, 2009: 

68-69; ZANKER, 1984: 19-20; GSELL, 1899: 40-42). Outra hipótese sugere que esta figura representaria 

o genius de Nero, ao qual o Senado dedicou uma estátua em 54 d.C. e colocou no templo de Marte Vingador 

(MENEGHINI, 2009: 69; LA ROCCA, 1995: 79-80). 
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Marte, assim como o de Apolo Palatino, se utilizou de originais gregos como estátua de 

culto, que, como vimos, possuía todo um importante significado simbólico. 

Além de ser associada com a representação no relevo de Argel, a estátua cultual 

de Marte também é associada a uma estátua colossal do período dos Flávios. Considerada 

uma cópia da estátua de culto, ela é feita em mármore de Paros480, mede 3,60 metros de 

altura e se encontra atualmente nos Museus Capitolinos (Inv. S 58) (Fig. 149).481 A estátua 

colossal traz a representação de Marte com postura, vestimenta e atributos semelhantes à 

representação do relevo; uma das diferenças é que em seu elmo há dois pégasos, 

semelhantes aos dos capitéis do interior da cela. Outra diferença é que sua couraça é 

ricamente decorada, na qual vemos a representação de dois grifos, símbolo da deusa da 

vingança, Nêmesis; sobre eles vemos a cabeça da Medusa, que aludia ao terror que as 

armas do deus causavam; sobre as alças nos ombros há cornucópias que simbolizavam “a 

riqueza e a abundância derivantes da paz resultante da guerra vitoriosa” (MENEGHINI, 

2009: 68). De acordo com Thiago E. A. Mota (2015: 204), “a lança apontada para baixo 

e o escudo em repouso indicam a suspensão da violência, reforçada pela presença das 

cornucópias sobre os ombros da armadura”. 

Também no interior do templo foram colocados os estandartes recuperados dos 

partos482. Segundo o próprio Augusto: “Guardei essas insígnias nos penetrais do Templo 

de Marte Vingador”483 (Feitos do Divino Augusto, XXIX). Zanker (1984: 21-22) defende 

que devido à enorme importância simbólica destas insígnias, elas devem ter ocupado um 

lugar de destaque, próximo às estátuas cultuais, na abside. Independente do local, a 

presença dos estandartes no templo por si só já representou algo notável, pois exaltava 

essa conquista diplomática que foi propagada como uma verdadeira vitória militar, como 

 
480 Puro e altamente translúcido mármore branco da ilha de Paros. Era considerado o melhor mármore pelos 

gregos. Os romanos foram capazes de se conectar a um sistema existente e o mármore de Paros, juntamente 

com o pentélico, se constituíam a base de suprimentos para a cidade no primeiro século a.C. (CLARIDGE, 

2010: 40-41). 
481 “Por muito tempo confundida com o rei Pirro, do Épiro, estátua colossal, pertencente à coleção dos 

Museus Capitolinos, representa Marte com imponente elmo e volumosa barba, tal como aparece no suposto 

frontão do templo. Descoberta em 1535 na parte noroeste do Fórum de Nerva, a estátua é adquirida pelo 

Papa Clemente XII em 1735 e passa a integrar a coleção capitolina cinco anos mais tarde. A estátua que 

atualmente pode ser vista no átrio do Palácio Novo sofreu várias intervenções e restaurações ao longo do 

tempo: a cimeira do elmo, com a esfinge e os dois pégasos, é quase toda reconstruída, com exceção de 

algumas partes da cauda e das patas dos animais que se preservaram. Por sorte, boa parte dos detalhes da 

couraça são originais como os grifos em alto relevo, a composição decorativa das lapelas - pteryges – e 

parte da cabeça de Medusa, gorgoneion” (MOTA, 2015: 203-204). 
482 La Rocca (1995: 78) afirma que além dos estandartes recuperados dos partos, o templo também abrigava 

os estandartes recuperados na Hispânia, na Gália e entre os dálmatas. 
483  Ea autem signa in penetrali quod est in templo Martis Vltoris reposui. (Traduzido do latim para o 

português por M. Trevizam, P. S. Vasconcellos e A. M. Rezende). 
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vimos. Por outro lado, ressaltava que o templo comemorava uma dupla vingança. Deste 

modo, “Marte não é apenas vingador de um assassinato político ocorrido em um passado 

que todos queriam esquecer; o deus é o vingador da cidade contra quantos tinham atacado 

a estabilidade de seu poder no mundo” (LA ROCCA, 1995: 78). 

 
Figura 149: Estátua de Marte Vingador. Mármore de Paros. Inv. S 58. Roma, Museus Capitolinos 

(MOTA, 2015: 204). 

Assim como ocorreu com a construção do templo de Apolo Palatino, esta foi a 

primeira vez que um templo foi dedicado a Marte no interior do pomerium. Tal inovação 

ia contra o costume e as recomendações legadas pelos etruscos, pois, como vimos 

anteriormente, de acordo com Vitrúvio: 

[...] os arúspices etruscos, nos escritos das suas ciências, solenemente 

afirmaram que os templos de Vênus, Vulcano e Marte deveriam ser edificados 

fora da muralha, [...] Quanto à Marte, se a sua divindade fosse venerada fora 

dos muros, não haveria dissensão armada entre os cidadãos, mas, defendendo 
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a cidade dos inimigos, iria salvá-la do perigo de guerra484 (VITRÚVIO. 

Tratado de Arquitetura, I. 7. 1). 

 

Com Marte residindo em sua importante morada dentro do pomerium, o 

Princeps declarava que Roma não precisava mais temer as guerras civis, às quais ele 

havia posto fim, como também não precisava se preocupar com ataques de outros povos, 

já que a mensagem criada e propagada no período era de que Roma era a capital do mundo 

conhecido, de modo que Augusto havia submetido o mundo ao Imperium romano, como 

ficou expresso em diversos monumentos pela cidade485, como o altar de Fortuna Redux 

e a ara Pacis, que comemoravam, respectivamente, suas vitórias no Oriente e no 

Ocidente.  

[...] Marte, transportado para dentro do pomerium, deixa de se limitar à esfera 

da proteção dos cidadãos em armas para se tornar, como Júpiter, uma espécie 

de divindade políade (especialmente se vista dentro do perfeito programa de 

imagens que ilustram o mito da origem da gens Iulia e do nascimento de 

Roma). Um deus, portanto, que expande sua vocação, cumprindo também 

tarefas inerentes à paz: afinal, a paz é a grande protagonista do fórum [...] 

(MAGGI, 2002: 915).  

 

 De acordo com Beard, North e Price (1998: 180), o poder do Imperador alterou 

a distinção conceitual entre a esfera “civil” e a “militar”, pois ao contrário dos magistrados 

republicanos, o Imperador exerceu autoridade em ambas as esferas simultaneamente486, 

e a “combinação de poder civil e militar nas mãos do Imperador significou que o 

pomerium, como fronteira religiosa, deixou de excluir o militar. Assim, em 2 a.C. o deus 

Marte recebeu pela primeira vez um templo dentro do pomerium”.  

Com relação a este templo, Sumi afirma que: 

Ao estabelecer o Templo de Mars Vltor como o repositório dos estandartes 

recuperados dos partos e fazendo-o central para a topografia das cerimônias 

triunfais, Augusto efetivamente mudou o significado desta estrutura de 

monumento da guerra civil para símbolo do mundo conquistado (SUMI, 2005: 

241). 

 

O templo de Marte Vingador era, portanto, o símbolo do mundo conquistado, 

uma expressão material da força e supremacia militar de Roma, e sua relação com a esfera 

 
484 Etruscis haruspicibus disciplinarum scripturis ita est dedicatum, extra murum Veneris, Volcani, Martis 

fana ideo conlocari, [...] Martis uero diuinitas cum sit extra moenia dedicata, non erit inter ciues armigera 

dissensio, sed ab hostibus ea defensa belli periculo conseruabit. (Traduzido do latim para o português por 

M. Justino Maciel). 
485 Além disso, em algumas passagens de suas Res Gestae, Augusto também propagou esta noção de que 

submeteu o mundo e os inimigos, livrando o povo romano do temor, por exemplo, quando afirma: “Abaixo 

uma cópia dos feitos do Divino Augusto, pelos quais submeteu o mundo ao império do Povo romano [...]” 

(Feitos do Divino Augusto, Pr.); ou “livrei do medo e dos perigos toda a comunidade” (Feitos do Divino 

Augusto, V); ou ainda “depois de extinguir as guerras civis” (Feitos do Divino Augusto, XXXIV). 
486 Beard, North e Price (1998: 180) lembram que Augusto possuía o “imperium proconsular” e o “imperium 

consular”. 
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militar era enorme, não só por ser um templo dedicado ao deus da guerra ou por ter sido 

construído em homenagem a vitórias militares, contra os assassinos de César e contra os 

partos, mas também pelas funções que passou a desempenhar. Estas funções estavam 

prescritas na Lex Templi487 proclamada por Augusto no momento da dedicatio do templo. 

Conhecemos o teor da Lex Templi por meio de dois autores antigos. Um deles é 

Suetônio (A Vida dos Doze Césares, Vida de Augusto, XXIX), que traz uma descrição 

breve sobre as funções do templo, esclarecendo que Augusto 

determinou, então, que o Senado fosse consultado neste templo sobre guerras 

e triunfos, que os que houvessem de partir para as Províncias saíssem daí 

investidos de poder e que cada um dos vencedores que regressasse levasse para 

esse local as insígnias do triunfo488 (SUETÔNIO. A Vida dos Doze Césares, 

Vida de Augusto, XXIX). 

 

O segundo autor que nos esclarece sobre o conteúdo da Lex Templi, e que nos 

traz informações mais precisas que aquelas dadas por Suetônio, é Dion Cássio. Apesar da 

lacuna nos manuscritos nos ter privado do início do texto, podemos ter uma boa noção 

das funções do templo de Mars Vltor. Segundo nos informa Dion Cássio, 

[...] a Marte, e que ele e seus netos devem ir lá quantas vezes quiserem, 

enquanto aqueles que passavam do grupo de garotos e estavam sendo inscritos 

entre os jovens em idade militar invariavelmente o façam; que aqueles que 

foram enviados para comando no exterior façam daquele o seu ponto de 

partida; que o Senado deve votar lá em relação à concessão de triunfos e que 

os vencedores, depois de celebrá-los, devem dedicar a Marte seu cetro e sua 

coroa; que tais vencedores e todos os outros que recebem honras triunfais 

tenham suas estátuas em bronze erguidas no Fórum; que caso os estandartes 

militares capturados pelo inimigo sejam recuperados, eles devem ser colocados 

no templo; que um festival deve ser celebrado próximo aos degraus do templo 

pelos comandantes da cavalaria de cada ano; que um prego deve ser cravado 

pelos censores no final de seus mandatos; e que até os senadores devem ter o 

direito de contratar para suprir os cavalos que competem nos jogos circenses e 

também para assumir o comando geral do templo, como havia sido 

estabelecido por lei no caso dos templos de Apolo e de Júpiter Capitolino489 

(DION CÁSSIO. História Romana, LV. 10. 2-5). 

 
487 De acordo com André Magdelain (1995: 108-109), durante o Principado a Lex Templi era lida no 

momento da dedicação do templo, sem se confundir com ela. Este autor esclarece que a Lex Templi usava 

como modelo a Lex do templo de Diana no Aventino, do período de Sérvio Túlio. Ela não se comparava 

com um édito, redigido em outro estilo. 
488 [...] sanxit ergo, ut de bellis triumphisque hic consuleretur senatus, prouincias cum imperio petituri hinc 

deducerentur, quique uictores redissent, huc insignia triumphorum conferrent. (Traduzido do latim para o 

português por M. Trevizam, P. S. Vasconcellos e A. M. Rezende). 
489 ... Ἄρει, ἑαυτὸν δὲ καὶ τοὺς ἐγγόνους, ὁσάκις ἂν ἐθελήσωσι, τούς τε ἐκ τῶν παίδων ἐξιόντας καὶ ἐς τοὺς 

ἐφήβους ἐγγραφομένους ἐκεῖσε πάντως ἀφικνεῖσθαι, καὶ τοὺς ἐπὶ τὰς ἀρχὰς τὰς ἐκδήμους στελλομένους 

ἐκεῖθεν ἀφορμᾶσθαι, τάς τε γνώμας τὰς περὶ τῶν νικητηρίων ἐκεῖ τὴν βουλὴν ποιεῖσθαι, καὶ τοὺς 

πέμψαντας αὐτὰ τῷ Ἄρει τούτῳ καὶ τὸ σκῆπτρον καὶ τὸν στέφανον ἀνατιθέναι, καὶ ἐκείνους τε καὶ τοὺς 

ἄλλους τοὺς τὰς ἐπινικίους τιμὰς λαμβάνοντας ἐν τῇ ἀγορᾷ χαλκοῦς  ἵστασθαι, ἄν τέ ποτε σημεῖα 

στρατιωτικὰ ἐς πολεμίους ἁλόντα ἀνακομισθῇ, ἐς τὸν ναὸν αὐτὰ τίθεσθαι, καὶ πανήγυρίν τινα πρὸς τοῖς 

ἀναβασμοῖς αὐτοῦ ὑπὸ τῶν ἀεὶ ἰλαρχούντων ποιεῖσθαι, ἧλόν τε αὐτῷ ὑπὸ τῶν τιμητευσάντων  

προσπήγνυσθαι, καὶ τήν τε παράσχεσιν τῶν ἵππων τῶν ἐς τὴν ἱπποδρομίαν ἀγωνιουμένων καὶ τὴν τοῦ ναοῦ 

φυλακὴν καὶ βουλευταῖς ἐργολαβεῖν ἐξεῖναι, καθάπερ ἐπί τε τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ ἐπὶ τοῦ Διὸς τοῦ 
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Percebemos por meio destas passagens a preponderância das funções 

relacionadas com aspectos militares, como os assuntos referentes à paz, à guerra e aos 

triunfos. Além disso, algumas das atividades que passaram a ser realizadas no templo de 

Marte anteriormente eram realizadas no Monte Capitolino ou no Campo de Marte, o que 

demonstra em que nível se deu a transferência simbólica e funcional entre estes espaços. 

De acordo com Marianne Bonnefond (1987: 254), o uso do templo de Marte 

Vingador, por parte do Senado, para decidir sobre guerras e triunfos, constituiu-se uma 

inovação, sendo o início de uma especialização que relacionou um sujeito de deliberação 

e um local em particular. Anteriormente as decisões sobre guerras eram feitas em 

diferentes lugares, principalmente na Cúria ou em algum templo, como, por exemplo, o 

templo de Júpiter Capitolino, de modo que “Augusto, ao prescrever a realização das 

sessões relacionadas à guerra no templo de Mars Vltor realmente não inova; ele apenas 

realiza uma transferência de função em detrimento do Capitólio” (BONNEFOND, 1987: 

254). 

Já no que diz respeito às concessões de triunfos, a decisão do Princeps figurou 

como uma grande inovação, haja vista que, como tratamos anteriormente, no período 

republicano quando um general vitorioso intentava realizar um triunfo, ele deveria 

convocar o Senado para fora do pomerium, no Campo de Marte, já que não poderia 

adentrar no território sagrado investido do imperium que recebera antes de deixar Roma. 

Essa inovação se constitui numa transferência simbólica e funcional entre o Campo de 

Marte, extra pomerium, e o seu templo intra pomerium, o que é bastante significativo. 

Outra função do templo que se liga com a noção de imperium e sua relação com 

o pomerium é a de que ele seria o ponto de partida para aqueles que saíam de Roma em 

expedições militares490 e para aqueles que iriam exercer comando fora de Roma, de modo 

que partiriam deste templo já investidos de poder, o que demonstra mais uma vez a 

mudança nas restrições religiosas, de modo que o pomerium, como fronteira religiosa, 

deixou de excluir o aspecto militar. Além disso, esta mudança também demonstra uma 

 
Καπιτωλίου ἐνενομοθέτητο. (Traduzido do grego para o inglês por Earnest Cary e para o português pelo 

autor desta tese). 
490 No que se refere a partidas de comandantes para expedições militares, vale ressaltar aqui o nome de 

Caio César, neto e filho adotivo de Augusto, que partiu rumo ao leste, pouco tempo depois que o templo 

havia sido consagrado. Sobre esta ocasião, Sumi (2005: 251) afirma que “Caio emergiu do templo de Mars 

Vltor, passando pelo Fórum de Augusto, que continha não apenas uma imagem de Augusto na quadriga, 

um símbolo da vitória, mas também estátuas dos membros famosos da gens Júlia e muitos dos grandes 

triumphatores da história romana. Caio nesta ocasião era claramente parte de um continuum de 

comandantes, os fabricantes da história romana, e sua partida antecipava glória similar para ele próprio”. 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*kapitwli%2Fou&la=greek&can=*kapitwli%2Fou0&prior=tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29nenomoqe%2Fthto&la=greek&can=e%29nenomoqe%2Fthto0&prior=*kapitwli/ou
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transferência simbólica e um compartilhamento de função com o templo de Júpiter 

Capitolino, já que, durante a República, antes de sua partida, o magistrado usando o 

paludamentum pronunciava seus votos no templo de Júpiter Optimus Maximus, tomava 

os auspícios da partida e se juntava, fora do pomerium, com seus exércitos, para depois 

partirem. Com a mudança de Augusto, segundo Bonnefond (1987: 257-258), o Capitolino 

não perdeu esta função, mas a compartilhou com o templo de Marte, sendo que nos dois 

templos eram realizados os votos, no entanto era do templo de Marte que os magistrados 

partiam para fora de Roma, o que conferia a este templo “uma preeminência de fato sobre 

o Capitólio”. 

