
 

Divinização de Augusto 
O Apolinismo 

MARCOS BRENO TORRI  

RESUMO o apolinismo do governo de Augusto é recorrente na historio-

grafia sobre a religião no Início do Império. Apolinismo e divinização são 

em geral tratados como coisas diferentes. Esse artigo se dedica a explicar 

que o apolinismo se constituiu em uma política cultural e em um processo 

de reconstrução mitológica que visava legitimar o governo de Augusto ao 

divinizar a pessoa do Princeps.  

ABSTRACT The apolinism of August's government is recurring in the 

historiography about religion in the beginning of the Empire. Apolinism and 

divinization are in general treated as different things. This article explains 

that apolinism constituted a cultural politics, and a process of mithological 

reconstruction which aimed at legitimating August's government when 

divinizing the person of the Princeps.  

As menções à promoção do culto de Apoio, ou mesmo as poucas 

identificações entre Apoio e o Princeps nas obras dos autores antigos
1
, 

formaram a faceta mais conhecida e repetida pela historiografia sobre a 

religião do período augustano. A maioria dos manuais cita o "apolinismo de 

Augusto" mas não explicam como nem porque foi promovido o culto do 

deus. Apolinismo e divinização são tratados como coisas diferentes e 

tampouco é mencionado que a lógica do início do Principado parece  

1 Hor. C.S.; SueI. oiv. Aug .. 31,: supra duo milia contracta / undique cremauit ac solos retinuit Siby/linos, hos / quoque 

dilectu habito; condiditque duobus forulis / auratis sub Palatini Apollinis basi.  
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combinar com os ideais do deus. Esse artigo se dedica a explicar em que 

consistiu o apolinismo e porque ele é divinizante.  

A família Júlia estava historicamente conectada a Apoio: um ancestral 

de César financiou a construção do primeiro templo de Apoio em Roma em 

431 a.C. (Lívio, IV,29,7). O próprio César havia nascido nos Ludi 

Apo//inares de 100 a.C. (Dion C., HR, XLVII, 18,6). Dion reporta que César 

só adotou o jovem Otávio depois de ter ouvido de Átia que ela o havia 

concebido de Apoio (Dion C., HR, LXV, 1, 2-3). A historiografia sugere que 

César criou esse rumor para prover seu herdeiro de uma legitimidade 

divina, independente de sua pessoa (WEINSTOCK, 1971). No entanto é 

igualmente possível que essa história tenha circulado depois da morte de 

César para Otávio, Oiui Fi/ius, expressar sua diferença com Antônio, 

identificado com Dioniso (ALFOLDI, 1959, p.25-26).  

A cronologia,das campanhas de propaganda de Antônio e Otávio 

merece ser vista. Já em 42 a.C., quando Antônio entrou em Êfeso, sua 

procissão foi precedida por jovens e mulheres vestidos como sátiros e 

mênades; todos os cidadãos o aclamavam como Dioniso (Plut. Ant. 24,4). 

Mais tarde, quando do encontro com Cleópatra em Tarsos, circularam 

rumores que Afrodite uniria-se a Dioniso (Plut. Ant. 26,5). É procedente 

pensar que a escolha pessoal ou social de identificar Dioniso como a/ter 

ego de Antônio foi feita talvez não somente pela inclinação do mesmo aos 

prazeres da vida, mas também como prosseguimento da tradição helênica 

de identificação do monarca com o deus (HOFF, 1992, p.226); o que 

também trazia, com a soteriologia de Dioniso, a idéia de salvação e um 

futuro feliz. Antônio, ao assumir as características do Dioniso oriental como 

um gesto político, aliou-se com o Estado grego no lugar da Itália.  

Além da referência à concepção divina de Otávio, datada na Epi-
grammata Bobiensia não antes de 31 a.C. (HOFF, 1992, p. 228), a mais 

antiga referência à associação com Apoio ocorreu por volta de 40 a.C. 

quando Otávio foi relatado por Suetônio (Suet., Oiu., Aug., 70) como an-

fitrião de um banquete privado no qual os participantes estavam vestidos 

como os doze deuses olímpicos e Otávio como Apoio. Por volta de 36 a.C., 

quando da dedicação do templo de Apoio no Palatino, a associação com o 

deus já estava completa.  

