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FICHA DE HISTÓRIA – 10º ANO 

 

 

Fonte 3 – O governo de Octávio César Augusto 

A seguir à vitória de Accio, Octávio [Octávio César Augusto] enfrentava a difícil tarefa de dar ao seu 
poder pessoal uma base legal. A normalização da vida pública, após vários anos de guerra civil, 
[……] e os problemas imediatos que esta normalização acarretava, apontavam para uma única 
solução: a criação de um novo regime. A sua construção, num longo processo que amadurecerá 
lentamente, dará lugar a um dos edifícios políticos mais duradouros da História: o Império romano. 
Este regime devia ser o fruto de um múltiplo compromisso entre a realidade de um poder 
absoluto e as formas ideais republicanas; entre as exigências e tendências dos diferentes 
estratos da sociedade; entre vencedores e vencidos. Este compromisso explica a acção política, 
lenta e prudente, mas extremamente hábil, de Octávio na construção do seu delicado papel como 
cabeça do Estado, que ele próprio classificou no seu testamento político – as Res Gestae – com a 
denominação de Principado. (…) 
As bases legais de Octávio, no ano de 31, eram insuficientes para o exercício de um poder a longo 
prazo (…). 
No ano de 27 a. C., num acto teatral, cuidadosamente preparado, o Imperator Caesar devolveu ao 
senado e ao povo os poderes extraordinários de que havia desfrutado e declarou solenemente a 
restituição da res publica. O senado, correspondendo, suplicou-lhe que aceitasse a protecção e 
defesa do Estado (cura tutelaque rei publicae) e outorgou-lhe novas honras, entre elas, o título de 

Fonte 1 – Octávio 
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Fonte 2 – O testamento de Octávio César Augusto 

  

Uma lei [23 a. C.] prescreveu que a minha pessoa possuiria perpetuamente a 
inviolabilidade e o poder dos tribunos da plebe. Quando o povo me ofereceu 
o Pontificado Máximo [Sacerdócio Supremo, ao serviço da religião e do 
Estado] a que correspondia o título de Pontifex Maximus], que o meu Pai 
tinha exercido, recusei-o, para não ser eleito em lugar do Pontífice que ainda 
vivia. Não aceitei este sacerdócio senão anos depois, após a morte de quem 
o ocupava […]; e houve tal concorrência de multidão de toda a Itália aos 
comícios que me elegeram [12 a. C.] (...) como nunca se tinha visto em 
Roma. 
A Itália inteira jurou-me, por iniciativa própria, lealdade pessoal e aclamou-
me como chefe da guerra que vitoriosamente concluí em Accio. Igual 
juramento me prestaram as províncias das Gálias, Hispânias, África, Sicília e 
Sardenha. 
(…) Durante os meus sexto e sétimo consulados [28 e 27 a. C.], depois de ter 
extinto, com os poderes absolutos que o consenso geral me confiara, a 
guerra civil, decidi que o governo da República passaria do meu arbítrio 
para o do Senado e o do Povo Romano. Por tal meritória acção recebi o 
nome de Augusto, por decisão do Senado. (…) Desde então, fui superior a 
todos em autoridade, mas não tive mais poderes do que qualquer outro dos 
que foram meus colegas nas magistraturas. 
Quando exercia o meu décimo terceiro consulado [2 a. C.], o Senado, a 
Ordem Equestre e o Povo Romano inteiro designaram-me Pai da Pátria. 