Além disso, o templo de Marte Vingador passou a ser o local onde os 

triunfadores deveriam depositar e dedicar a Marte aquilo que Suetônio (A Vida dos Doze 

Césares, Vida de Augusto, XXIX) denomina de insignia triumphorum, e que deve se 

tratar da coroa e do cetro, citados por Dion Cássio (História Romana, LV. 10. 3), os quais 

tinham sido usados pelo triunfador durante a cerimônia, bem como deveriam colocar no 

templo os estandartes recuperados dos inimigos. Com estas medidas, temos, mais uma 

vez, uma transferência funcional entre templos do Monte Capitolino e o templo de Marte, 

haja vista que, como tratamos no primeiro capítulo, no fim dos triunfos o triunfador 

deveria depositar no templo de Júpiter Capitolino a coroa e o cetro, bem como deveria 

dedicar no templo de Júpiter Ferétrio estandartes ou outros espólios de guerra. Tais 

funções passam a ser desempenhadas pelo templo de Mars Vltor, embora não tenhamos 

como saber em que momento isso era realizado, ou seja, não sabemos se houve uma 

mudança na rota triunfal, para que as insígnias fossem dedicadas no templo de Marte 

antes do fim da cerimônia, já que esta continuou terminando no templo de Júpiter 

Capitolino. Bonnefond (1987: 259) sugere que Augusto não modificou a cerimônia 

triunfal, mas exigiu que, uma vez terminado o triunfo, os generais triunfantes deveriam 

dedicar as insígnias a Marte Vingador, o que seria, segundo esta autora, “uma maneira 

hábil de obrigá-los a manifestar que é a ele (Marte) que eles devem seu sucesso tanto 

quanto a Júpiter, sem alterar de forma alguma a própria cerimônia triunfal”. 

Além de todas essas funções referentes a assuntos de guerra e paz, em Suetônio 

temos uma segunda passagem na qual ele nos deixa entrever outra forma em que o templo 

foi utilizado relacionado a esta temática, quando ele afirma que Augusto “obrigou os 

príncipes de algumas nações bárbaras a jurarem no templo de Marte Vingador que lhe 
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permaneceriam leais e dentro dos limites da paz que rogavam”491 (A Vida dos Doze 

Césares, Vida de Augusto, XXI).        

Mas o templo não serviu apenas para funções militares, desempenhou também 

funções cívicas, de modo que o templo foi utilizado para a realização do ritual de 

passagem no qual o menino se tornava homem492, trocando a bulla493 e a toga praetexta494 

pela toga virillis495, bem como para a realização de um ritual, realizado pelos Censores, 

que tinha relação com o censo e marcava o fim do lustrum496. De acordo com Bonnefond: 

Cada cidadão mantém com Marte Vltor um relacionamento duplo: individual, 

quando ele troca a toga praetexta, coletivo quando o censo atribui a ele seu 

lugar na hierarquia cívica. É sobre esse aspecto que as demais disposições da 

lex templi insistem: elas visam estabelecer, por meio de ritos ou atos materiais, 

uma relação entre o templo e uma parte do corpo cívico: as ordens superiores 

(BONNEFOND, 1987: 267). 

 

Desta forma, as outras duas funções do templo buscaram envolver os Equestres 

e os Senadores. Os Equestres, por meio da realização de um festival próximo aos degraus 

do templo; e os Senadores por poderem tomar parte no suprimento dos cavalos que 

corriam no Circo e por poderem assumir o comando geral do templo, como havia sido 

determinado no caso dos templos de Apolo e de Júpiter (DION CÁSSIO. História 

Romana, LV. 10. 5). É interessante perceber, por meio da passagem de Dion Cássio, a 

equiparação entre os três templos, Júpiter Capitolino, Apolo Palatino e Marte Vingador, 

o que demonstra o quanto estes dois templos construídos por Augusto passaram a ter um 

prestígio e uma importância similar àqueles de Júpiter Capitolino. 

Assim como o templo de Apolo Palatino desempenhou um importante papel ao 

longo do governo de Augusto, funcionando como um marco para o início de seu poder, o 

 
491 [...] ut quorundam barbarorum principes in aede Martis Vltoris iurare coegerit mansuros se in fide ac 

pace quam peterent. (Traduzido do latim para o português por M. Trevizam, P. S. Vasconcellos e A. M. 

Rezende). 
492 Nesta cerimônia era realizado um sacrifício no templo de Júpiter, que continuou ocorrendo, de modo 

que o templo de Marte tornou-se parte da cerimônia, sem que o Capitólio tenha sido desapropriado de sua 

função anterior. “Mas essa inovação coloca o edifício augustano (templo de Marte) em pé de igualdade 

com ele (templo de Júpiter) e o torna outro centro não apenas das atividades e ritos relacionados à guerra, 

mas, mais amplamente, da vida cívica, uma vez que sacraliza a integração do novo cidadão na comunidade” 

(BONNEFOND, 1987: 264). 
493 O medalhão arredondado e convexo do garoto que continha um amuleto, geralmente de natureza fálica. 

A bulla foi adotada pelos romanos dos etruscos. Podia ser de ouro, prata, bronze ou até couro (SEBESTA; 

BONFANTE, 2001: 242). 
494 Uma toga com uma faixa púrpura tecida ao longo de sua borda inferior. Era usado por crianças nascidas 

livres de ambos os sexos e por Cônsules e sacerdotes quando presidiam a funções oficiais (SEBESTA; 

BONFANTE, 2001: 247). 
495 A toga branca lisa que os meninos assumiam na maturidade. Era idêntico à toga pura. (SEBESTA; 

BONFANTE, 2001: 247). 
496 O sacrifício que um Censor realizava no final do censo, uma purificação do povo romano como um todo 

pela lustração. Como isso ocorria apenas uma vez a cada cinco anos sob a República, passou a ser sinônimo 

do período entre as lustrações (RICHARDSON, 1992: 439). 
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templo de Marte Vingador também teve um papel preponderante nos anos finais de seu 

governo, de modo que estes dois templos eclipsaram o poder e a soberania que o templo 

de Júpiter possuía até então. 

3.5. O Triunfo da Memória e a Memória do Triunfo: O Fórum de Augusto e a 

História Romana Recriada em Pedra 

No que se refere ao Fórum de Augusto e seu traçado, vimos anteriormente que 

ele se assemelhava ao Fórum de César e que ambos possuíam um traçado semelhante ao 

dos pórticos construídos entre a República Tardia e o início do Principado, embora com 

o templo construído em uma de suas extremidades. No entanto, Augusto apresentou 

algumas inovações com a construção de seu fórum. Uma delas diz respeito ao enorme 

muro que separava o fórum da região de Subura. Segundo Favro (2008: 175): 

Atrás do templo de Marte Vingador, uma parede rústica de tufo erguia-se sobre 

metros de altura. A barreira foi projetada para impedir a propagação de 

incêndios da região de Subura, cheia e altamente inflamável. A enorme 

muralha também ocultava visões externas intrusivas da cidade, mantendo 

assim a atenção voltada para dentro. Formalmente, o muro serviu como pano 

de fundo neutro para o grande templo. Essa enorme superfície vertical 

uniforme de peperino e pedra de Gabii foi articulada com traços de travertino. 

Essas faixas brancas se moviam para fora da parede traseira do templo, através 

dos pórticos laterais e curvavam-se através da superfície das êxedras laterais. 

Se originalmente deixadas visíveis, as fitas horizontais brancas de travertino 

amarrariam visualmente os vários componentes do Forum Augustum em um 

pacote arrumado (FAVRO, 2008: 175).  

 

Outra inovação no traçado do Fórum de Augusto e que o diferencia daquele de 

César e dos pórticos quadrangulares que existiam na época são as êxedras (Fig. 134 G e 

134 H) e os amplos espaços semicirculares dispostos nas extremidades do Fórum. Além 

disso, segundo Joseph Geiger (2008: 74), mesmo com toda a grandiosidade do Fórum de 

Augusto, esse enorme projeto não se afastou em qualquer sentido real dos grandes 

projetos de outros governantes do mundo antigo e não adicionou uma verdadeira noção 

nova às ideias existentes, de modo que a grande inovação do Fórum foi o seu “Hall da 

Fama”, a Galeria de Heróis. Pois ao longo das paredes de ambos os pórticos havia 

diversos nichos retangulares, nos quais estavam dispostas as estátuas de personalidades 

importantes para a história de Roma, sejam elas históricas ou lendárias, os summi uiri. 

Segundo Mota, 

Certamente que muitas estátuas, bustos e inscrições pudessem ser encontrados 

ao longo da cidade, o diferencial do Fórum de Augusto foi ter agrupado e 

sistematizado essas estátuas em um mesmo lugar, ao estilo de um panteão 

cívico. [...] O Fórum de Augusto introduzia uma nova proposta de exposição 

destas estátuas, em uma espécie de narrativa autorizada e purgada de qualquer 
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memória inconveniente. Se esta narrativa colocava em destaque os ancestrais 

heroicos e históricos do Princeps, de forma alguma, minimizava o peso das 

outras gentes na consolidação e ampliação dos domínios de Roma (MOTA, 

2015: 209). 

 

Porém, antes de tratarmos sobre os summi uiri, vamos analisar as êxedras que 

faziam parte do fórum (Fig. 150). Segundo Zanker (1984: 10), as êxedras do Fórum de 

Augusto nasceram da necessidade de amplos espaços cobertos, protegidos do barulho, já 

que o Fórum tinha sido projetado para servir aos tribunais e às atividades escolares e 

administrativas. Esse autor sugere que a falta de espaço e a passagem muito estreita entre 

o Fórum de César e a Subura deu origem a esta moderna solução, de forma que por meio 

das êxedras o arquiteto pôde aumentar consideravelmente o espaço. 

 
Figura 150: Fórum de Augusto. Seção reconstrutiva do pórtico meridional e da êxedra maior 

(MENEGHINI, 2009: 72). 

Como vimos anteriormente, hoje há um consenso de que existiram quatro 

êxedras, sendo que as duas êxedras menores, mais distantes do templo, posteriormente 

foram destruídas para a construção de outros fóruns imperiais. A êxedra sul, cuja 

existência não pode ser comprovada já que se encontra sob as avenidas modernas, teria 

sido destruída para a construção do Fórum Transitório, enquanto que a êxedra oeste, cuja 

existência foi atestada pelas escavações de 1998-2000, deve ter sido destruída para a 

construção do Fórum de Trajano. Elisabetta Carnabuci (2010: 108-111) considera a 

possibilidade de que ambas êxedras menores foram demolidas no governo de Domiciano, 

já que seria difícil imaginar que apenas uma delas fosse demolida e que o Fórum ficasse 
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com três êxedras entre o período de Domiciano e o de Trajano. Além disso, como 

esclarece esta autora, os estudos na área apontam para a demolição da êxedra oeste num 

período anterior ao de Trajano.  

Também por meio dos estudos arqueológicos, sabemos que esta êxedra era 

menor que as duas próximas ao templo, de modo que a reconstituição proposta 

(Fig. 134 H e 151) para essa êxedra a representa com uma pavimentação e disposição das 

colunas igual ao das outras êxedras, das quais temos mais informações, devido à maior 

quantidade de fragmentos encontrados e ao estado atual das ruínas. Como ainda pode ser 

visto nestas ruínas (Fig. 152), as êxedras maiores (Fig. 134 G) possuíam dois níveis e 

tinham nichos entre as pilastras em ambos os níveis (Fig. 153). Não há dúvidas quanto ao 

número de nichos em cada êxedra: havia quinze nichos no nível inferior, sendo um nicho 

no centro, ladeado por sete nichos de cada lado; quanto ao nível superior, ele também foi 

organizado em grupos de sete nichos (GEIGER, 2008: 99-101). O nicho central (Fig. 

154), em cada uma das êxedras, era maior do que os outros, tanto em largura quanto em 

altura, e abrigava importantes estátuas. Segundo Ovídio (Fastos, 5. 563-566), 

Ali (Marte) vê Eneias, que carrega o caro peso, 

e todos ancestrais dos nobres Júlios. 

Ali vê Rômulo, co’as armas conquistadas 

e, ao fundo, os nobres feitos dos heróis497 (OVÍDIO. Fastos, 5. 563-566). 

 

Acredita-se que as estátuas de Eneias carregando Anquises e segurando a mão 

de Ascânio, representando sua fuga de Troia, estaria no nicho central da êxedra ao norte, 

e em ambos os lados deste nicho estariam as estátuas dos reis de Alba Longa e dos 

ancestrais da gens Iulia; enquanto que a estátua de Rômulo levando os spolia opima, 

estaria no nicho central da êxedra ao leste, flanqueado pelas dos summi uiri de Roma. 

Estas estátuas dispostas nos nichos centrais possuíam estreita relação com as figuras de 

Vênus e Marte que estavam no frontispício do templo, de modo que a proximidade entre 

os dois deuses do frontão e as estátuas centrais das êxedras refletia a relação deles em 

suas narrativas mitológicas, de tal modo que Eneias estava na êxedra mais próxima de 

sua ancestral Vênus, enquanto que Rômulo estava na êxedra mais próxima ao seu 

ancestral Marte.  

 
497 hinc uidet Aenean oneratum pondere caro 

et tot Iuleae nobilitatis auos; 

hinc uidet Iliaden umeris ducis arma ferentem, 

claraque dispositis acta subesse uiris. (Traduzido do latim para o português por Márcio Meirelles Gouvêa 

Júnior). 
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Figura 151: Fórum de Augusto. Reconstrução em 3D do pórtico com uma das êxedras menores 

(UNGARO, 2002: 111). 

 
Figura 152: Fórum de Augusto. À esquerda ruínas da êxedra norte. À direita ruínas da êxedra leste 

onde pode-se ver os nichos inferiores e superiores. Fotos tiradas pelo autor em 17/02/2019. Roma. 

Segundo Favro (2008: 230), a passagem de Ovídio citada anteriormente revela 

a importância de imagens e da sinalização verbal na transmissão de informações, além de 

confirmar a base de conhecimento compartilhada do público, de modo que grande parte 

das pessoas em Roma conseguia identificar as figuras exibidas e seus papéis nas 

complexas genealogias e mitos romanos. De acordo com esta autora, a justaposição de 

Eneias e Rômulo nas êxedras opostas desafiou os visitantes a procurar em suas memórias 

uma narrativa que justificasse tal associação. 
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Figura 153: Fórum de Augusto. Reconstrução em 3D da êxedra norte (UNGARO, 2013a: 160-161). 

 
Figura 154: Fórum de Augusto. Reconstrução em 3D do nicho central de uma das êxedras maiores 

(UNGARO, 2013a: 125). 

No Fórum de Augusto ficou evidente a posição privilegiada conferida aos mitos 

de Tróia e de Rômulo, relatos que contavam a origem do povo romano, de suas 

instituições e de seus líderes. Para Scheid (2003b:136-137), esta preferência se deu por 

alguns motivos. Primeiramente, porque este tema mitológico permitiu a um grande 
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número de romanos, e particularmente cidadãos romanos, participar neste processo de 

reflexão. Em segundo lugar, porque esta restrição está de acordo com a inclinação romana 

pela mitologia que focava temas históricos, patrióticos e institucionais. E por fim, porque 

as narrações míticas faziam parte do círculo das operações simbólicas, pois mesmo 

havendo aqueles que duvidavam da veracidade dos mitos, esta não era uma condição sine 

qua non para a eficácia do gênero. O autor conclui declarando sua opinião de que a 

mitologia do período augustano cumpriu uma função social e intelectual ativa. 