Parece então que a conecção Otávio-Apoio em data precoce era 

provavelmente uma resposta à identificação de Antônio com Dioniso. 

Otávio reconheceu no comportamento orientalizante de seu rival uma 

oportunidade para explorar os sentimentos contra Antônio entre os cida-

dãos romanos e os italianos: seus atos deveriam ser mostrados como 

luxuriosos e desleais. Simbolicamente, Apoio-Otávio oferecia um contraste 

completo a Dioniso-Antônio: italiano uersus oriental, ordem e virtude uersus 

caos, e razão uersus irracionalidade. Nesse sentido, a vitória  
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do Ácio serviu simbolicamente como uma vitória de Apoio sobre Dioniso; 

coincidentemente, havia um culto especial de Apoio no promontório de 

Ácio e a presença próxima do deus foi sabiamente explorada por Augusto 

(Suet., Oíu., Aug., 18,2) .  

• • •  

O "apolinismo" do governo de Augusto aparece nitidamente nos Jogos 

Seculares dedicados a Apoio em 17 a.C..  

Roma, assim como a Etrúria, media seu tempo em saecula. Havia dois 

sistemas cronológicos, um dos quíndecemuírí e outro, de fortes conexões 

etruscas, seguido pelos arúspices. Os quíndecenuírí calculavam a 

comemoração dos ritos seculares a cada 110 anos começando em 456 

a.C., incluindo as de 346,236, 126 a.C. e culminando com os Jogos 

organizados por Augusto em 17 a.C .. Os arúspices calculam o saeculum 

em 100 anos começando em 348 a.C .. Na República, a celebração dos 

jogos, que deviam consagrar o século que se iniciava
2
, não foi fiel a um 

dos sistemas e variou a cada 100 ou 110 anos (HALL, 1986, p.2575). Uma 

vez ao menos esses jogos foram celebrados duas vezes: o cônsul Valério 

Corvo celebrou os jogos em 348 a.C. e, devido a uma derrota militar, o 

repetiu em 346 a.C..  

Os deuses associados aos Jogos Seculares na República eram tra-

dicionalmente Oís Pater (próximo a Plutão) e Prosérpina. A introdução 

contínua de outros deuses com forte conexão grega, como Moerae, Ilí-

thyiae, Apoio e Diana, sustentou uma "helenização" historiográfica de todo 

o complexo (HALL, 1986, p.2570). Estudos recentes indicam que o culto e 

os jogos dessas divindades estavam ligados a rituais de caráter secular 

(centenário) já no tempo da expansão romana no Lácio (GAL1NSKY, 

1967). Assim como Apoio e Dia~a, o deus Marte etrusco também estava 

fortemente associado com o saeculum enquanto deus da morte e do poder 

depois da morte (HALL, 1986).  

A história dos jogos de 17 a.C. cantados por Horácio no Canto Secular 

começa 27 anos antes, em 44 a.C., com a celebração dos Ludí Victoriae 

Caesaris dirigidos por Otávio, para relembrar a morte de César, e que 

contou com a oposição de Antônio. Acreditou-se que um cometa ou estrela 

que brilhou de forma particular durante os sete dias do festival era a 

transformação de César num deus apoteótico
3
. Esse astro foi cunhado nas 

moedas durante muito tempo para reforçar a ascendência  

2 Uma etmologia significativa e geralmente aceita vê em Saecu/um um derivante da palavra indo-européia sait10m (HALL. 

1986, p.2567). componente primária dos termos latinos serere e semen.  
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divina de Augusto (CRAWFORD, 1974): se ele não era filho de Apoio, o era 

de César divinizado. Para os romanos esse sidus lulum recolocou a idéia 

de um "grande ano" que logo se iniciaria: esse astro seria análogo ao 

cometa que apareceu após a morte de Rômulo e anunciaria uma nova era. 