Res Gestae, inscrição de Ancira [Ancara], reprodução do testamento de Augusto  
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Augustus, um obscuro termo de carácter estritamente religioso, utilizado até então como atributo 
de Júpiter, e que elevava o seu portador acima dos comuns mortais. A protecção do Estado 
autorizava o Imperator Caesar Augustus a conservar os seus poderes militares extraordinários, o 
imperium sobre as províncias não pacificadas ou ameaçadas por um perigo exterior, quer dizer, 
aquelas que contavam com a presença estável de um exército. 
O acto do ano de 27, não significava, nem podia significar já, uma restauração da res publica como 
governo da nobilitas, da aristocracia senatorial. Tratava-se de um compromisso político, 
evidentemente pactuado, não só entre Augusto e o senado, mas entre as diferentes forças que 
oscilavam entre as tradições republicanas e as tendências monárquicas. 
Nesse acto, com a restituição da res publica, reconhecia-se legalmente a posição de Augusto sobre 
o Estado, a sua auctoritas, um conceito jurídico e moral, que se converteria na peça chave no 
edifício político do Principado, eixo do equilíbrio estável entre o poder monárquico de Augusto e a 
constituição formalmente republicana. Assim o expressou o próprio Augusto na sua Res gestae: 
“Desde então, fui superior a todos em auctoritas [autoridade], mas não tive mais potestas [poder] 
do que qualquer outro dos que foram meus colegas nas magistraturas.” 
(…) No ano de 23 a. C., razões não muito claras levaram Augusto a reposicionar-se relativamente 
ao Estado para conseguir maiores garantias de poder. Depôs-se do consulado, que havia exercido 
ininterruptamente desde o ano de 31, e o senado, como compensação, decretou conceder-lhe as 
competências dos tribunos da plebe (tribunícia potestas) a título vitalício e um imperium 
proconsular maius, superior ao resto dos magistrados, sobre todas as províncias do Império. 
Mesmo sem os poderes de cônsul, o imperium proporcionava-lhe o controle sobre as províncias e 
sobre o exército, enquanto o poder tribunício lhe oferecia um instrumento eficaz para controlar a 
vida política em Roma, com a possibilidade de convocar assembleias, propor leis e exercer o direito 
de veto. 
Imperium proconsular e tribunícia potestas, renovada anualmente, foram os dois pilares do 
Principado desde o ano 23, que davam legalidade ao poder real do princeps, baseado no exército e 
no povo. Os novos instrumentos de governo não eram magistraturas, mas poderes independentes 
das magistraturas correspondentes, sem as limitações essenciais da ordem republicana: a 
colegialidade e a anualidade. Assim, no que respeita à legalidade republicana no plano formal, 
produzia-se uma substancial centralização de poderes, mediante uma utilização sui generis das 
instituições. (…) 
Augusto não podia prescindir da ordem senatorial enquanto guardiã da legitimidade do poder, 
nem da experiência dos seus membros para a complicada tarefa da administração do Império. 
Assim, após assegurar perante o senado a sua própria posição constitucional, abriu aos seus 
membros a participação no governo, a título individual, fazendo depender carreira e fortunas das 
relações pessoais com o princeps. Um corpo político, que, como assembleia, havia dirigido o 
Estado, foi relegado deste modo a repositório dos altos cargos administrativos do Império.  

José Manuel Roldán Hervás, Historia de Roma, Salamanca, Ediciones Universidad, 1995, p. 261-3  
 

Questões: 

1. Por que razão classificamos a fonte 2 como fonte primária e a fonte 3 como secundária?  
2. Avalia a importância e a validade das fontes 2 e 3 para a compreensão dos poderes de 

Octávio César Augusto. 
3. O Testamento de Octávio César Augusto (fonte 2) é um acto político? Justifica. 
4. Porque se pode afirmar que Augusto soube cativar o povo romano (fonte 2)? 
5. Comenta a afirmação: «Apesar de O Testamento de Octávio César Augusto constituir uma 

fonte importante para o conhecimento histórico, é parcelar». 
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6. Por que serão as fontes primárias tão importantes para o conhecimento histórico? 
7.  Que passagem ou passagens da Fonte 2 melhor corroboram esta ideia expressa na fonte 3: 

Este regime devia ser o fruto de um múltiplo compromisso entre a realidade de um poder 
absoluto e as formas ideais republicanas; entre as exigências e tendências dos diferentes 
estratos da sociedade; entre vencedores e vencidos. 

8. Completa o esquema, a partir das fontes 2 e 3: 
 

 
A construção de um novo regime – o Império romano 

 

Cargos Poderes Como? 
 
 

 
Cura tutelaque rei 

publicae  
 

  

Principado  
 
 

 
Decisão do Senado 

  

 
Imperium 

 
  

Tribunicia potestas 
(poder tribunício) 

 
 

 

Imperium 
proconsular 

 
 

Decisão do Senado  

Pontificado 
Máximo 

Sacerdócio supremo, ao serviço da religião 
e do Estado 

 

Títulos Tipo de Título 

 
 

Religioso e político 

 Inicialmente, estritamente 
religioso 

Imperator 
 

 

Princeps 
 

 

A peça chave do edifício político imperial – a Auctoritas 

 
Definição: 
 

 
9. Como se exerce a auctoritas do imperador sobre os membros do Senado, representantes 

da velha ordem republicana? 
Bom trabalho! 
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Respostas: 

 
1. Porque a fonte 2 é um documento da época, redigido pelo próprio Augusto e a 

fonte 3 é um texto historiográfico actual, é uma análise histórica actual do 
governo de Augusto. 