Por meio desta iconografia, Augusto deu uma expressão material à sua origem 

divina, tal e qual ele havia propagado por diversos meios, exaltando a relação entre si e 

esta linhagem divina, ligando-se à história de Roma e a personagens como Eneias, 

Rômulo, Marte e Vênus. Segundo Zanker (2005: 233), o mais decisivo no programa 

iconográfico do Fórum de Augusto, no que se refere à parte mitológica, foi a combinação 

entre o mito de Tróia e a lenda de Rômulo, em tal medida que, do modo como Virgílio a 

havia grafado, Augusto era o principal representante de uma linhagem divina que possuía 

Marte e Vênus como antepassados, já que Eneias, filho de Anquises e Vênus, era visto 

com um dos mais importantes antepassados da gens Iulia, visto que ele era o pai de 

Ascânio/Iulo que, como se dizia, havia fundado a cidade de Alba Longa. Desta linhagem 

descendia Reia Silvia, que seduzida por Marte, engravidou e deu à luz os gêmeos Rômulo 

e Remo, sendo Rômulo o fundador de Roma e seu primeiro Rei. Segundo Meneghini 

(2009: 71): 

O significado deste ciclo decorativo, como aquele do frontão do templo de 

Marte Vingador, era destinado a legitimar o poder de Augusto e a confirmar as 

origens divinas. O filho de Vênus (Eneias) e de Marte (Rômulo), fundador da 

gens Iulia e dos próprios romanos, eram postos um de frente ao outro para 

recordar aos espectadores o quanto a tradição da família de Augusto e os 

eventos de Roma estavam entrelaçados e a demonstrar o quanto o mito e a 

história, inseparáveis na mentalidade dos antigos, se fundiram neste 

entrelaçamento (MENEGHINI, 2009: 71). 

 

Augusto se apropriou do passado de modo a recriar uma história na qual o seu 

nome e o de sua família estivessem diretamente ligados às histórias mais sacras para os 

romanos. De acordo com Louise Revell (2009: 104-107), Augusto usou a iconografia de 

seu Fórum como um caminho para recriar uma história de Roma que respondesse a suas 

necessidades políticas. “Mitos tais como aquele de Rômulo e Remo vieram a simbolizar 

um sentido compartilhado da história, ao mesmo tempo mantendo a aura do poder 

imperial” (REVELL, 2009: 107). 

De acordo com Mota (2015: 198), o Fórum de Augusto foi a construção que 

melhor sintetizou a conciliação entre memória genealógica e passado republicano, se 
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tornando um ícone da res publica restituta, ele “traduzia em pedra a devoção do Princeps 

aos deuses, ao passado republicano e, obviamente, aos membros de sua linhagem 

especial, conectada a Vênus através de Iúlo e Eneias”. 

Percebe-se, portanto, a estreita relação da construção do Fórum de Augusto com 

sua política que sabia unir o engrandecimento da capital do Império por meio das obras 

públicas, com a valorização do passado e das tradições dos antepassados, selecionando e 

manipulando fatos históricos e narrativas mitológicas e lendárias, conseguindo com isso 

ligar a sua história com o passado mítico de Roma, estabelecendo um elo entre presente, 

passado e futuro, a fim de criar uma memória focada em seu nome e em seus feitos. 

Além disso, como vimos, Augusto realizou uma transferência simbólica e 

funcional tanto entre o Monte Capitolino e o templo de Marte Vingador, quanto entre este 

e o Campo de Marte. Mas podemos dizer que esta transferência também se deu em relação 

ao antigo Fórum Romano e o Fórum de Augusto. De acordo com Favro (1988: 20), 

Augusto transferiu atividades do antigo fórum para o seu, de modo que seu Fórum 

usurpou o Fórum Romano como o lugar mais proeminente da capital para a exibição de 

atos comemorativos, de modo que, programaticamente e visualmente, seu fórum afastou 

o poder do Fórum Romano, e este se tornou uma área de importância secundária.  

Uma das atividades que era praticada no antigo fórum, principalmente nas 

basílicas, e que passou a ser realizada também no Fórum de Augusto, é a atividade 

judiciária498 que se desenrolava nos tribunais. Estes tribunais eram regidos pelo Pretor 

Urbano e pelo Pretor Peregrino.499 Segundo Carnabuci (1996: 42-43; 2010: 110) os 

julgamentos eram realizados nas duas êxedras maiores (Fig. 134 G). O tribunal do Pretor 

Urbano era colocado na êxedra ao norte e servia para dirimir controvérsias entre os 

cidadãos romanos, enquanto que o tribunal do Pretor Peregrino era colocado na êxedra 

oposta e servia para julgar o que dizia respeito às relações com os estrangeiros sem 

cidadania (peregrini) (MENEGHINI, 2009: 72). 

Pode-se identificar as êxedras como os lugares onde se desenrolavam as 

principais atividades judiciárias de Roma, graças ao auxílio de textos jurídicos 

conservados em tabuinhas de cera encontradas próximas a Pompeia e em Herculano. 

 
498 Como vimos anteriormente, de acordo com Suetônio (A Vida dos Doze Césares, Vida de Augusto, 

XXIX), a própria construção do Fórum de Augusto se justificaria pela necessidade de um lugar para atender 

ao grande número de julgamentos. 
499 De acordo com Carnabuci (1996: 20), segundo o testemunho das fontes textuais, o Pretor poderia 

administrar a justiça em qualquer lugar da cidade, no entanto o Fórum Romano sempre foi, desde o início 

da República, a sede privilegiada para estas atividades.  
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Estas tabuinhas continham convocações de testemunhas no âmbito de procedimentos 

judiciários (SHAYA, 2013: 89-90; CARNABUCI, 2010: 111; MENEGHINI, 2009: 72). 

Algumas destas tabuinhas, por exemplo, 

[...] exigem que os litigantes apareçam em determinadas características 

arquitetônicas e estátuas específicas no Fórum de Augusto, como “diante do 

altar do Templo de Marte Ultor”, “diante da estátua de Graco na quarta coluna 

perto do degrau”, na “estátua triunfal de Caio Sêncio Saturnino” ou “na estátua 

de Diana Lucífera na décima coluna”. Outras registram editos que os residentes 

de Herculano copiaram dos documentos exibidos nas colunas nos pórticos do 

fórum e levaram para casa. A partir delas, vemos que a arquitetura e as imagens 

no fórum se tornaram parte do funcionamento do sistema de justiça (SHAYA, 

2013: 90). 

 

Segundo Carnabuci (2010: 123), é provável que as estruturas montadas sobre a 

luxuosa pavimentação marmórea das êxedras, para a realização destes tribunais, eram 

feitas em madeira (Fig. 153), como o palco elevado (suggestus) sobre o qual era colocada 

a prestigiosa sella curulis do magistrado, e as vastas plataformas semicirculares, talvez 

dotadas de escada, que abrigava os subsellia, os característicos assentos sem encosto 

destinados aos membros do consilium julgador que podia ter até 75 membros, 

compreendendo os jurados, o presidente do tribunal, as partes em causa, os advogados, 

as testemunhas e os assistentes, além do público. 

Dando continuidade às êxedras, ao longo das paredes dos pórticos (Fig. 134 F) 

havia nichos retangulares, que ficavam posicionados entre colunas de giallo antico e 

possuíam as estátuas honoríficas, em mármore e de corpo inteiro, de grandes homens 

(históricos ou míticos) do passado de Roma, os summi uiri. Esta galeria que reunia 

importantes personalidades foi uma das inovações de Augusto e expressa, a nosso ver, 

seu desejo de se inserir no continuum da história romana. 

Ele encheu seu fórum de imagens e inscrições que comemoraram a expansão 

do Império através do tempo. Famoso por alegar que encontrou Roma uma 

cidade de tijolos e transformou-a em mármore, Augusto realizou uma 

transformação da história pública de Roma que foi igualmente impressionante: 

ele tornou-a um grandioso arranjo imperial de mármore e monumentos. Nos 

summi uiri, 753 anos de história romana estavam em pedras que pareciam 

garantir a própria permanência das ideias lançadas nelas. E todas as pedras e 

suas histórias pertenciam ao ainda mais magnífico Fórum de Augusto 

(SHAYA, 2013: 89). 

 

No que se refere aos aspectos físicos da galeria, as molduras dos nichos eram 

muito variadas, os tipos fundamentais de entalhes eram colocados tanto verticalmente 

quanto horizontalmente; havia ainda uma faixa horizontal abaixo dos nichos com 

decoração floral e uma cornija ricamente decorada acima das molduras (Fig. 155). As 

estátuas tinham que ter uma profundidade de cerca de 50 centímetros. Abaixo de cada 

estátua um breve titulus continha o nome do indivíduo e um longo elogium que recontava 
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os serviços de cada um para a República. Tanto os tituli quanto os elogia eram inscritos 

em mármore. De acordo com Alain M. Gowing:  

Imagem e texto aqui trabalham juntos para apresentar uma memória 

relativamente fixa de um grupo muito seleto de homens; ambos os meios, 

escultura e inscrição, pela sua natureza sugerem um sentido de permanência e 

continuidade. [...] O objetivo da galeria, contudo, era colocar o novo Imperador 

e sua família num jogo visual com aqueles personagens republicanos com 

quem ele desejava ser mais intimamente associado [...] (GOWING, 2005: 140). 

 

 
Figura 155: Fórum de Augusto. Reconstrução de um nicho no pórtico (UNGARO, 2013a: 163). 

Devido às limitações das escavações, das quais já tratamos, não se sabe o número 

exato de nichos e/ou das estátuas existentes nos pórticos, e acredita-se que no momento 
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da inauguração havia nichos vazios para futuros ocupantes. A partir dos fragmentos 

encontrados nas escavações, sabe-se de alguns dos ocupantes da galeria dos summi uiri, 

além disso, sabemos da existência de algumas estátuas na galeria a partir de cópias que 

foram encontradas em diferentes localidades que construíram fóruns inspirados no de 

Augusto. Segundo Brad Johnson (2001: 07), algumas, se não todas, estátuas e os elogia 

exibidos no Fórum foram duplicados e colocados em vários municípios em toda a 

Península Itálica e em outros lugares. Essas cidades, como resultado de doações privadas 

ou voto público, optaram por erguer monumentos inspirados ou modelados a partir 

daqueles em Roma. Como resultado, cópias dos elogia foram recuperados nas cidades de 

Arezzo, Pompeia e Lavínio. Estas reproduções ajudaram na restauração das inscrições 

encontradas no Fórum. 

Segundo La Rocca (1995: 81-82), a partir dos fragmentos e das cópias, é possível 

inferir que estavam lá os reis míticos de Alba Longa, como Eneias Sílvio, filho de 

Ascânio, Alba Sílvio, filho de Latino, e Procas Sílvio, filho de Aventino. Entre os 

romanos, podemos citar Tibério Semprônio Graco, Mário, Sula, Júlio César Estrabão e 

muitos outros. Além disso, não faltava a presença de membros da família do Princeps, 

como seu sobrinho Marcelo, seu braço direito Agripa e seu enteado Druso. 

Como salienta Josephine Shaya (2013: 87-89), o poder de um monumento reside 

na criação da ideia de um passado comum, de modo que os summi uiri ofereceram uma 

história sedutora e direta do crescimento do Império e da legitimidade de Augusto, mas 

essa história coletiva também envolvia esquecimento e perda. De acordo com esta autora, 

uma leitura atenta dos elogia sobreviventes sugere que a série de vidas e imagens inscritas 

de heróis romanos, fundadores, reis e generais contou uma história da criação de um 

Império que culminou em Augusto, de modo que a galeria dos summi uiri enfatizou uma 

narrativa augustana do passado em detrimento de outras, de modo que não encontramos 

vestígios de algumas importantes personalidades da República Tardia, como Cícero, 

Bruto, Cássio, Lépido e Marco Antônio. De acordo com esta autora, esse silêncio ressoa 

nas Res Gestae, quando Augusto (Feitos do Divino Augusto, I) afirma que teria libertado 

a República da tirania de uma facção, mas não cita nomes.  

Com relação aos elogia presentes no Fórum, Johnson (2001: 28) afirma que eles 

possuíam cinco características assim identificadas: 1) nomenclatura; 2) lista de 

magistraturas exercidas; 3) conquistas militares; 4) realizações pessoais ou civis; e 5) 

programas de construção ou outras informações. Segundo este autor (2001: 28-33), na 

nomenclatura de tais elogia os nomes são dados no nominativo, praenomina são 
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abreviados, os gentilicia são fornecidos, a filiação é indicada através do uso de 

patronímicos, e cognomina foram incluídos; as magistraturas listados nos elogia revelam 

que a maior parte dos summi uiri desempenhou as funções mais importantes de Roma, e 

é possível que sacerdócios foram incluídos nos elogia, a fim de salientar a importância 

religiosa e as funções do Fórum; na terceira seção estão presentes vitórias militares, 

batalhas importantes, a captura de cidades, a subjugação dos inimigos de Roma e a 

celebração de triunfos; a quarta seção dos elogia apresenta o que tem sido chamado de 

exemplum uirtutis, o tipo de comportamento que Augusto desejou que os futuros líderes 

de Roma imitassem; o componente final dos elogia não é comum a todas as inscrições, 

mas naqueles que incluem esta parte, dois temas parecem ser comuns, os programas de 

construção patrocinados pelos summi uiri e as honras especiais e posições que foram 

concedidas a determinados indivíduos (JOHNSON, 2001: 28-33). Cada inscrição parece 

ter incluído, pelo menos, três destes componentes. Os dois primeiros, nomenclatura e 

magistraturas, provavelmente estavam presentes em todas as inscrições. Os três restantes, 

no entanto, ocorreriam em várias combinações e com uma frequência variável. 

Não temos como saber como foi a recepção dos contemporâneos do Fórum de 

Augusto com relação a este complexo arquitetônico e ao programa estatuário presente 

nele. No entanto, no que se refere às inscrições que ficavam abaixo das estátuas dos summi 

uiri é importante destacar que o fato de grande parte da população ser iletrada não 

diminuía a função didática e instrutiva do Fórum de Augusto, nem sua capacidade de 

perpetuar uma memória moldada pelo Princeps, haja vista que tais inscrições poderiam 

ser lidas para uma audiência e assim ser compartilhadas com muitos. Além disso, muitos 

daqueles que não conseguiam ler as inscrições eram capazes de decodificar certas 

características iconográficas presentes em algumas estátuas, já que alguns motivos 

iconográficos eram amplamente difundidos e vistos como padrão na representação de 

algumas personalidades, como, por exemplo, a representação de Eneias carregando o pai 

no ombro e puxando o filho pela mão. Nesta mesma perspectiva, Shaya (2013) esclarece 

que: 

Enquanto alguns espectadores podiam ler ou, pelo menos, juntar partes de 

inscrições, como os nomes, aqueles que não conseguiam fazer isso podiam 

‘ler’ o tamanho dos textos, a iconografia das imagens, o número de textos e 

imagens, e a narrativa visual da vasta coleção ‘escrita’ na arquitetura do fórum 

(SHAYA, 2013: 92). 

 

Desta forma, por meio das personalidades escolhidas para compor a galeria, bem 

como pelos feitos exaltados nos elogia pertencentes a estas estátuas, podemos dizer que 
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Augusto manipulou a história romana, selecionando o que lhe interessava ressaltar. Como 

nos esclarece Shaya (2013), o Fórum de Augusto ofereceu o que talvez fosse a coisa mais 

próxima de uma lição formal de história romana que parte da população poderia 

encontrar. Esta autora lembra que na Roma Antiga  

Os textos de história eram raros e difíceis, ou melhor, impossíveis, para a maioria 

ler. O Fórum de Augusto ofereceu outro tipo de história – história pública, visando 

uma ampla audiência dentro dos espaços públicos. Os seus materiais incluíam 

inscrições, imagens e construções; foi visto, ouvido e lido; seu público era todo 

mundo [...]. Como a própria criação do summi uiri mostra, a pessoa na rua estava 

interessada na história e conhecia histórias do passado em parte por causa do que 

ele ou ela ouviu e viu em espaços públicos (SHAYA, 2013: 92). 

 

O Fórum de Augusto expôs magistralmente uma história de Roma recriada pelo 

Princeps e pelos que o cercavam, na qual ele e sua família possuíam papel de destaque. 

A história romana materializada no seu Fórum buscava manter vivo, na memória de todos, 

o nome de Augusto enquanto legítimo sucessor dos grandes homens do passado, de tal 

modo que ele figurava como o exemplo maior a ser seguido. 