Sérvio(EcI. 9.46)
4
 recorda que, pouco tempo depois dos Ludi Victoriae 

Caesaris, o arúspice etrusco Vulcânio anunciou em assembléia que o astro 

havia marcado o início do novo século, e em punição por essa revelação 

dos segredos dos deuses, ele, o arúspice, morreria em breve. De fato, ele 

morreu. Weinstock (1971, p.195), sugere que a razão dessa morte não foi a 

revelação feita mas a construção da figura de um "homem do século" que 

Vulcânio queria ser: ele seria o indivíduo cujo tempo de vida fundamentaria 

o século. Na Etrúria os limites de cada saeculum eram definidos pela 

duração da vida de indivíduos especiais (WEINSTOCK, 1971, p.190-196).  

A declaração de um novo século em 44 a.C., etrusco, não teve apa-

rentemente muito significado. Os últimos Jogos Seculares tinham se dado 

em 149 ou 146 a.C. e César não os havia celebrado na data esperada (49 

ou 46 a.C.) provavelmente devido a interferência da guerra civil, da 

preparação da campanha contra os partos ou de uma oposição dos 

arúspices (WEINSTOCK, 1971, p.195). Evidências numismáticas indicam 

entretanto que os Jogos seculares, e sua espera, estavam presentes na 

mente dos romanos por volta dessa época (CRAWFORD, 1974, p.483, 

736-737). Esta ansiedade por uma nova Era estava presente também nos 

escritores autônomos. Por volta de 40 a.C. Virgílio comemorou na sua 

Quarta Écloga o início de uma nova Era de ouro, paz e prosperidade sob a 

liderança de Apolo
5
. Sobre a natureza da relação entre Virgílio e Otávio 

antes da ascensão desse último ao poder, há o fato interessante do 

escritor ter participado de um grupo etrusco que o apoiou (MICHEL, 1971, 

p.214-216). Talvez a melhor evidência da precoce adesão de Virgílio ao 

partido de Otávio seja o tratamento favorável do astrum Caesaris na nona 

Écloga. Weinstock (1971, p.12-14) propôs que a extensiva alusão a Apoio 

na quarta écloga não é resultado da associação com o rito secular, mas da 

relação de Otávio com o deus, de Otávio ser filho de Apoio (Suet. Oiu. 

Aug., 94).  

Na perspectiva da cronologia de saeculum de 110 anos, os Jogos  

3 Sue!., oiv. lul., 88; stella crinita per septem continuas dies fu/sit / exoriens circa undeciman horam, creditumque est / 

animam esse Caesaris in caelum recepti.  

Hor., Ode IV.2.46-48: "uocis accedet bana pars et 'o sol / pulcher, o laulande! canam recepto / caesare fefix." Hor., 

Ode 1.12.46-48: "micat inter omnis / fufium sidus uefut inter ignis / funa minores  

Hor., Ode IV5.5: "Iucem redde tuae, dux bane, patriae."  

4 Apud: HALL, 1986, p.2576.  

5 EcI. IV, 4- 11: ultima cumaei uenit iam carminis aetas; / magnus ab integro saeclorum nascitur ardo. / Iam redit et uirgo, 
redeunl salurnia regna; / iam noua progenies caelo demittilur alIo. / tum modo nascenti puero, quo ferrea primum / 

desinel, ac 1010 surget gens aurea mundo, / casta, faue, fucina: tuus regnat Apollo.  
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Seculares de Augusto deveriam ser celebrados em 16 a.C.
6
. Se 17 a.C. foi 

escolhido é porque essa tradição não havia sido imposta de forma cabal 

aos romanos. Otávio terminou por se apropriar das interpretações positivas 

sobre o sídus /u/íum fazendo uma conexão com seu próprio destino (Serv. 