2. As duas fontes são importantes para a compreensão dos poderes de Augusto, 
pois as duas fornecem indicações de como decorreu o processo de acumulação 
de poderes na sua pessoa. Quanto à validade das fontes, devemos ter em conta 
que a fonte 2 é um documento da autoria do próprio imperador, o que 
condiciona a sua isenção. A validade da segunda fonte será maior porque o seu 
autor escreve centenas de anos depois, o que afasta a hipótese de ter 
interesses, pelo menos directos, no que analisa. 

3. É um acto político porque com este documento Augusto estabelece, de facto, 
as bases de um novo tipo de regime, mais bem adaptado ao novo papel de 
Roma enquanto poder imperial «global». A velha Roma das instituições 
republicanas, aristocrática e oligárquica, servindo os interesses de poucos 
(essencialmente as grandes famílias patrícias), modifica-se com Augusto – o 
Senado perde, efectivamente, a maior parte das suas prerrogativas, tornando-
se num instrumento ao serviço do império e do imperador. 

4. Augusto soube esperar. Em vez de aceitar cargos indiscriminadamente, 
respeitou os titulares e os prazos, o que lhe valeu o apoio incondicional do 
povo «Não aceitei este sacerdócio senão anos depois, após a morte de quem o 
ocupava […]; e houve tal concorrência de multidão de toda a Itália aos comícios 
que me elegeram [12 a. C.] (...) como nunca se tinha visto em Roma». 

5. É parcelar porque é apenas uma de muitas perspectivas. Para que a análise 
sobre o estabelecimento do regime imperial fosse o mais completa possível 
teríamos que dar voz aos seus opositores. 

6. São importantes porque são as vozes mais próximas dos acontecimentos e 
aquelas que melhor retratam a época que queremos focar. Nelas temos que 
destrinçar os factos históricos dos interesses dos seus redactores. As fontes 
secundárias, sendo reinterpretações, podem ser mais difíceis de contextualizar, 
porque, para além da análise que são aí feitas dos factos históricos, há que 
reconhecer as inevitáveis influências ideológicas dos autores desses textos, 
influenciados pela sua própria época histórica. 

7. (…) Durante os meus sexto e sétimo consulados [28 e 27 a. C.], depois de ter 
extinto, com os poderes absolutos que o consenso geral me confiara, a guerra 
civil, decidi que o governo da República passaria do meu arbítrio para o do 
Senado e o do Povo Romano. Por tal meritória acção recebi o nome de Augusto, 
por decisão do Senado. (…) Desde então, fui superior a todos em autoridade, 
mas não tive mais poderes do que qualquer outro dos que foram meus colegas 
nas magistraturas. 
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A construção de um novo regime – o Império romano 
 

Cargos Poderes Como? 
 
 

 
Cura tutelaque rei publicae  

Protecção e defesa do Estado 
Decisão do 

Senado  

Principado  
 
 

Centralização de poderes. Estes tornam-se independentes das 
magistraturas correspondentes, sem as limitações essenciais da 

ordem republicana: a colegialidade e a anualidade 

Decisão do 
Senado 

  

 
Imperium 

 

Poderes militares extraordinários sobre as províncias não 
pacificadas ou ameaçadas por um perigo exterior 

Decisão do 
Senado 

Tribunicia potestas (poder 
tribunício) 

 
Recebe as competências dos tribunos da plebe a título vitalício 

 

Decisão do 
Senado 

Imperium proconsular 
 

Poder superior ao dos outros magistrados, sobre todas as 
províncias do Império 

Decisão do 
Senado  

Pontificado Máximo Sacerdócio supremo, ao serviço da religião e do Estado 
Decisão do povo 

 

Títulos Tipo de Título 

 
Pontifex Maximus 

Religioso e 
político 

 
Augusto 

Inicialmente, 
estritamente 

religioso 

Imperator 
 

Inicialmente, 
título militar 

Princeps 
 

Militar e político 
(baseado no 
exército e no 

povo) 

A peça chave do edifício político imperial – a Auctoritas 

Definição: Auctoritas (autoridade): conceito jurídico e moral, que se converteria na peça chave no edifício político do 
Principado, eixo do equilíbrio estável entre o poder monárquico de Augusto e a constituição formalmente republicana. 

 
8. Abre… aos seus membros a participação no governo, a título individual, fazendo 

depender carreira e fortunas das relações pessoais com o princeps. Um corpo 
político, que, como assembleia, havia dirigido o Estado, foi relegado deste 
modo a repositório dos altos cargos administrativos do Império.  