Augusto produziu uma versão da história romana, que era ao mesmo tempo 

atraentemente acessível ao maior número possível de cidadãos, e que também 

apresentava a eles a interpretação correta dos acontecimentos. Era para ser uma 

história cuja moral não se perderia para ninguém. A sua função de instruir e 

ensinar as lições adequadas para o futuro não era para ser deixada ao acaso, 

mas era para ser expressa de forma claramente compreensível. Para ser eficaz 

e imediatamente compreensível, não poderia divergir do caminho bem trilhado 

dos mores e uiri, mas a escolha destes devia ser feita da maneira mais 

cuidadosa possível (GEIGER, 2008: 71-72).  

 

Desta forma, podemos dizer que a galeria dos summi uiri era a materialização 

arquitetônica de um dos aspectos ao qual Augusto ligou sua imagem ao longo de seu 

governo, ou seja, a valorização e restauração do mos maiorum e das antigas tradições, de 

modo que as estátuas honoríficas de importantes figuras republicanas o ligavam à história 

de Roma desde sua fundação (tal qual ele a representou), seja por pertencer à mesma 

linhagem divina de Eneias e Rômulo, por exemplo, seja por possuir as mesmas virtudes 

que os summi uiri corporificavam, pois, como defende Brad Johnson (2001: 65), Augusto 

pode ter escolhido as pessoas que seriam representadas nos pórticos “porque cada uma 

exemplificava uma ou mais das quatro virtudes que ele tinha sido homenageado500 por 

possuir, e sobre a qual aparentemente ele modelou sua vida”. Sendo assim, as 

personalidades que foram escolhidas para figurar na galeria dos summi uiri deviam 

contribuir na associação da imagem de Augusto com as virtudes com as quais ele buscou 

 
500 Trata-se do escudo de ouro, ou escudo das virtudes (clupeus uirtutis), que foi posto na Cúria Júlia, cuja 

mensagem inscrita sobre ele homenageava a virtude, a clemência, a justiça e a piedade de Augusto para 

com os deuses e a pátria. 
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se vincular ao longo de todo seu governo. Em seu Fórum, Augusto figurava como o 

exemplo maior, aquele que superava a todos com seus feitos, com suas virtudes e com 

sua auctoritas, como ele buscou demonstrar também ao longo de suas Res Gestae.501   

Além disso, a galeria dos summi uiri serviu também para outro propósito, pois 

se por um lado propagava uma memória moldada por Augusto, já que era seletiva quanto 

às personalidades que deviam estar presentes no Fórum, por outro lado diminuiu a 

quantidade de estátuas honoríficas dispostas em alguns lugares de Roma. Como afirma 

Stewart (2003: 132), a quantidade de estátuas espalhadas por Roma, e principalmente na 

área capitolina, era tanta que Augusto removeu grande parte destas. No entanto, para este 

autor, o motivo da remoção destas estátuas se deveu não apenas ao fato daquela região 

estar congestionada, mas também ao desejo de Augusto de limitar a autopromoção 

individual da aristocracia romana. Segundo Stewart, o Capitólio era o local mais 

privilegiado para a exibição estatuária, de forma que o mais provável é que “Augusto 

desejou remover as imagens de nobiles que não pertenciam ao passado reinventado e 

também, talvez, evitar a futura ereção de estátuas por potenciais rivais” (STEWART, 

2003: 132). 

Sobre esta mesma temática, Geiger afirma que: 

A reconstrução de Roma por Augusto incluiu, naturalmente, não só a 

restauração de edifícios públicos degradados e a construção de novos, mas 

também uma total reorganização do espaço urbano, a remoção da decadência 

e uma reestruturação de toda a área dos espaços públicos da cidade. É evidente 

que o estado desordenado das estátuas romanas teve que mudar: estátuas 

tiveram que ser removidos, arregimentadas, ou ambas. É aqui que a solução 

envolvendo o novo Fórum deve ter ocorrido a Augusto – ou a alguém próximo 

a ele. [...] Tem sido sugerido que a falta de espaço era apenas uma razão 

secundária, a motivação principal é que esse acúmulo desordenado não se 

conformava com o programa do seu Fórum (GEIGER, 2008: 74-75). 

 

Devemos destacar também que não eram apenas os nichos os locais que 

abrigavam estátuas, visto que estas também se encontravam em frente às colunas dos 

pórticos, voltadas para a grande praça. Sabe-se a identidade de algumas destas estátuas 

em frente às colunas e por meio disso podemos dizer que a escolha de tais estátuas 

também estava intrinsecamente ligada à política de Augusto.  

 
501 As Res Gestae e o Fórum de Augusto, com sua estatuária e elogia, devem ser vistos como inter-

relacionados e complementares. Embora os homenageados no Fórum eram, como Augusto decretou, os 

exemplos em que os líderes romanos deviam modelar o seu comportamento, em 2 a.C., Augusto tinha 

superado a maioria, se não todas, as realizações dos summi uiri. Augusto havia se tornado, assim, o 

exemplum de liderança, e isso foi retratado visualmente no Fórum, e verbalmente nas Res Gestae 

(JOHNSON, 2001: 45-46). 
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Sabemos, por exemplo, por meio de Pausânias (Descrição da Grécia, VIII, 46, 

1-5), que no Fórum de Augusto havia uma estátua feita em marfim pelo escultor Endeu502, 

representando Atena Alea. Tal estátua, que antes estava no templo da deusa, em Tégea, 

foi trazida a Roma por Otaviano após seu embate com Marco Antônio. Deste modo, 

podemos sugerir que esta estátua aludia à vitória de Otaviano sobre Antônio e Cleópatra. 

Além disso, “é obvio que para a colocação desta escultura arcaica de divindade não foi 

determinante só o lado estético. Na Atena poderia surgir uma alusão ao Paládio salvo por 

Eneias” (ZANKER, 1984: 22), e que, como vimos, possuía uma estátua na construção 

circular que Augusto dedicou para Vesta sobre o Palatino. 

Além desta estátua, sabemos, por meio de uma inscrição encontrada em 

Herculano (Tabulae Herculanenses VI)503, da existência de uma estátua de Diana 

Lucífera, e, por meio de Plínio, o Velho (História Natural, VII, 53), sabemos também 

que havia uma estátua de Apolo, feita em marfim. Deste modo, os deuses que dividiam, 

junto com a mãe Latona, o importante templo no alto do Palatino, também estavam 

presentes no Fórum de Augusto, de modo que, segundo Zanker (1984: 22), no Fórum 

eram honrados os deuses protetores da batalha de Ácio e daquela de Sexto Pompeu, 

considerados como os patronos da Idade de Ouro que Augusto havia inaugurado. 

A inserção de Apolo e Diana no programa figurativo do Fórum, reforçada pela 

atestação segura de trípodes na área, naturalmente não é de admirar, visto que 

sobre Apolo e sobre a tríade apolínea si funda grande parte do sistema 

ideológico de Augusto, que, segundo a propaganda da época, foi considerado 

filho de Apolo (LA ROCCA, 1995: 84). 

 

Destas trípodes mencionadas por La Rocca, e que eram tão caras a Apolo, ao 

menos uma delas devia se localizar na denominada Sala do Colosso (Fig. 156), que, como 

vimos, era um espaço quadrangular que ficava no fim do pórtico norte, na extremidade 

que ficava próxima ao templo de Marte. A presença de uma trípode nesta área é atestada 

por vestígios encontrados no piso de mármore, que também atestam a presença de 

transennae504, que deveriam servir para proteger a estátua. 

A estátua ficava no fundo da sala, sobre um pódio de grotta oscura, revestido de 

mármore pavonazzeto. Sobre o pódio pode-se ver a “pegada” do pé esquerdo, recortada 

no mármore, medindo cerca de 166 cm, e da ponta do pé direito. Acredita-se que o pódio 

abrigava a estátua do genius de Augusto,505 provavelmente com toga e cabeça velada. Da 

 
502 Escultor grego do período arcaico, ativo no século VI a.C. em Atenas.  
503 Documentos legais preservados em tabuinhas de cera e descobertos em Herculano na década de 1930.  
504 Espécie de grade ou divisória que poderia ser de diferentes tipos de materiais. 
505 Cujo culto havia se iniciado em 7 a.C. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escultor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_Arcaico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atenas
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estátua colossal, que media cerca de 11 metros de altura e que era feita em mármore grego 

de Paros, restam fragmentos das duas mãos. 

 
Figura 156: Fórum de Augusto. Ruínas da Sala do Colosso. Foto tirada pelo autor em 17/02/2019. 

Roma. 

A parede que ficava atrás da estátua colossal possuía placas de giallo antico 

delimitadas na parte inferior e superior por faixas em mármore branco de Luna. A maior 

parte da parede era revestida de placas de mármore lunense. Análises506 nos fragmentos 

encontrados permite determinar que as placas eram pintadas com um padrão que imitava 

tecido, com a presença de palmetas, flores de lótus, rosetas e ondas contínuas,  com 

predomínio da cor azul e vermelha (Fig. 157) (UNGARO, 2004: 275-280; 2002: 114-

120). 

 
506 A análise do que restou dos pigmentos utilizados engloba o uso de luz ultravioleta, que permite 

determinar a área com maior concentração de pigmentos. Amostras de diferentes tipos de pigmentos foram 

recolhidas com auxílio de bisturi, escova e pinça, sem prejudicar a integridade da superfície de tais 

fragmentos. Foram realizadas análises com microscópio ótico, Microscopia de Varredura Eletrônica com 

Espectroscopia por dispersão em energia (SEM-EDS - Scanning Electron Microscopy with Energy 

Dispersive Spectroscopy), Espectroscopia de infravermelho (FTIR - Fourier Transform Infrared) e 

cromatografia líquida com detecção do espectro de absorção de diversos comprimentos de onda (HPLC-

DAD - high-performance liquid chromatography with a diode-array detector) (SANTAMARIA; 

MORRESI; ROSE, 2004: 281). 
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Figura 157: Fórum de Augusto. Reconstrução da sala do colosso (UNGARO, 2013a: 145). 

Suas paredes laterais possuíam decoração com ordem arquitetônica composta de 

quatro pilastras em pavonazzeto com capitéis coríntios em mármore branco. Os espaços 

entre as pilastras eram decorados com diferentes faixas horizontais. No nível próximo ao 

chão, uma faixa em mármore branco de Luna dava continuidade às bases das pilastras, 

possuindo os mesmos entalhes destas. Sobre esta faixa se encontrava outra feita com 

placas de giallo antico, que era limitada por uma estreita faixa de mármore branco 

decorada com palmetas e flores de lótus. Acima desta faixa, atualmente podem-se ver 

espaços retangulares escavados no tufo, sendo que o retângulo central era maior que os 

laterais (Fig. 158). Estes retângulos não se encostam às pilastras, nem à faixa inferior e 

nem à cornija superior. Além disso, acredita-se que nestes espaços se encontravam as 

pinturas de Apeles que, segundo Plínio, o Velho (História Natural, XXXV, 10, 27; 

XXXV, 36, 93-94), foram colocadas no Fórum por Augusto. Acima desta faixa com as 

pinturas estava uma cornija ricamente decorada que servia de divisão para a próxima 

faixa, onde se encontravam pinturas menores e que ia da cornija até o ponto de encontro 

entre o fuste e o capitel. A faixa entre os capitéis provavelmente era coberta com placas 

de mármore branco. Acima dos capitéis havia placas de mármore imitando uma arquitrave 
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tripartida e supõe-se que sobre esta havia ainda uma cornija e os frisos que comporiam a 

decoração arquitetônica (Fig. 157). 

 
Figura 158: Fórum de Augusto. Parede lateral da sala do Colosso (UNGARO, 2013a: 146). 

No que se refere às pinturas de Apeles, numa delas estavam pintados Castor e 

Pólux, junto com a Vitória e Alexandre Magno, enquanto a outra retratava a Guerra com 

as mãos amarradas para trás junto com Alexandre sentado no seu carro triunfal. Tais 

quadros aludiam ao próprio Princeps, estabelecendo uma associação entre ele e 

Alexandre Magno, tanto que anos mais tarde Cláudio mandou apagar o rosto de 

Alexandre de ambos os quadros e substituir pelo de Augusto (PLÍNIO, O VELHO. 

História Natural, XXXV. 94). Segundo La Rocca (1995: 87), Alexandre entre os 

Dióscuros era como Zeus entre seus filhos, de modo que após a mudança dos rostos, 

ocorreu uma assimilação entre Augusto com Júpiter e de seus netos Cáio e Lúcio com os 

Dióscuros. Além disso, a pintura de Alexandre sobre o carro triunfal remetia ao triplo 

triunfo de Augusto e à temática triunfal tão amplamente utilizada pelo Princeps ao longo 

de seu governo. Remetia claramente também à quadriga triunfal que ele havia recebido 

do Senado e que deveria possuir lugar de destaque no fórum. É provável que a quadriga 

fosse feita em bronze, devia possuir tamanho maior que o natural e provavelmente estava 

localizada no centro da ampla praça do Fórum, em frente ao templo de Marte Vingador. 

Acresenta-se que nela estava inscrito o título de Pater Patriae concedido a Augusto em 

2 a.C. Em suas Res Gestae, Augusto afirma que: 
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Desempenhando o consulado pela décima terceira vez, o Senado, a ordem 

equestre e todo o povo romano chamaram-me “Pai da Pátria” e determinaram 

que isso deveria ser inscrito no vestíbulo de minha casa, na Cúria Júlia e no 

Fórum de Augusto, sob a quadriga triunfal que me foi concedida por decreto 

do Senado507 (Feitos do Divino Augusto, XXXV). 

 

A importância de tal título foi tanta, que segundo Suetônio (A Vida dos Doze 

Césares, Vida de Augusto, LVIII), Augusto o teria recebido com lágrimas nos olhos. O 

título de Pater Patriae sugeria uma importante relação familiar de respeito e observância, 

de modo que assim como os membros da família deviam obediência ao pater familias, a 

partir de agora também o povo romano devia honrar Augusto como pai da pátria, 

respeitando-o e seguindo suas diretrizes. De acordo com Favro (1992: 61), como um 

benevolente pai, Augusto exerceu controle sobre os romanos em todos os níveis. Ele 

interveio em todos os aspectos do ambiente urbano, construindo e reparando estruturas e 

remodelando disposições legais e administrativas para o cuidado urbano. Segundo La 

Rocca (1995: 76), enquanto Pater Patriae, ele era amado pela plebe por haver restituído 

a paz e a justiça entre as pessoas do vasto Império, de forma que este título ligou todo o 

povo do Império romano a Augusto segundo o vínculo de devoção que os filhos deviam 

aos seus pais. Para este autor, essa ligação era ainda mais sagrada se levarmos em conta 

o culto ao Genius de Augusto, de modo que o título de Pater Patriae “acrescenta um novo 

e definitivo elemento à imagem do Princeps ainda vivo, conferindo-lhe uma qualidade 

sobre humana que o colocava, bem antes da futura divinização, muito acima de todos os 

mortais” (LA ROCCA, 1995: 76).   

Além disso, a quadriga simbolizava seu papel de triunfador por excelência e era 

mais uma expressão material a lembrar a população de seu triplo triunfo, que de certa 

forma marcou o início de seu poder, bem como serviu para exaltar todas as vitórias 

militares associadas ao Princeps, mesmo aquelas em que ele desempenhou um papel 

menor, como no caso da volta dos estandartes que estavam sob domínio dos partos, que 

apesar de não ter sido uma vitória militar, assim foi comemorada. Deste modo, mesmo 

não aceitando mais triunfos após 29 a.C., Augusto garantiu ao longo de seu governo uma 

contínua associação de si com a imagem do triunfador, além de limitar o número de 

triunfos concedidos a outros generais. Junto a isso, o título de Pai da Pátria tinha ainda 

importantes conotações.  

 
507 Tertium decimum consulatum cum gerebam senatus et equester ordo populusque Romanus uniuersus 

appellauit me patrem patriae idque in uestibulo aedium mearum inscribendum esse atque in curia et in foro 

Aug. sub quadrigis, quae mihi ex s. c. positae sunt, decreuit. (Traduzido do latim para o português por M. 