Aeneí,. VIII,681) e utilizando sempre que possível uma estrela em seus 

monumentos (ZANKER, 1988). A apropriação não se deu em termos 

técnicos (cronológicos), mas através da formação de opinião pública: os 

acontecimentos de 44 a.C., o sídus /u/íum e a liderança de Otávio, 

marcaram para breve o início de um novo saecu/um em Roma. O canto 

secular que celebrava a nova Era foi cantado no Palatino, depois repetido 

no Capitólio, por um coro duplo de 27 jovens e 27 virgens de pais e mães 

de nascimento livre; ou seja, jovens que deveriam pertencer 

obrigatoriamente às prímí ordínes (Hor., Carm., Saec.). O Palatino substituiu 

o Capitólio das cerimônias republicanas; Apoio, como "dono" do monte, 

substituiu JÚpiter. A forte conexão que Apoio tinha na propaganda religiosa 

de Augusto e nas práticas religiosas da família Júlia já antes de 17 a.C. foi 

a causa da inclusão do deus no ritual secular. A deusa Terra, mãe adotiva 

de Apoio, tinha seu lugar na cerimônia e sua presença se justificava pelo 

desejo de fertilidade para o novo século
7
 . A associação com Apoio foi 

deliberada nos anos que se seguiram: dedicatórias, moedas, promoção do 

colégio dos quíndeceuírí- o qual associou o deus ainda mais aos livros 

sibilinos -, a construção dos templos no Palatino, Náuloco e Ácio .  

• • •  

Após a batalha do Ácio, em 31 a.C., os poetas de Mecenas produziram 

uma importante literatura que avançava com o conceito de Idade do ouro. 

O mais significativo desses trabalhos foi, é claro, a Eneida (11,682704). 

Essa obra também promoveu, adicionalmente, a associação do saecu/um 

que o sídus /u/íum abria com o saecu/um aureum de Augusto. O conceito de 

Idade do ouro de Augusto teve seu impulso final na quarta écloga de 

Virgílio, quando o poeta referiu~se a uma idade de felicidade a qual o 

jovem Otávio era vindo a dirigir. Era exatamente um retorno análogo ao 

reino de Saturno. Virgílio seguiu o precedente de Varrão e ensinamentos 

de origem grega e etrusca (RYBERG, 1958; BOYANCÉ, 1975). As idades 

do mundo foram combinadas para produzir dez séculos que  

6 Hor .. CS .. 21: Gertus undenas decies per annas.  
7 Hor.. CS., 29-32: Fertilis trugum pecarisque Tellus / spicea danet Gererem carona; / nutriant tetus et aquae salubre / et 

laues aurae ..  
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foram antecipados sob a direção de Sol, como é claramente representado 

na quarta écloga por Apoio, para quem Virgílio indicava a direção do 

evento.  

Os jogos seculares de 17 a.C. anunciaram oficialmente o Saeculum 

Aureum de Augusto. O início havia se dado com o sidus lu/ium 27 anos 

antes. Se a celebração dos Jogos Seculares foi antecipada, o foi também 

seguindo uma profecia sibilina que definia que os jogos só poderiam ser 

celebrados sobre um triunfo oriental
8
 (BRIND'AMOUR, 1978, p.1382). 

Ouando o rei parto devolveu os estandartes de Crasso, Horácio pode 

saudar a instalação perfeita de um saeculum aureum.  

Finalmente, devo observar que a intenção e a celebração dos Jogos 

Seculares de Augusto não foram totalmente inéditas. Em sua essência, 

esses jogos pouco diferiram dos jogos da República no que diz respeito a 

seu caráter imperialista. A diferença está no fato do imperium dos jogos 

republicanos repousar no populus romanus, e o imperium dos jogos de 

Augusto repousar nas mãos do Princeps. Como já foi observado, Otávio 

não tentou interferir com a interpretação comum do sidus lulum, signo da 

divindade de César, mas capitalizou a fé do povo para cultivar sua 

associação com César, Vênus, a casa Júlia. Weinstock (1971, p.373379) 

realizou análises de estrelas como sinais de divindades nas moedas 

romanas do período; o sidus lu/ium era representado por Augusto como 

indicação de sua própria ascendência divina.  

• • •  

O templo de Apoio no Palatino tinha como vizinho lateral a casa de 

Augusto (Suet. Oiu. Aug., 29, 20-22)
9
. Essa residência, que era particu-

larmente modesta (Suet. idem), era ligada ao templo por uma parte pública. 

O aspecto das ruínas hoje (figs.1, 2, 3a,b) coincide com a descrição de 

Suetônio. As indicações literárias e arqueológicas sobre o templo revelam 

que ele fora dedicado a Apoio do Ácio (Prop. IV, 6, 67)
10

, o que alguns 

fragmentos de terracota confirmam (KELLUM, 1985, p.172) (fig.3a,b). Os 

estudiosos vêem nesses fragmentos inclusive referências a Antônio 

(ZANKER, 1988, p.63). Havia uma forte intenção de conectar o templo com 

autoridade do oráculo Delfos (KELLUM, 1985, p.170-174); trípodes, grifos e 

o saque gaulês em 279 a.C. àquele oráculo represen-  

8 Hor., CS., 4,5: tempore sacro I quo Siby/lini monuere uersus.  
Virg., Eel., IV, 4,5: Ultima eumaei uenit iam earminis aetas: I Magnus ab infegro saee/orum naseitur ardo.  

9 Suet. Diu. Aug., 29, 20-22: temp/um Apo/finis in ea parte pa/atinae domus I exeitauit, quam tu/mine ietam desiderari 

aedo I haruspiees pronuntiarant.  
10 Porp., Eleg., IV, 6, 67: aetius hine traxit Phoebus monumenta.  
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tados em placas de terracota queriam dizer exatamente isso
11

 . Há também 

fragmentos que representam a história da vingança mortal de ApoIo em 

honra de sua mãe, Latona, contra Níobe. Appolon Ultor? Nada disso é novo 

pois, e esse é um ponto que todo esse trabalho deseja mostrar, enquanto 

deus da adivinhação e da música, deus pastoral, cujos amores com as 

ninfas e os adolescentes transformados em árvores o unem intimamente à 
vegetação e à natureza, Apoio era intimamente um deus guerreiro, capaz 

de, com seu arco e suas flechas, tal como sua irmã Diana, enviar a morte. 

Ele participa com ela do massacre dos filhos de Níobe, para vingar a honra 

de Latona; ele também envia aos gregos acampados diante de Tróia uma 

peste que dizima seu exército. Uma etimologia possível do seu nome 

relaciona-o com o verbo APOLUNAI, destruir. Ele também é o deus que 

possui uma ligação direta e formal com o mundo dos homens através de 

seus oráculos, os quais quem manipula possui uma autoridade inatacável.  

Algo que pode ser considerado inédito é o grupo das estátuas de 

Dánao e suas 50 filhas, as danaídes esculpidas em terracota no pórtico do 

templo. Apesar de não se ter evidência arqueológica desse grupo, as 

referências de Propércio (II, 31, 2-3; IV, 6, 7) são suficientes para essa 

descrição (COARELLI, 1994, p.98-99) e para Gagé (1955, p.550-580) 

compará-Ias com as danaídes neopitagóricas da basílica de Porta Mag-

giore. No grupo da basílica as danaídes carregam pequenas ânforas de 

água, o que tradicionalmente identifica um contexto de indivíduos não 

iniciados em mistérios; nesse caso, algum rito neopitagórico (KELLUM, 

1985, p.173). Mas esse apontamento de Gagé não rendeu frutos pois, no 

templo de Apoio as danaídes estão representadas cometendo seus crimes. 

Ovídio nos diz exatamente isso (Tristia III 1, 60-62)
12

.  

A que remeteriam as danaídes, cuja iconografia é tão rara? Recor-

demos de sua história, que é a história de seu crime: o assassinato de 

todos os maridos, que eram primos, por ordem do pai, Dánao. Linceu, o 

único sobrevivente, posteriormente matou todas as irmãs, vingando assim 

o assassinato dos maridos, dos quais era irmão. Esse crime nefasto das 

irmãs, não era desconhecido de Virgílio (Aenei. X, 497-498)
13

.  

Dessa forma é procedente considerar que as danaídes representadas 

no templo de Apoio do Ácio lembravam aos visitantes a violência (e a 

vingança) de Apoio e Otávio no estabelecimento da nova era. Ainda 

contribuíam para isso os troféus expostos no exterior do templo, que 

celebravam exatamente a vitória do Ácio e auctoritas que dela emanou.  