Trevizam, P. S. Vasconcellos e A. M. Rezende). 
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De acordo com Zanker (1984: 24), o título de Pater Patriae possui profundas 

raízes num epíteto honorífico militar, já que aquele que era considerado o salvador na 

circunstancia crítica da guerra era honrado como parens, o que implicava um 

compromisso moral por parte daquele que foi salvo em relação ao seu salvador. De acordo 

com este autor, esta tradição de honra militar foi escrupulosamente observada no Fórum 

de Augusto, onde o Princeps aparecia como triunfador, circundado por generais 

vitoriosos. Podemos perceber este aspecto a partir da obra de Suetônio (A Vida dos Doze 

Césares, Vida de Augusto, XXXI), na qual ele ressalta a importância da homenagem que 

foi prestada à memória dos generais, bem como demonstra em que medida tais estátuas 

honoríficas serviam de exemplo508 a partir do qual tanto o Princeps como os vindouros 

deveriam se inspirar. Nas palavras de Suetônio, Augusto: 

Prestou à memória dos generais uma homenagem próxima à dos deuses 

imortais, pois, partindo do nada, tinham dado ao povo romano o poder 

supremo. E, assim, restaurou os monumentos de cada um deles com suas 

inscrições remanescentes e dedicou estátuas com uma imagem triunfal de 

todos em um e outro pórtico de seu Fórum, tendo declarado num edito que 

tinha imaginado isso para que não só ele próprio, enquanto vivesse, mas 

também os príncipes dos tempos vindouros fossem avaliados pelos cidadãos 

segundo o exemplo daqueles509 (SUETÔNIO. A Vida dos Doze Césares, Vida 

de Augusto, XXXI). 

 

Percebemos por meio desta passagem a importância que o aspecto triunfal 

desempenhou no Fórum de Augusto, de modo que muitos dos summi uiri eram 

representados em seus trajes militares. Segundo Shaya (2013: 88), o passado de Roma 

era uma história de conquista, de vitórias e triunfos militares, portanto, a história da 

construção de um Império, de modo que quase todos os summi uiri eram líderes militares, 

e suas inscrições ressoavam com os nomes de exércitos derrotados, lugares conquistados 

e povos e reis desfilando em triunfo.   

Além disso, como vimos anteriormente, Augusto havia determinado que os 

vencedores e todos os outros que haviam recebido honras triunfais tivessem suas estátuas 

em bronze erguidas no Fórum (DION CÁSSIO. História Romana, LV. 10. 2-5). No 

entanto, Augusto se destacava dentre todos os generais, sendo o mais glorificado, de 

 
508 Segundo Zanker (1984: 25), assim como os retratos dos antepassados dispostos no atrium das casas 

romanas e levados nos cortejos funerários, os quais devem ter servido de inspiração à galeria dos summi 

uiri, as estátuas da galeria deviam desempenhar uma função educativa e constituíam um exemplo de virtude 

para a posteridade.   
509 Proximum a dis immortalibus honorem memoriae ducum praestitit, qui imperium p. R. ex minimo 

maximum reddidissent. Itaque et opera cuiusque manentibus titulisrestituit et statuas omnium triumphali 

effigie in utraque fori sui porticu dedicauit, professus est edicto: commentum id se, ut ad illorum ... uelut 

ad exemplar et ipse, dum uiueret, et insequentium aetatium principes exigerentur a ciuibus. (Traduzido do 

latim para o português por M. Trevizam, P. S. Vasconcellos e A. M. Rezende). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0061
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0061
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Proximum&la=la&can=proximum0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a&la=la&can=a0&prior=Proximum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dis&la=la&can=dis0&prior=a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=immortalibus&la=la&can=immortalibus0&prior=dis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=honorem&la=la&can=honorem0&prior=immortalibus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=memoriae&la=la&can=memoriae0&prior=honorem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ducum&la=la&can=ducum0&prior=memoriae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=praestitit&la=la&can=praestitit0&prior=ducum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qui&la=la&can=qui0&prior=praestitit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=imperium&la=la&can=imperium0&prior=qui
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=p&la=la&can=p0&prior=imperium
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=R&la=la&can=r0&prior=p
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ex&la=la&can=ex0&prior=R
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=minimo&la=la&can=minimo0&prior=ex
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=maximum&la=la&can=maximum0&prior=minimo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=reddidissent&la=la&can=reddidissent0&prior=maximum
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modo que o Fórum como um todo, tal como foi construído, era um símbolo material de 

suas conquistas, de sua glória, de sua auctoritas e acima de tudo de sua personificação 

como o exemplo a ser seguido. Sua supremacia sobre os demais generais retratados no 

Fórum estava expressa materialmente por meio de sua quadriga, bem como por meio do 

templo de Marte Vingador que continha seu nome na arquitrave e guardava em seu 

interior os estandartes recuperados por ele. 

De acordo com Harriet I. Flower (1996: 234-235), a dedicação no templo de 

Marte Vingador dos estandartes recuperados dos partos era um equivalente aos spolia 

opima carregados por Rômulo, o primeiro triunfador, conectando-o a Augusto, o novo 

fundador de Roma. Para esta autora, foi por intermédio destas imagens triunfais que 

Augusto se conectou com os summi uiri que não eram diretamente ligados a ele. Mediante 

sua ancestralidade troiana, Augusto foi capaz de estender a comparação a começar de 

Eneias, o que lhe permitiu incluir a série de reis albanos entre seus ancestrais. 

A transformação augustana tinha envolvido não só a arquitetura da cidade e 

sua estrutura política. Tinha significado remodelar a história de Roma como 

uma sucessão de acontecimentos destinados à sua ascensão; significava 

restituir um sentido para o curso dos eventos, oferecer-lhes um inexistente fio 

lógico; se configurava como uma alteração no tempo, da qual era cancelada a 

memória de discórdias entre facções, passadas e presentes, de hostilidade e de 

intolerância, de tensão e de paixão partidária. [...] transformando o completo 

percurso histórico da cidade em um quadro mitigado e moralizante, projetado 

para o seu fim, o nascimento do homem que teria refundado a cidade no 

símbolo da paz, se tornando o novus Romulus e Pater Patriae (LA ROCCA, 

2018-2019: 44). 

 

E além da quadriga e de todos os outros elementos do complexo arquitetônico 

que remetiam para a temática triunfal e para os aspectos de guerra e paz, outro elemento 

que consideramos remeter a tal temática era a decoração do ático510  dos pórticos, ou seja, 

a parte superior da fachada, que ficava sobre as cornijas. Nele estavam dispostas 

cariátides, que possuíam sobre a cabeça um aro, o kyma jônico e o ábaco511 que imitava 

um canistrum (cesta) transformado em capitel, que suportava as partes projetadas do 

entablamento. Tais cariátides eram réplicas daquelas que se encontravam no Erecteion, 

na Acrópole de Atenas512. Na parede de fundo entre as cariátides havia painéis 

 
510 Bloco de construção formando uma banda superior ou inferior; excepcionalmente, pode-se encontrar 

duas sobrepostas. Quando localizado na parte superior, é colocado acima de um entablamento, formado por 

um corpo retangular, mais largo do que alto, uma cornija e geralmente uma base (GINOUVÈS, 1992: 71-

72). 
511 Um elemento plano e quadrado que coroa uma capital clássica. Dependendo da ordem, os lados são lisos 

ou perfilados, retos ou côncavos (GORSKI; PACKER, 2015: 363). 
512 O Erecteion foi construído entre 421 e 405 a.C. e tinha como objetivo acolher a antiga imagem da deusa 

Atena bem como permitir sua associação a diversos mitos sobre a deusa. Este templo, que ainda se encontra 

bem conservado, possui uma planta singular, pois é constituído de diversos lugares sagrados, de modo que 



 

412 
 

quadrangulares esculpidos em blocos únicos de mármore que traziam na parte central 

elementos circulares que aludiam a escudos, cuja parte covexa possuía ao menos três 

motivos decorativos diferentes; a parte central continha cabeças masculinas, como a de 

Júpiter Amon (Fig. 159). Não há um consenso quanto ao significado de tais elementos 

decorativos. 

 

Figura 159: Recomposição do ático dos pórticos com cariátide e escudo com cabeça masculina.513 

Mármore de Luna. Roma, Museu dos Fóruns Imperiais nos Mercados de Trajano. Foto tirada pelo 

autor no mesmo museu, em 14/01/2019. 

No que concerne aos escudos, Zanker (1984: 14) defende que eles representavam 

as honras prestadas aos exércitos romanos vitoriosos. Para Galinsky (1998: 207), os 

 
um pórtico se projeta de cada lado do Erecteion, a norte e a sul, no extremo oeste do bloco central. Tanto o 

pórtico da estrutura central como o pórtico norte possuem colunas jônicas, que sustentam a arquitrave, friso 

e frontão, sendo que as colunas do pórtico norte são muito mais delgadas e altas pelo fato deste pórtico se 

localizar num plano mais baixo que o pórtico central e o pórtico sul. O pórtico sul ou pórtico das donzelas 

consiste em um entablamento baixo e sem frisos, sustentado por seis Cariátides (ROBERTSON,1997: 147-

150). 
513 Inv. das peças: FA 1118, FA 909, FA 917, FA 918, FA 914, FA 2513, FA 1117, FA 4385, FA 328, 

FA 4302, FA 2487. 
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escudos abrangiam diversas referências, dentre outras coisas eles lembravam a tradição 

romana da representação de cabeças de ancestrais em escudos. “Esta representação 

também desempenhou um papel na apresentação do clupeus uirtutis para Augusto, as 

virtudes inscritas sobre ele também eram comemoradas pelos exemplos virtuosos (summi 

uiri) no nível baixo dos pórticos” (GALINSKY, 1998: 207). Meneghini (2009: 70) 

acredita que Júpiter Amon, o lendário genitor de Alexandre Magno, recordava as origens 

divinas do próprio Augusto. Por outro lado, a relação de Júpiter Amon com a religião 

egípcia poderia sugerir que tais escudos lembrariam a vitória de Augusto sobre o Egito. 

De acordo com Fabio G. Cavallero (2015: 117), o escudo com Júpiter Amon fazia uma 

alusão à vitória sobre Marco Antônio, visto que este já havia se associado ao deus em 

moedas514 cunhadas em 31 a.C. Este motivo iconográfico foi utilizado também por 

Augusto após Ácio. 

Uma associação mais clara ao contexto triunfal pode ser estabelecida com 

relação às cariátides, haja vista que Vitrúvio, anos antes da inauguração do Fórum515, 

explicou qual seria a origem deste estilo de coluna em forma de mulher, esclarecendo que 

provém da representação de prisioneiras de guerra de Cária e visava deixar um exemplo 

à memória futura, pois: 

Cária, cidade do Peloponeso, tomou o partido dos inimigos persas contra a 

Grécia. Mais tarde, os gregos, libertados gloriosamente da guerra através da 

vitória, por comum conselho declaram guerra aos carianos. E assim, 

conquistado o ópido, mortos os homens, destruída a cidade, levaram as 

matronas para a escravidão. Não lhes permitindo depor nem as sobrevestes 

nem os adornos de mulheres casadas, de modo que, assim, não apenas seriam 

conduzidas, em conjunto, no cortejo triunfal, como também se manteriam 

como eterno exemplo de servidão, oprimidas por grave humilhação, 

pareceriam suportar as penas da cidade. Por esta razão, arquitetos que então 

viveram desenharam para edifícios públicos as imagens delas colocadas a 

suportar peso, a fim de que também dos vindouros fosse conhecido o erro e o 

castigo dos cariates, e assim fosse transmitido à memória futura516 

(VITRÚVIO. Tratado de Arquitetura, I. 1. 5). 

 

 
514 Denários RRC 546/1, 546/2a, 546/2b, 546/2c, 546/2d, 546/3a, 546/3b e 546/3c. 
515 Como não temos certeza sobre a data de publicação da obra de Vitrúvio, nem do início das obras no 

Fórum de Augusto, não podemos afirmar que um tenha exercido influência sobre o outro. Em todo caso, se 

não tiver havido uma influência de um sobre o outro, podemos falar em um imaginário compartilhado, já 

que a explicação de Vitrúvio sobre as cariátides se encaixa perfeitamente na mensagem triunfal do Fórum 

de Augusto.  
516  Carya, ciuitas Peloponnensis, cum Persis hostibus contra Graeciam consensit. Postea Graeci per 

uictoriam gloriose bello liberati communi consilio Caryatibus bellum indixerunt. Itaque oppido capto, uiris 

interfectis, ciuitate deflagrata matronas eorum in seruitutem abduxerunt, nec sunt passi stolas neque ornatus 

matronales deponere, non uti una triumpho ducerentur, sed aeterna, seruitutis exemplo graui contumelia 

pressae poenas pendere uiderentur pro ciuitate. Ideo qui tunc architecti fuerunt aedificiis publicis 

designauerunt earum imagines oneri ferendo conlocatas, ut etiam posteris nota poena peccati Caryatium 

memoriae traderetur. (Traduzido do latim para o português por M. Justino Maciel). 
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Neste importante trecho, Vitrúvio nos explica a razão de existirem colunatas em 

forma de mulher, esclarecendo a origem de tais colunas. De acordo com sua explicação, 

estas colunas seriam a representação das mulheres de Cária, cujos maridos teriam se 

aliado ao inimigo persa contra a Grécia, de tal modo que após a derrota de Cária, as 

cariátides foram levadas para escravidão sem lhes ser permitido depor nem as sobrevestes 

nem os adornos de mulheres casadas, parecendo suportar as penas da cidade. A partir 

deste acontecimento, os arquitetos teriam começado a fazer estas colunas em forma de 

mulher, que ao suportar sobre as cabeças o peso da arquitrave e das demais partes acima 

delas, simbolicamente estariam suportando o peso da escolha de seu povo e do castigo a 

elas infligido. Tais representações deviam manter este acontecimento na memória das 

futuras gerações, servindo de exemplo a todos. 

Deste modo, concordamos com Zanker (1984: 13), Meneghini (2009: 70) e 

Ungaro (2013b: 15) que as cariátides faziam alusão aos povos submetidos por Augusto, 

e junto a isso, à paz advinda da guerra. Já La Rocca (1995: 77) é contra essa associação 

entre a decoração do ático dos pórticos com aspectos bélicos, defendendo que o espírito 

de concórdia que permeava a completa construção ideológica não tinha espaço para a 

brutal representação de vencidos e que as cariátides eram evocadas quase como um apelo 

clássico para a idade de ouro de Péricles, que se tornou um topos literário e figurativo.     

Diferentemente de La Rocca, acreditamos que uma coisa não exclui a outra, em 

tal medida que a presença de representações que remetiam à temática bélica e triunfal não 

excluía a menção à paz, mesmo porque a paz advinha da guerra. Desta forma, a presença 

das cariátides no Fórum de Augusto podia aludir ao mesmo tempo tanto ao exemplum 

seruitutis e aos povos submetidos a partir das guerras, quanto a Atena do período de 

Péricles. 

Defendemos que a utilização, por parte de Augusto, de um padrão decorativo 

claramente inspirado na acrópole de Atenas do período Clássico, teve como finalidade 

relacionar a grandeza de Roma sob o governo do Princeps com a de Atenas, na medida 

em que tanto o apogeu de Atenas quanto o apogeu de Roma sob o governo de Augusto se 

deram após a vitória contra uma ameaça oriental.517 No caso grego, a vitória dos helenos, 

 
517 As cariátides que figuravam tanto no Erecteion, quanto no Fórum de Augusto, serviriam para 

exemplificar a vitória contra a ameaça oriental e a humilhação dos vencidos, que agora eram representados 

suportando “as penas da cidade”, deixando para as futuras gerações um exemplo, retratado em pedra, da 

grandeza de seus idealizadores, ou seja, as cariátides presentes no Fórum ligavam Roma à Atenas, 

demonstrando que assim como Atenas tinha derrotado a ameaça oriental persa, Roma por sua vez tinha 

derrotado a ameaça oriental egípcia e parta (CUNHA, 2014: 139). 
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com importante participação dos atenienses, contra os persas e no caso romano, a vitória 

contra os partos e principalmente contra o Egito de Cleópatra e Marco Antônio 

(GALISNKY, 1998: 203).  

Além disso, não foi só a decoração do ático dos pórticos que remeteu a Atenas 

Clássica, como também as comemorações realizadas na inauguração do complexo 

arquitetônico em 2 a.C. Segundo Dion Cássio (História Romana, LV, 10, 7-8): 

Duzentos e sessenta leões foram abatidos no circo. Houve um combate de 

gladiadores na Saepta, e uma batalha naval entre os "persas" e os "atenienses" 

foi realizada no local onde até hoje há alguns restos. Estes, ficará entendido, 

eram os nomes dados aos competidores; e os "atenienses" prevaleceram desde 

os tempos antigos. Depois, água foi colocada no circo Flamínio e trinta e seis 

crocodilos foram abatidos518 (DION CÁSSIO. História Romana, LV, 10, 7-8). 

 

De acordo com Hölscher (2006: 39), a encenação da batalha de Salamina, entre 

gregos e persas, seria como uma metáfora retrospectiva de seu próprio triunfo sobre Ácio, 

e as venationes com os 260 leões e os 36 crocodilos, seriam símbolos de Marco Antônio 

e Cleópatra. “Em um nível mais geral, a matança de feras selvagens na arena poderia ser 

vista como uma demonstração da superioridade ‘romana’ sobre as ‘forças do mal’ no 

mundo, claramente igualando a ferocidade dos animais com aquela dos bárbaros” 

(HÖLSCHER, 2006: 39).   