11 Suet, Oiu. Aug., 52: atque etiam argentuas olim sibi positas conta/uit omnis exque iis aureas cortinas Appollini 

pa/atino dedicauit.  
12 Ovid., Tristia 111, 1, 60-62: signa peregrinis ubi sunt altera columnis ? belides, et striclo barabarus ense pater.  

13 Virg., Aenei., X, 497-498: impressumque netas: una sub nocte iuga/i I caesa manus iuuenum toede tha/amique cruenti 

..  
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• ••  

Apesar de evidente, a racional idade de Apoio é geralmente supe-

restimada pelos estudiosos modernos. A história desse deus também é 

marcada por paixões e ódios. Não obstante a distância que o separa de 

Dioniso, Apoio está integrado ao universo ao seu modo; a harmonia com a 

natureza pode se dar por outras vias que não seja a dionisíaca. A 

associação recorrente de Apoio com uma deusa selvagem, Diana, sua 

irmã, lembra esse fato: era a coincidentia oppositorum pitagórica (DAU-

GE, 1978; THOMAS, 1981, p.236). A preferência que esse deus gozava 

em uma pessoa sensível como Virgílio não podia derivar somente de uma 

razão de domínio. Apoio era a via do conhecimento: intérprete supremo 

dos deuses e representante de toda a sua potência. Esse deus era 

suscetível, mais do que qualquer outro deus romano, de exprimir em um 

nível elevado de espiritual idade, as aspirações mais fundamentais do 

sentimento religioso dos latinos (GAGÉ, 1981, p.561-570).  

A adoção de Apoio por Augusto como contraponto ao Dioniso de 

Marco Antônio insere-se igualmente no contexto do impulso estóico-pi-

tagórico do final da República (JERHAGON, 1991; GAGÉ, 1955), além da 

restauração augustana dos valores tradicionais contra as influências 

orientais. A adequação do "ideal apolíneo de autocensura" (VEYNE, 1992, 

p.222) à política de Otávio era grande, e Gagé (1955) dedicou a isto boa 

parte de sua obra sobre o culto de Apoio desde as origens de Roma até o 

Principado. Esse autor, no entanto, não deu a devida importância à 
proximidade desse deus com a adivinhação, com os oráculos, com os 

livros sibilinos e com a autoridade que deles emanaria. Já Kellum (1985, 

p.176), com sua análise pontual sobre o templo de Apoio Palatino em 

termos de propaganda política, chega, a nosso ver, a uma conclusão mais 

contundente; para o autor, o Apoio de Augusto é o poderoso proprietário de 

Delfos (1985, p.172) e, no contexto do templo, o filho leal e vingador
14

, 

assim como Augusto.  

14 A vingança pelo insulto recebido por sua mãe pelos filhos de Níobe (KELLUM. 1985, p.173).  
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Fig. 1 - Roma, Palatino. Templo de Apoio e casa de Augusto. O acesso R liga a parte baixa 

da casa e o peristilo diretamente ao terraço do templo. G. Carettoni, Das Haus des Augustus 
auf dem Palatim (Mainz, 1983).  

 

Fig. 2 - Apoio com sua irmã, Diana, e mãe, Latona, em sacrifício com Vitória. As divindades 

são representadas em estilo arcaico. O templo no fundo é provavelmente o templo de Apoio 

no Palatino; à esquerda, uma trípode sobre o pilar. Relevo de 30 a.C .. Escavações do 
templo de Apoio no Palatino. Villa Albani, inv. 1 014.  
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Fig. 3a - Friso do templo de Apoio no Palatino. Celebração de um triunfo; provavelmente o 

triunfo triplo de Augusto em 29 a.C .. Palazzo dei Conservatori, Museo Nuovo, inv. 2776.  

 

Fig. 3b - Apoio e Hércules em luta pela trípode. Essa última está adornada com Vitórias. 

Relevo de 30a.C .. Escavações do templo de Apoio no Palatino. Antiquario Palatino.  
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