No que se refere à naumachia realizada, o próprio Augusto, em suas Res Gestae, 

nos fornece maiores detalhes, o que nos permite perceber que a encenação da batalha 

entre atenienses e persas, ocorrida em Salamina, se tratou de um espetáculo numa escala 

sem precedentes. Augusto afirma: 

Ofereci ao povo um espetáculo de batalha naval em um local do outro lado de 

Tibre, onde agora se encontra o bosque dos Césares. Para isso o solo foi 

escavado no comprimento de mil e oitocentos pés e na largura de mil e 

duzentos. Neste espetáculo, enfrentaram-se trinta navios com esporões, 

trirremes ou birremes, e mais embarcações menores. Nessas esquadras, 

lutaram, além dos remeiros, cerca de três mil homens519 (Feitos do Divino 

Augusto, XXIII). 

 

 
518 Ἀγρίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῶν ἵππευσαν. καὶ λέοντες ἑξήκοντα καὶ διακόσιοι ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ 

ἐσφάγησαν. ὁπλομαχία τε ἐν τοῖς σέπτοις καὶ ναυμαχία ἐν τῷ χωρίῳ ἐν ᾧ καὶ νῦν ἔτι σημεῖά τινα αὐτῆς 

δείκνυται Περσῶν καὶ Ἀθηναίων ἐποιήθη: ταῦτα γὰρ τὰ ὀνόματα τοῖς ναυμαχοῦσιν.  ἐτέθη, καὶ ἐνίκων καὶ 

τότε οἱ Ἀθηναῖοι. καὶ μετὰ τοῦτο ἔς τε τὸν Φλαμίνιον ἱππόδρομον ὕδωρ ἐσήχθη, καὶ ἐν αὐτῷ κροκόδειλοι 

ἓξ καὶ τριάκοντα κατεκόπησαν. οὐ μέντοι καὶ διὰ πασῶν τῶν ἡμερῶν τούτων ὁ Αὔγουστος ὑπάτευσεν, 

ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ὀλίγον ἄρξας ἄλλῳ τὸ ὄνομα τῆς ὑπατείας ἔδωκε. (Traduzido do grego para o inglês por Earnest 

Cary e para o português pelo autor desta tese). 
519 Naualis proeli spectaclum populo dedi trans Tiberim in quo loco nunc nemus est Caesarum, cauato solo 

in longitudinem mille et octingentos pedes, in latitudinem mille et ducenti, in quo triginta rostratae naues 

triremes aut biremes, plures autem minores inter se conflixerunt; quibus in classibus pugnauerunt praeter 

remiges millia hominum tria circiter. (Traduzido do latim para o português por M. Trevizam, P. S. 

Vasconcellos e A. M. Rezende). 
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Percebemos por meio destas passagens a grandiosidade deste espetáculo, que 

demandou muito trabalho, preparação e gastos. Além disso, outros autores antigos nos 

permitem dimensionar a grandeza do espetáculo ao aludirem ao grande número de 

espectadores. Segundo Suetônio (A Vida dos Doze Césares, Vida de Augusto. XLIII), 

quando da realização da naumachia, Augusto “postou guardas na cidade, para que não 

ficasse sujeita aos bandidos pelo pequeno número dos que nela permaneceriam”520, o que 

demonstra a grande quantidade de moradores de Roma a se dirigirem ao espetáculo. Por 

sua vez, Ovídio (Arte de Amar, I, 171-174), ao tratar sobre os lugares propícios à sedução, 

nos deixa entrever o afluxo de pessoas fora de Roma que participaram do espetáculo, ao 

argumentar: 

E quando, há bem pouco tempo, César, na encenação de uma batalha naval, 

trouxe até nós navios persas e da cidade de Cécrope? 

Vieram, não há dúvida, jovens de ambos os mares e mulheres, 

também de ambos, e a imensidão do orbe se juntou a urbe521 (OVÍDIO. Arte 

de Amar, I, 171-174). 

 

Fica evidente a importância que a inauguração de tal complexo teve em Roma, 

capital do Império, o que era reflexo da importância que o complexo passaria a 

desempenhar. De acordo com Zanker (1984: 25) o Fórum de Augusto é uma obra-prima 

até os mínimos detalhes; seu programa figurativo revelava, como nenhum outro 

monumento de Augusto, a autoridade sem limites do Princeps, de modo que sua figura 

dominava o centro do amplo contexto alegórico, do qual era princípio e fim. Além disso, 

o programa figurativo levou contemporâneos e pósteros a analisar Augusto a partir dos 

exemplos dos summi uiri, de modo que ficava claro que o filho do Divo Júlio superava 

seu célebre ancestral. “Cada um podia ver que apenas graças a Augusto, o Pater Patriae, 

Roma tinha alcançado tanta grandeza, grandeza que os deuses haviam reservado para ele 

desde o começo” (ZANKER, 1984: 25).  

Essa grandeza do Princeps, de seu nome, de seus feitos e de seu governo, estava 

expressa de modo material nas grandiosas obras arquitetônicas construídas por ele ao 

longo de seu governo, nas quais podia-se ver a memória construída e perpetuada por ele. 

Tudo isso exaltava ainda mais a grandeza da Vrbs, vista como a verdadeira capital do 

mundo conhecido, e que vivia agora um tempo de paz, uma Era de Ouro. 

 
520  Quibus diebus custodes in urbe disposuit, ne raritate remanentium grassatoribus obnoxia esset. 

(Traduzido do latim para o português por M. Trevizam, P. S. Vasconcellos e A. M. Rezende). 
521 Quid, modo cum belli naualis imagine Caesar 

Persidas induxit Cecropiasque rates? 

Nempe ab utroque mari iuuenes, ab utroque puellae 

Venere, atque ingens orbis in Vrbe fuit. (Traduzido do latim para o português por Carlos Ascenso André). 
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*** 

 

Para manter viva uma determinada memória por meio de suas construções, 

perpetuando aquilo que lhe convinha, Augusto realizou diferentes processos, dentre os 

quais estão os processos de seleção, de supressão e de junção, de modo que podemos 

dizer que as memórias expressas por ele em seus complexos arquitetônicos, eram 

memórias manipuladas, e, portanto, construídas. Além disso, em seu governo ele 

conseguiu fundir duas memórias, a dele e a de Roma, ligando seus feitos, seu nome e sua 

história, com a venerável história da Vrbs. 

Na manipulação realizada por Augusto e por seus aliados para a construção de 

uma memória forte e duradoura, podemos perceber a utilização de diferentes centros de 

interesse, os quais foram analisados ao longo de nosso trabalho, tais como a religião (com 

suas crenças, ritos, mitos e práticas religiosas), a apologia ao passado (seja grego ou 

romano), a topografia (juntamente com toda a carga simbólica que possuía), as questões 

militares (relativas à guerra, à paz e ao triunfo), o enaltecimento de certas virtudes (cuja 

principal foi a pietas, seja relacionada à família ou aos deuses), entre outros. 

Dentre as diferentes temáticas exploradas para a criação e perpetuação de uma 

memória, escolhemos destacar nesta tese aquela que, como defendemos, foi a que recebeu 

maior atenção e a que foi mais utilizada por Augusto, se tornando uma espécie de 

ancoradouro no qual a memória esteve ligada. Trata-se das suas conquistas militares e 

suas relações com a temática da guerra, da paz e, principalmente, do triunfo. Dentre suas 

conquistas militares, a que desempenhou um papel de destaque foi sua vitória sobre 

Marco Antônio e Cleópatra. Este evento que poderia se tornar uma memória efêmera, já 

que se tratava de um acontecimento baseado em uma experiência vivida, estava 

relacionado à memória individual e social, constituindo-se, portanto, uma memória de 

curto prazo. No entanto, Augusto a transformou em uma memória de longo prazo, ao 

organizá-la e elaborá-la, de modo que esta pôde ser transmitida de geração em geração.  

No monumento de Nicópolis, nas obras inauguradas no Fórum Romano, e no 

complexo de Apolo Palatino, podemos perceber esta organização e elaboração da 

memória relativa à vitória militar de Augusto, por meio da reunião de uma série de 

eventos históricos em uma narrativa afetivamente carregada e mobilizadora, de lugares e 

monumentos com objetos que remetiam à vitória, de sinais visuais e verbais que serviam 

como auxiliares da memória, e de ritos de comemoração periódicos que reativavam a 
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memória e aumentavam a participação coletiva (ASSMANN, A., 2006: 217; 2008b: 55-

56). Com isso, foi possível construir uma memória política e cultural. 

Passar da memória individual e social para a memória política e cultural é 

cruzar um limiar no tempo. A memória individual e social é incorporada; 

ambos os formatos são baseados na experiência vivida; elas se apegam e 

permanecem com os seres humanos e sua interação incorporada. A memória 

política e cultural, por outro lado, é mediada; ambas são baseadas nos 

portadores mais duráveis de símbolos externos e representações materiais; elas 

dependem não apenas de bibliotecas, museus e monumentos, mas também de 

vários modos de educação e de repetidas ocasiões para participação coletiva 

(ASSMANN, A. 2006: 215).  

 

Com a ajuda daquilo que Aleida Assmann (2006: 216) chama de sinais 

memoriais, ou seja, de símbolos, textos, imagens, ritos, cerimônias, lugares e 

monumentos, Augusto construiu uma memória que resultou em todo um imaginário 

imperial, já que se relacionava com os acontecimentos que estavam na origem daquilo 

que denominamos Principado. Esta construção da memória que se iniciou pós-batalha de 

Ácio, foi concluída ao longo de seu governo e estava materialmente representada no 

Fórum de Augusto juntamente com o templo de Marte Vingador, de modo que podemos 

dizer que os complexos de Apolo Palatino e de Mars Vltor, representaram, 

respectivamente, os pontos de partida e de chegada do trabalho de construção e 

perpetuação da memória, mesmo porque constituem o primeiro e o último grande 

complexo arquitetônico construído pelo Princeps.    

Se o complexo de Apolo Palatino, devido às inúmeras estátuas gregas que 

possuía, podia ser visto como um verdadeiro museu de arte, o Fórum de Augusto, que 

simbolizou a conclusão deste processo de construção da memória, podia ser visto como 

um museu de arte e da história romana, cuja função didática era evidente. O Fórum de 

Augusto pode ser associado também ao termo teatro da memória, que se refere ao “uso 

de um espaço intrinsecamente ordenado em que uma série de sinais mnemônicos foi 

agregada, de modo que, quando considerados ou vistos, trazem à mente consciente um 

complexo conjunto de ideias” (WOOF, 2015: 223). 

Esse complexo conjunto de ideias presente no Fórum de Augusto remetia à 

história romana, da forma que esta foi apresentada pelo Princeps a partir de um processo 

de seleção/exclusão das personalidades históricas e lendárias que deveriam ou não estar 

presentes nos pórticos. Como nos lembra Aleida Assmann (2008a: 105-106), a memória 

é sempre permeada e atravessada pelo esquecimento, de modo que “para se lembrar de 

qualquer coisa é preciso esquecer; mas o que é esquecido não precisa necessariamente ser 

perdido para sempre”. Neste processo de seleção/exclusão ocorreu também um 
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esquecimento provocado, já que algumas personalidades como Bruto, Cássio, Lépido e 

Marco Antônio não foram retratadas no Fórum, sendo relegadas ao esquecimento, mas 

não se trata de um esquecimento total, de modo que assim como ocorreu com a quase 

damnatio memoriae de Marco Antônio, muito mais do que apagar uma memória, esse 

esquecimento parcial ressaltava os motivos pelos quais estas personalidades foram 

excluídas do Fórum, de modo que desonrava, desqualificava e maculava a memória deles. 

Por outro lado, as estátuas localizadas no Fórum materializavam os valores e 

exemplos que os cidadãos deveriam seguir para fazerem parte do grupo e compartilharem 

certa identidade. De acordo com Aleida Assmann (2008b: 52), para fazer parte de um 

grupo coletivo, é preciso compartilhar e adotar a história do grupo; e o indivíduo participa 

da visão de passado do grupo por meio de aprendizado cognitivo e atos emocionais de 

identificação e comemoração. Para esta autora, este passado tem que ser memorizado 

através da aprendizagem, mas somente através da internalização e dos ritos de 

participação é que se cria a identidade de um "nós".  

Desta forma, essa memória construída e perpetuada tornou-se um veículo de 

poder, e junto com ela foi moldada também uma identidade para os grupos e instituições 

do período de Augusto. Esta identidade se relacionava aos valores que deveriam definir 

um romano, e que se baseava, dentre outras coisas, na História Romana, tal e qual foi 

expressa no Fórum de Augusto e que tinha nele o seu maior exemplo. Augusto e os outros 

integrantes de seu fórum se constituíam, assim, em exempla uirtutis. 

Os exempla históricos foram considerados úteis principalmente na esfera 

pública, atendendo ao interesse público. Requer explicação, portanto, que esses 

exemplos se concentrem no comportamento de homens e mulheres individuais 

e que sejam escritos para indivíduos que deveriam lê-los e imitá-los. A resposta 

é esse comportamento exemplar que provou ser benéfico para a comunidade, 

e todas as ações posteriores de indivíduos que emulam esse exemplo, têm o 

efeito de integrar os indivíduos em sua sociedade e estado: um romano 

seguindo o exemplo positivo de - é claro - outro romano prova ser um 

verdadeiro romano, e sua ação pode servir de exemplo para as gerações futuras 

lidarem com sucesso com o mesmo tipo de desafio. Todo exemplo histórico 

representa uma ação em uma dada situação ou, melhor dizendo, uma reação a 

essa situação. Tanto a situação quanto a reação a ela são então categorizadas 

para que situações e ações posteriores possam ser assimiladas a elas. Somente 

esse processo de categorização transforma um evento único em um exemplo 

(MEHL, 2014: 265). 

 

Segundo Geiger (2008: 35), o período augustano não foi somente um período de 

reforma, de renascimento e de reconstrução, mas também em grande medida um tempo 

que olhava para trás e pensava sobre as conquistas e deficiências do passado. Sob esta 

perspectiva, Geoffrey Sumi (2005: 245) defende que a restauração e valorização do 

passado, demonstradas pelo Princeps, tiveram força ainda maior na topografia da Roma 
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de então, onde a lembrança do status da cidade como capital de um Império mundial era 

visível em toda parte, e que talvez o efeito esperado por Augusto fosse o de uma 

“demonstração que a Roma dele era a ligação entre a gloriosa Roma do passado e seu 

futuro próspero”. 

Augusto se utilizou das representações da memória, ligando-se a ela e tornando-

a uma memória cada vez mais forte, ou seja, uma “memória massiva, coerente, compacta 

e profunda, que se impõe a uma grande maioria dos membros de um grupo” (CANDAU, 

2011: 44) e que pode ser, depois de reformulada, memorizada coletivamente, pois se 

assenta e se enraíza em uma tradição cultural. Assim como a escrita possibilitou a 

estocagem de informações cujo caráter fixo pode fornecer referenciais coletivos de 

maneira mais eficaz que a transmissão oral522, a arquitetura monumental possibilitava o 

mesmo e permitia a socialização da memória, ou seja, sua difusão para um maior número 

de pessoas por todo o Império. Deste modo, o Princeps se certificou que “a construção 

de seus monumentos devia permitir à grandeza de seus feitos sobreviver na memória da 

posteridade” (HASELBERGER, 2007: 28).  

Nesta perspectiva, os monumentos erguidos pelo Princeps e que buscavam 

materializar a memória construída por ele, perpetuando exemplos a serem seguidos, 

conectavam passado, presente e futuro. A memória aqui, enquanto um processo no qual 

Augusto a reconstituiu nos monumentos, representando o passado, “corporifica uma nova 

forma para o presente e produz memórias destinadas a servir ao futuro” (MARTINS, 

2011: 154).  

Em seus monumentos, o Imperador recriou uma história de Roma que culminava 

de modo glorioso em seu governo, no entanto, mais do que recriar o passado com a 

vinculação de sua história com a história de Roma, Augusto a conectou com o presente e 

o futuro do Império. Ele se esforçou em demonstrar que consigo o futuro seria um tempo 

de harmonia e progresso, de paz e prosperidade, de estabilidade, ordem e unidade, enfim 

de grandiosidade e de glória perenes.  

 

 
522 Ideia defendida por Candau (2011:107-108), para quem a tradição escrita também facilitou o “trabalho 

dos portadores, guardiões e difusores da memória”, permitindo a socialização da mesma. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como temos ressaltado ao longo de todo nosso trabalho, a arquitetura foi 

utilizada na Antiguidade, como em outros períodos da História, como uma importante 

ferramenta política nas mãos daqueles que buscavam expressar o poder que detinham, e 

conquistar maior prestígio e fama entre aqueles que o cercavam. No entanto, as obras 

arquitetônicas não conferiam poder e prestígio aos seus idealizadores apenas por 

expressarem a riqueza e a grandiosidade que atribuíam à paisagem da Vrbs ou por serem 

associadas às benesses que traziam à população que usufruía de tais obras. Elas também 

conferiam poder e prestígio pelo fato de que possuíam o importante papel de servirem 

como lugares de memória, já que serviam como gatilhos mnemônicos que remetiam seus 

observadores a determinados fatos ou eventos, reais ou lendários, que se ligavam ao 

contexto de sua construção, ou à explicação de sua razão de ser, ou mesmo que estavam 

materialmente expressos na própria construção, de modo que neste sentido representava 

uma memória que devia ser perpetuada. 

Além disso, algumas destas importantes construções, juntamente com os eventos 

a que remetiam, estavam ainda mais inscritas na memória da população por possuírem 

seu dies natalis inserido no calendário, de modo que deveria ser comemorado anualmente. 

Isso garantia a fixação e a perpetuação das memórias relacionadas à construção e aos 

eventos que buscavam relembrar.  

O Imperador Augusto, ao longo de seu governo, soube se utilizar da arquitetura 

como essa importante ferramenta de poder. Ele, que a princípio possuía uma frágil 

preponderância política, conseguiu projetar sua figura, ampliando seu poder e visibilidade 

social. Primeiramente ele se associou a Júlio César e assumiu o papel de vingador de seu 

assassinato, de tal forma que assim como tinha acontecido anteriormente, com César e 

Pompeu, Roma voltou a experimentar conflitos e embates nos quais houve o confronto 

de romanos contra romanos. Com a vitória do então Otaviano sobre Cleópatra e Marco 

Antônio, chegou a termo os tempos turbulentos pelos quais Roma havia passado; tempos 

nos quais a Vrbs presenciou a insatisfação de parte da população, proscrições e 

perseguições políticas, bem como o enfrentamento político, propagandístico, ideológico 

ou militar entre grandes personalidades de Roma. 

A vitória em Ácio, cujos principais generais de ambos os lados eram romanos, 

foi utilizada por Augusto, ao longo de seu governo,  para a construção e consolidação de 

uma memória sobre o início de seu poder, de modo que este acontecimento foi 
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ressignificado e moldado para ser propagado como a decisiva vitória sobre uma ameaça 

oriental. Para isso, foi necessário selecionar e manipular informações, histórias, mitos e 

representações imagéticas a fim de construir esta memória e imagem relacionada a seus 

feitos, a seu governo e ao seu nome. Como resultado, esta vitória conferiu a Augusto 

grande notoriedade e prestígio, moldando uma imagem de preponderância e poder militar, 

colocando-o como restaurador da paz e da estabilidade. Tal vitória foi transformada em 

um símbolo perene de poder, o que foi conseguido, dentre outros modos, através de 

manifestações simbólicas que fixaram e perpetuaram conceitualmente a superioridade do 

vitorioso, tais como, rituais, celebrações e sinais visuais, como construções e 

monumentos. 

Nesta empreitada, Augusto se inseriu na antiga tradição de se utilizar de grandes 

obras arquitetônicas para imortalizar o próprio nome e engrandecer Roma. Tal prática 

remontava à Realeza, passando pelas famílias aristocráticas, pelos uiri triumphales e por 

importantes personalidades que se destacaram na República Tardia, entretanto, este 

governante elevou ainda mais esta prática, desenvolvendo um amplo esforço construtivo, 

criando novos mecanismos relacionados à manutenção e à construção dos edifícios 

públicos em Roma, tornando-a digna de ser a capital do mundo conhecido. Roma foi, 

portanto, um importante suporte sobre o qual Augusto, por meio da arquitetura, promoveu 

um melhoramento e monumentalização da paisagem urbana, em tal medida que com suas 

construções Roma passou a ser um símbolo de esplendor e grandeza. Além disso, tais 

obras foram usadas como propaganda política, de tal forma que a cada novo 

empreendimento arquitetônico mais a imagem de Augusto se unia àquela de um bom 

governante, o construtor por excelência.  

Em seu afã construtivo, Augusto empreendeu uma verdadeira transformação 

topográfica em Roma, haja vista que diversas partes da cidade foram engrandecidas pela 

egrégia autoridade dos edifícios públicos, nos quais a utilização maciça de mármore era 

algo notável e estava relacionado à noção de maiestas. Esta monumentalidade foi possível 

graças às riquezas trazidas a Roma após as conquistas territoriais conseguidas por este 

governante, o que estava ao alcance do olhar de todos.  

Dentre as regiões que mais receberam a atenção do Princeps, podemos citar o 

Fórum Romano, cujas construções e restaurações remetiam a Augusto, tornando sua 

imagem ostensivamente presente nesta área por meio das histórias às quais cada edifício 

se ligava; o Campo de Marte, que se tornou um verdadeiro canteiro de obras devido à 

grande quantidade de construções realizadas, sendo uma das áreas mais embelezadas de 
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Roma por meio da arquitetura; o Monte Capitólio, que além de receber a atenção de 

Augusto, por meio da restauração de alguns de seus edifícios, também foi o local no qual 

o Princeps edificou o templo dedicado a Júpiter Tonante; e o Monte Palatino, que foi 

escolhido como morada por Augusto, de modo que com isso ele pôde se ligar às 

associações mitológicas e às histórias de fundação relacionadas a esta colina. Além disso, 

foi nesta colina que ele construiu o templo de Apolo. 

Das inúmeras construções realizadas por este governante, o complexo 

arquitetônico do templo de Apolo Palatino, bem como o complexo arquitetônico de Marte 

Vingador, foram as construções escolhidas por nós para demonstrar o modo como a 

arquitetura foi utilidade por ele na construção e perpetuação de uma memória, o que 

fizemos ao longo de todo nosso trabalho, de modo que, a partir de agora retomamos as 

principais características de ambos complexos para estabelecer uma comparação entre 

eles, a fim de perceber com maior clareza as semelhanças e diferenças entre os dois 

complexos, focando principalmente na utilização deles enquanto instrumentos de poder 

e em suas relações com a memória. Mas, antes de qualquer coisa, devemos dizer que 

concordamos com Gagé (1955: 523) ao afirmar que esses dois cultos não apenas parecem, 

à primeira vista, muito diferentes e distantes um do outro, como quase opostos em suas 

principais tendências, pois um tinha um marcado caráter militar, enquanto o outro tinha 

um aspecto civil e mesmo civilizador, mas, seguindo a cronologia do governo, parece que 

se trata de dois movimentos onde um substituiu o outro. 

Como nos lembra Gagé (1955: 523-524), o templo de Mars Vltor foi prometido 

em 42 a.C. e se impôs ao diui filius como uma espécie de dever essencial da pietas; 

enquanto que o templo de Apolo Palatino, que foi prometido em 36 a.C., explorou a 

vitória em Ácio para consagrar seu prestígio e desenvolver todos os aspectos que daí se 

derivaram, expressando a religião da juventude do Princeps e de seu governo. No entanto, 

apesar de ter sido prometido depois, o complexo de Apolo Palatino foi o primeiro grande 

complexo arquitetônico construído pelo então Otaviano, sendo que sua construção se 

iniciou ainda no período do triunvirato e sua consagração ocorreu só após a batalha de 

Ácio, em 28 a.C., embora o pórtico das Danaides tenha ficado pronto apenas em 25 a.C., 

de tal forma que quando o templo foi inaugurado o complexo ainda estava incompleto. Já 

com relação ao complexo de Marte Vingador ocorreu o contrário, pois o templo foi 

inaugurado em 2 a.C., mas o Fórum já havia sido aberto ao público antes desta data. Este 

foi o último grande complexo arquitetônico erguido por Augusto, demonstrando maior 

maturidade e refinamento em sua decoração. Deste modo, o complexo de Apolo marcou 
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o início do governo de Augusto, estando intimamente ligado ao contexto de transição 

entre o período triunviral e o Principado, um período ainda marcado pela incerteza quanto 

ao porvir, aberto a diversas possibilidades. Além disso, se relacionou com o início do 

processo de construção da memória elaborada pós-Ácio. Por sua vez, o complexo de 

Marte marcou um período em que Augusto já tinha se efetivado enquanto governante e 

já tinha dado forma e consolidado um novo tipo de governo, o Principado. De modo que 

com o poder estabelecido e assegurado em suas mãos, percebe-se uma forte tentativa de 

garantir uma sucessão dinástica, na qual se exaltava os nomes de seus netos Lúcio e Caio. 

Além disso, este complexo expressava uma memória já construída e consolidada sobre o 

governo de Augusto, bem como o exaltava como modelo para as futuras gerações.    

Mesmo tendo sido iniciado antes da vitória sobre Marco Antônio e Cleópatra, o 

complexo de Apolo foi amplamente associado a esta importante vitória militar do então 

Otaviano, de tal forma que o templo figurou como uma oferta de ação de graças pela 

vitória; mesmo porque foi propagada a ideia de que Apolo teria intercedido em favor de 

Otaviano na batalha, de forma que próximo ao local onde se desenrolou o confronto havia 

um velho templo dedicado a Apolo, que foi restaurado por Otaviano após a vitória. Com 

isso, na memória construída em torno deste acontecimento, o esplêndido templo de Apolo 

Palatino representava um presente dado ao deus que ajudou a trazer a paz para Roma, 

afastando a ameaça oriental representada pela rainha egípcia. Quanto ao complexo de 

Marte, neste também ressoou a propaganda sobre a vitória de Ácio, haja vista que uma 

das comemorações realizadas na sua inauguração foi uma naumaquia, que encenava a 

batalha naval entre gregos e persas e serviu como símbolo da batalha naval de Ácio, de 

modo que também este complexo propagou a mensagem da vitória contra uma ameaça 

oriental. No entanto, junto a isso o complexo de Marte transmitia também a mensagem 

da vitória sobre outra ameaça do leste representada pelos partos, expressando a ideia de 

que Augusto alcançou a vitória final, aquela do retorno da paz, que garantiu o início de 

uma Era de Ouro. 

No que se refere à mensagem de paz expressa por ambos complexos 

arquitetônicos, devemos esclarecer que ela possuiu diferentes nuances e significados, pois 

como esclarece Cornwell (2017: 15-16), a noção e o significado de paz são, em muitos 

aspectos, alusivos, de modo que, embora possa ser entendido como oposto à guerra, isso 

dificilmente compreende a plena aplicação do termo, pois a paz, longe de ser a mera 

ausência de guerra, é um processo dinâmico que abrange diferentes discursos, 

dependentes dos contextos sociais e culturais. Com isso, a paz podia significar a ausência 
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de guerras, mas também reconciliação (como aconteceu em 40 a.C. entre Otaviano e 

Marco Antônio), ou subjugação e conquista de outros povos, sendo entendida como 

“pacificação” e enfatizando a superioridade militar de Roma. 

Deste modo, a paz alcançada em 29 a.C., que permitiu a Otaviano se tornar o 

comandante das tropas romanas e líder do Estado, atestando seu poder, foi celebrada 

como “uma afirmação de seu comando sobre a terra e o mar” (CORNWELL, 2017: 120). 

Enquanto que a paz alcançada após 19 a.C., conseguida a partir de um acordo 

diplomático, mas festejada como uma vitória militar, representou a vitória suprema e 

símbolo do mundo conquistado.  

As celebrações da vitória no final das guerras civis haviam adotado a retórica 

e a linguagem da pax a fim de embaçar a linha entre conflitos civis e 

estrangeiros e apresentar a vitória como algo além da derrota de outro romano. 

Dez anos depois, com Augusto firmemente estabelecido como Princeps do 

Estado romano, a preocupação era grande com inimigos externos e ameaças à 

estabilidade do Império. As celebrações da pax Parthorum ilustram a estreita 

relação entre pax e vitória, em que um tratado diplomático foi celebrado pelo 

Senado e por Augusto em Roma como a vitória final e o fim (simbólico) de 

todos os triunfos. A capacidade de Augusto de 'obrigar' os partos a buscar a 

paz com Roma foi comemorada como uma vitória sobre os partos e mais tarde 

foi comemorada como um exemplo da extensão do Imperium romano no 

Fórum de Augusto (CORNWELL, 2017: 197). 

 

Além desta associação com a vitória em Ácio, havia outras importantes 

associações estabelecidas pelo complexo de Apolo devido à localização do mesmo sobre 

o monte Palatino, que foi de grande importância para a propaganda augustana. Desta 

forma, a localização do templo próximo ao de Magna Mater o associava ao mito de 

Eneias, que tinha esta deusa como protetora no momento de sua fuga de Troia. Outro 

templo que ficava próximo ao de Apolo era o da deusa Vitória, que desempenhou um 

importante papel na ideologia augustana, figurando em diferentes suportes e exaltando as 

vitórias do Princeps. O complexo de Apolo, localizado sobre o monte no qual Roma fora 

fundada, também se associava à imagem de Rômulo, representado pelo lupercal, por sua 

cabana e pelo monumento de Roma Quadrata. Além disso, a ligação entre este complexo 

arquitetônico com a residência de Augusto, por si só já representou uma mensagem clara 

da preponderância deste cidadão romano sobre os demais, pois sua ligação com este deus 

não foi apenas de modo simbólico, mas de modo material por meio das passagens que 

interligavam sua casa com o templo. Já o complexo de Marte Vingador não possuía as 

vantagens topográficas do complexo de Apolo, mas isso não impediu que as mesmas 

associações fossem estabelecidas. Em tal medida que, se no complexo de Apolo estas 

associações eram expressas de modo implícito, por meio de sua localização, no complexo 
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de Marte estas associações eram expressas de modo explícito, por meio de seu programa 

figurativo. Desta forma, vemos no complexo de Marte a associação com o monte Palatino 

e com Rômulo, enquanto fundador de Roma, representados no frontão do templo; a 

associação com a vitória estava expressa por meio das estátuas localizadas no alto do 

templo; e a ligação com os mitos de Eneias e Rômulo estava expressa por meio de suas 

estátuas localizadas nas êxedras. Além disso, o complexo de Marte ainda aludia aos 

deuses Apolo e Diana, já que possuía estátuas destes deuses na praça do Fórum.  

No que se refere aos aspectos físicos, ambos complexos possuíam um templo 

com colunas coríntias, localizado em lugar de destaque, sobre um alto pódio, com um 

pórtico que possuía colunata em giallo antico e cercava uma ampla área a céu aberto. 

Ambos os templos pertenciam à tipologia dos templos peripteros sine postico, cuja 

colunata se encontra em três de seus lados, não havendo colunas na parte posterior do 

templo, sendo que a parede traseira da cela se estende até as colunas laterais, o que 

estabelece um limite à área de circulação. No que se refere à circulação, o templo de 

Marte possuiu um espaço para isso entre a parede da cela e as colunas externas do templo, 

enquanto que o templo de Apolo pertencia à tipologia denomina pseudoperíptero, de 

modo que as colunas externas do templo estavam fundidas às paredes da cela. Enquanto 

o templo de Apolo era todo em mármore, o de Marte era recoberto com este material. Nos 

dois complexos havia a presença massiva de mármores vindos de diversas partes do 

amplo Império territorial, o que realçava o papel de Roma enquanto a capital do mudo 

conhecido, expressando a maiestas do Império governado pelo Princeps. Também 

demonstrava a riqueza que afluía para Roma e era utilizada em obras públicas, 

simbolizando o compartilhamento da riqueza imperial com o povo romano. Em ambos 

complexos pode-se ver uma mescla de características arquitetônicas gregas e itálicas, de 

modo que, embora apenas o primeiro templo seja dedicado a um deus grego, sem 

homólogo no panteão romano, percebemos em ambos os complexos a forte presença de 

um referencial grego. Este referencial estava presente em algumas particularidades das 

construções e no traçado arquitetônico de partes dos templos, bem como na utilização de 

um repertório imagético que remetia à Grécia Clássica. Estava presente também por meio 

de estátuas originais gregas que foram utilizadas como estátuas de culto no interior dos 

templos. Estas diferentes formas de se utilizar de um referencial grego em ambos os 

templos demonstra não só a admiração de Augusto pela cultura grega, como sua política 

de valorização do passado. A inspiração em modelos gregos desempenhou um propósito 

bem definido, demonstrando um certo objetivo moral, de modo que ao fazer referências 
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específicas a obras do passado grego, evocava as qualidades associadas ao protótipo. 

Além disso, tal utilização desempenhou também uma estratégia política e 

propagandística, de modo a associar simbolicamente o apogeu alcançado por Augusto em 

seu governo com o apogeu grego do período Clássico. 

No que se refere à localização dos dois complexos, ambos se situavam dentro 

das fronteiras sagradas de cidade, de modo que foi a primeira vez que um templo dedicado 

a Apolo e outro dedicado a Marte foram construídos dentro do pomerium. Esta importante 

característica compartilhada pelos dois templos simbolizou diferentes mensagens para 

cada um. No que se refere ao templo de Apolo, devemos dizer que não havia uma regra 

que proibisse sua construção dentro do pomerium, no entanto, o fato de Apolo ter seu 

primeiro templo dentro do pomerium no início do governo do Princeps teve grande 

relevância, pois no mesmo ano de sua consagração, Otaviano baniu os cultos egípcios de 

dentro do pomerium; estes dois fatos relacionados aludiram à vitória de Ácio e à 

propaganda negativa desenvolvida contra Cleópatra, vista como uma ameaça oriental. Por 

sua vez, também não havia uma regra que proibisse a construção de templos dedicados a 

Marte dentro do pomerium, mas as recomendações deixadas pelos etruscos eram de que 

os templos de Marte deveriam estar fora do pomerium, para que não houvesse dissensão 

armada entre os cidadãos, e para que este deus, fora das muralhas, defendesse a cidade de 

ataques inimigos. Deste modo, a construção do templo de Marte, pela primeira vez dentro 

do pomerium, simbolizava que Roma não precisava mais temer as guerras civis, como 

também não precisava mais se preocupar com ataques de outros povos. 

Outra importante característica compartilhada por ambos os complexos 

arquitetônicos é o fato de que eles passaram a desempenhar atividades que antes eram 

realizadas em outros locais, em tal medida que em alguns casos podemos mesmo dizer 

que houve uma transferência funcional e simbólica em favor destes complexos. O Fórum 

Romano foi um dos lugares que compartilhou funções com os complexos de Apolo e de 

Marte, de modo que as reuniões do Senado que se desenrolavam principalmente na Cúria 

Júlia passaram a ser realizadas também nas bibliotecas localizadas no complexo de 

Apolo; e atividades ligadas à justiça que eram realizadas principalmente nas basílicas, 

passaram e ser realizadas também no Fórum de Augusto. 

Também houve uma transferência funcional e simbólica para estes complexos 

em detrimento do Campo de Marte, de modo que algumas atividades religiosas e 

comemorações que antes eram desempenhadas no templo de Apolo Sosiano passaram a 

ser desempenhadas no templo do Palatino; e decisões relacionadas à concessão de 
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triunfos, que eram realizados no Campo de Marte, passaram a ser tomadas no templo de 

Marte Vingador.  

Mas as transferências funcionais e simbólicas mais importantes se deram com 

relação ao monte Capitolino, haja vista que esta colina abrigava o principal templo de 

Roma, o templo de Júpiter Optimus Maximus. Este importante templo deixou de abrigar 

os livros sibilinos que foram transferidos para o templo de Apolo Palatino, ficando sob a 

proteção deste deus, onde eram consultados pelos quindecênviros que deveriam ler, 

recolher e aplicar os oráculos prescritos neles; quanto ao templo de Marte, ele passou a 

abrigar os estandartes recuperados e outros espólios de guerra que antes eram dedicados 

no templo de Júpiter Ferétrio, bem como passou a ser nele que os triunfadores dedicavam 

a coroa e o cetro que anteriormente eram consagrados a Júpiter Capitolino, além disso, 

este último templo compartilhou com o templo de Marte a função de servir como local 

onde eram realizados os votos antes da partida de magistrados para fora de Roma, e o 

templo de Marte passou a servir como ponto de partida destes magistrados. 

Deste modo, ambos os templos competiram com o Capitólio em sua vocação 

como centro simbólico da cidade. De acordo com Bonnefond (1987: 269), ambos os 

templos se tornaram importantes espaços políticos, tanto em nível simbólico quanto 

prático, e essa competição entre eles e o Capitólio faz parte de uma mutação maior, 

definida pelo relativo apagamento do Capitólio em favor de novos centros ligados ao 

governo de Augusto. 

Desta transferência funcional com relação ao Capitolino se derivam as principais 

funções dos dois templos. Neste aspecto, percebemos uma clara diferença entre eles, visto 

que a função principal do templo de Apolo estava mais relacionada a um aspecto oracular, 

já que abrigava os livros sibilinos, enquanto que a principal função do templo de Marte 

estava mais relacionada com aspectos militares, com assuntos de guerra, paz e triunfo. 

Porém, apesar de ter funções diferentes, percebemos que ambos os complexos propagam 

mensagens por vezes semelhantes e por vezes complementares. Um exemplo que 

podemos citar é a mensagem relacionada à vingança. Esta mensagem se constituía no 

princípio fundamental do templo de Marte, cujo epíteto o qualificava como vingador; de 

tal forma que este templo vingava não só o assassinato de César, como também o de 

Crasso pelos partos, que também haviam se apropriado dos estandartes, símbolo do 

orgulho militar romano. Esta mensagem de vingança que apareceu de modo tão claro no 

templo de Marte, aparecia de modo sutil no templo de Apolo, já que em uma das portas 

podia-se ver Apolo como vingador, já que, juntamente com sua irmã Diana, assassinou 
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os filhos e filhas de Níobe, como vingança por esta ter ridicularizado Latona, que 

diferente daquela, havia tido apenas dois filhos. 

Percebemos, assim, que estes dois grandes complexos arquitetônicos construídos 

por Augusto ao longo de seu governo, materializaram de modo magistral dois momentos 

de um processo de construção, manipulação e perpetuação de uma memória moldada pelo 

Princeps e de todo um imaginário no qual a figura de Augusto foi central. Ademais, os 

complexos foram inaugurados em momentos relevantes, marcando os anos iniciais e 

finais de seu governo. Ao analisarmos e compararmos ambos complexos, extrapolando o 

campo da Arquitetura e evidenciando o sistema de poder que insuflou a formação do 

Principado com Augusto, percebemos que existem muito mais semelhanças que 

diferenças na forma de se utilizar da memória em ambos complexos arquitetônicos. 

Das diferentes associações simbólicas realizadas e das diferentes formas de se 

utilizar da memória, a que se destacou em ambos complexos foi a associação que se 

estabeleceu com as vitórias militares de Augusto, em especial a vitória sobre Cleópatra e 

Marco Antônio, em Ácio, e com o triunfo daí resultante, cuja memória foi manipulada de 

modo a simbolizar não uma vitória sobre outro romano, mas sim uma vitória contra o 

Oriente. 

Desta forma, percebemos a presença marcante da temática triunfal em ambos os 

complexos. No de Apolo esta temática foi ressaltada por meio dos relevos que deviam 

ocupar lugar de destaque dentro do complexo e que representavam uma procissão triunfal 

e uma batalha naval que se desenrolava sob o olhar de Apolo. Além disso, esta associação 

do complexo de Apolo com a temática triunfal foi realizada também pelos poetas do 

período. No livro VIII da Eneida, após descrever a batalha de Ácio e a vitória de Otaviano, 

Virgílio passa a falar de seu triplo triunfo, quando faz uma clara associação deste 

grandioso acontecimento com o complexo dedicado a Apolo Palatino. Segundo Virgílio, 

César também, no seu tríplice triunfo, é levado até os muros 

da grande Roma, a cumprir os seus votos, sagrando trezentos  

templos aos deuses da Itália, de bela e imponente estrutura. 

Vibram as ruas com tanta alegria, folguedos e aplausos, 

coros das nobres matronas nos templos, por todas as aras; 

ante os altares novilhos jaziam, de fresco imolados. 

E o próprio César, no umbral assentado do templo marmóreo 

de Febo Apolo, examina os presentes dos povos vencidos 

e os dependura nas portas soberbas. Desfilam cem povos, 

intermináveis, de vestes e línguas e de armas estranhas523 (VIRGÍLIO. Eneida, 

VIII, 714-723). 

 
523 At Caesar, triplici inuectus Romana triumpho 

moenia, dis Italis uotum immortale sacrabat,   

maxima ter centum totam delubra per urbem. 
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Não podemos afirmar se o complexo de Apolo Palatino, de alguma forma, 

participou das celebrações realizadas durante o tríplice triunfo, já que esta passagem de 

Virgílio é a única associação feita entre o complexo de Apolo e a procissão triunfal de 

29 a.C. No entanto, também não podemos excluir tal possibilidade, já que neste ano o 

templo já estava praticamente concluído e seria inaugurado no ano seguinte, de modo 

que, como não havia uma rota triunfal fixa, a procissão pode ter passado pelo Palatino 

antes de seguir rumo ao Fórum Romano e Capitolino.524  

Mesmo que isso não tenha acontecido, a passagem de Virgílio, por si só já é 

bastante importante e expressiva, pois demonstra o nível de associação que foi se 

estabelecendo entre o complexo de Apolo e o triunfo de Otaviano, bem como deixa 

entrever o modo como tal associação foi sendo propagada e como passou a fazer parte do 

imaginário da época. Segundo Mota (2015: 191-192), quer se trate de uma livre 

interpretação poética do percurso triunfal ou da compilação de eventos cronologicamente 

descontínuos, Virgílio procurou deixar clara a vinculação entre os espólios de guerra e a 

edificação de um dos templos mais suntuosos do período. 

Além disso, nesta passagem de Virgílio, vemos a importância religiosa da 

procissão, com a realização de sacrifícios de animais em diversos altares, bem como a 

relevância do papel desempenhado pelo Princeps na construção e restauração de templos 

em Roma e por toda a Península Itálica. Percebemos também o caráter festivo da 

cerimônia cuja alegria, folguedos e aplausos, tomaram as ruas de Roma. Vemos também 

a importância econômica da procissão, por causa das riquezas advindas das vitórias e dos 

presentes dados pelos povos vencidos, e isso também expressa toda uma retórica de poder, 

ressaltando a relação de domínio entre Augusto e os povos por ele submetidos.  

Acreditamos, também, que esta passagem de Virgílio expressou por meio da 

poesia a transferência simbólica e funcional que, como vimos, se estabeleceu entre este 

complexo arquitetônico e o templo de Júpiter Capitolino. De acordo com Miller (2009: 

 
laetitia ludisque uiae plausuque fremebant; 

omnibus in templis matrum chorus, omnibus arae; 

ante aras terram caesi strauere iuuenci. 

ipse sedens niueo candentis limine Phoebi  

dona recognoscit populorum aptatque superbis 

postibus; incedunt uictae longo ordine gentes, 

quam uariae linguis, habitu tam uestis et armis. (Traduzido do latim para o português por Carlos Alberto 

Nunes). 
524 Mota (2015: 191) levanta a hipótese de que, nesta passagem, “Virgílio pode estar descrevendo não o 

Templo de Apolo no Palatino (em fase de construção), mas o Templo de Apolo Sosiano no Circo Flamínio, 

estritamente coligado ao percurso triunfal”. 
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75), o Augusto mostrado por Virgílio neste trecho, aparentemente moveu o ponto de 

chegada da procissão triunfal do Templo de Júpiter Optimus Maximus sobre o Capitolino, 

tradicional símbolo do poder imperial de Roma, para o templo do deus cujo arco tão 

vividamente garantiu a vitória crucial. “Na narração equifrásica Virgiliana de Ácio e seus 

resultados, Apolo é a divindade principal, talvez indicando uma reordenação do panteão 

romano” (MILLER, 2009: 75).  

Além disso, no que se refere ao aspecto triunfal, não podemos nos esquecer de 

que no ano seguinte à inauguração do templo de Apolo, Otaviano foi honrado com a 

corona ciuica e com loureiros que foram colocados na porta de sua casa, o que, de acordo 

com Ovídio (Tristes, III, 1, 40-49), poderiam aludir ao triunfo perpétuo ligado ao nome 

do Imperador. 

Esta importância dos aspectos triunfais que já era visível com relação ao 

complexo de Apolo foi ainda mais expressa e ressaltada no complexo de Marte Vingador, 

no entanto, o papel de Augusto como triunfador não apareceu neste complexo só com 

relação à vitória em Ácio, mas também com relação à vitória contra os partos, que apesar 

de ter sido uma vitória diplomática, foi comemorada como uma verdadeira vitória militar. 

No complexo de Marte foram inúmeras as referências relativas à temática triunfal. Ela 

estava presente na sala do Colosso, por meio das pinturas de Apeles representando 

Alexandre Magno sentado no seu carro triunfal, bem como por meio da decoração com 

cariátides que aludiam aos povos submetidos por Augusto. A temática triunfal estava 

materializada também na vestimenta de muitos dos summi uiri que foram selecionados 

por Augusto para representar a história/memória romana moldada por ele, e dentre estes 

ilustres representantes da história romana, no que se refere aos aspectos triunfais se 

destacava Rômulo carregando os spolia opima, símbolo maior da vitória militar e 

primeiro triunfador de Roma. Se equiparando aos spolia opima de Rômulo, dentro do 

templo estavam os estandartes recuperados por Augusto, além de outros troféus de guerra. 

E como símbolo maior do papel de Augusto enquanto triunfador, em frente ao templo 

estava a estátua da quadriga, que sintetizava de modo eficiente toda uma mensagem 

relativa às vitórias militares de Augusto e seu triunfo.  

Desta forma, reafirmamos que os dois complexos erguidos pelo Princeps 

marcaram dois momentos de construção e perpetuação de uma memória, de modo que 

um complexo se relacionou com o início do governo de Augusto, representando também 

o início da construção de uma memória relacionada à vitória de Ácio, que passou a ser 

propagada por diversos meios; e o outro complexo marcou os anos finais de seu governo, 
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bem como simbolizou a conclusão deste processo iniciado com Ácio e o apogeu da 

perpetuação desta memória. Para além disso, também podemos dizer que ambos 

complexos desempenharam papéis complementares no que se refere às mensagens que 

transmitiram, de modo que o complexo de Apolo representou a vitória contra a ameaça 

oriental de Cleópatra, mas também significou o fim das guerras civis e o estabelecimento 

da paz interna, um pré-requisito para a conquista de outros povos, de modo que após Ácio 

campanhas foram lançadas no leste e oeste e foi propagada a visão de que Roma era a 

capital do mundo conhecido. Com a recuperação dos estandartes partos, findou-se um 

período e começou a Era de Ouro, o que ficou bem sinalizado com os Jogos Seculares, 

de modo que o complexo de Marte que passou a abrigar tais estandartes simbolizava não 

só a vitória contra a ameaça oriental de Cleópatra e dos partos, mas também representou 

a noção de mundo conquistado e o estabelecimento da paz. 

Tudo isso demonstra o importante papel desempenhado pela arquitetura no 

governo de Augusto, que engrandeceu Roma com ricas construções, tornando-a digna de 

ser a capital do mundo conhecido, exaltando sua maiestas imperii. Tais construções foram 

utilizadas pelo Princeps e pelos seus apoiadores para a criação e perpetuação de uma 

memória e de todo um imaginário imperial que surgiu e se desenvolveu sob/sobre seu 

governo e que conectava passado, presente e futuro. Com o passado, pois o colocava 

como descendente de uma linhagem divina que remetia às próprias origens de Roma, e o 

colocava como pertencente à História Romana e legítimo continuador de uma tradição de 

conquistas militares e triunfos iniciados com Rômulo. Com o presente, pois o colocava 

como o líder maior de Roma e como o pai da pátria, aquele que havia trazido a paz para 

Roma e submetido o mudo a seu imperium. E com o futuro, pois figurava como um 

exemplum uirtutis, que deveria ser lembrado e emulado pelos pósteros. 

Portanto, os complexos de Apolo Palatino e de Marte Vingador, cuja 

grandiosidade, riqueza e esplendor marcaram o governo deste Princeps e foram exaltados 

pelos escritores da época e pelos posteriores, são os complexos arquitetônicos que melhor 

sintetizam e demonstram as atitudes de Augusto no que tange à seleção, manipulação e 

ordenação de acontecimentos, informações, histórias, mitos e representações imagéticas, 

de modo a criar e perpetuar uma memória e um imaginário, nos quais sua imagem ficasse 

gravada como a do triunfador por excelência, aquele que com suas vitórias militares havia 

transformado Roma na capital do mundo conhecido e aquele que havia garantido o 

estabelecimento de uma Era de Ouro e o retorno da harmonia, do progresso, da paz, da 

prosperidade, da estabilidade, da ordem, da unidade e da grandiosidade para Roma.  
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