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Resumo 

A presente dissertação tem como principal objetivo entender como as cunhagens eram 

utilizadas em processos comunicativos na República romana no século I a.C. Para tal, 

elaboramos um repertório numismático republicano (RNR) composto por oitenta e cinco 

tipos monetários de diferentes denominações, os quais foram produzidos na década de 80 

a.C. Nos discos metálicos eram dispostas imagens e inscrições que normalmente 

compunham uma mensagem. Em Roma, magistrados eram eleitos anulmente para 

cumprir a função de supervisionar a produção monetária. Os monetários mobilizavam 

repertórios imagéticos e legendas visando construir um discurso que seria amplamente 

difundido na sociedade. As moedas na Antiguidade também assumiam a característica de 

um pequeno monumento, pois era capaz de monumentalizar os discursos dispostos nesses 

objetos. Diante disso, investigamos como o contexto conflituoso da década de 80 a.C., se 

fez presente nas cunhagens do período através dos discursos imagéticos. Por fim, os tipos 

monetários também foram inseridos na dinâmica de competição aristocrática que 

influenciava a vida pública romana. Dessa forma, através das cunhagens os monetários 

intentavam monumentalizar as memórias, os feitos e as conquistas de suas famílias 

visando assim propalar o reconhecimento público de seus grupos familiares com o intuito 

de construir uma carreira na vida pública. Nesse sentido, em nossa dissertação 

ressaltamos o uso dos repertórios imagéticos na elaboração de diferentes formas 

discursivas e, consequentemente como esses objetos respondiam ao seu contexto 

produtivo.  

 

Palavras-chave: Numismática romana, Monumentalização, República romana, 

Competição aristocrática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

The main objective of this dissertation is to understand how coinages were used in 

communicative processes in the Roman Republic in the 1st century BC. produced in the 

80's BC Images and inscriptions that normally composed a message were displayed on 

the metallic discs. In Rome, magistrates were elected annually to fulfill the function of 

overseeing monetary production. Monetary resources mobilized image repertoires and 

subtitles aiming to build a discourse that would be widely disseminated in society. Coins 

in Antiquity also assumed the characteristic of a small monument, as it was capable of 

monumentalizing the discourses displayed on these objects. Therefore, we seek to 

investigate how the conflicting context of the 80s BC was present in the coinages of the 

period through imagetic discourses. Finally, monetary types were also inserted into the 

dynamics of aristocratic competition that influenced Roman public life. Thus, through 

coinages, the monetary sought to monumentalize the memories, deeds and achievements 

of their families, thus aiming to spread public recognition of their family groups in order 

to build a career in public life. In this sense, in our dissertation we seek to emphasize the 

use of imagery repertoires in the development of different discursive forms and, 

consequently, how these objects responded to their productive context. 

 

Keywords: Roman Numismatics, Monumentalization, Roman Republic, Aristocratic 

Competition. 
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Introdução 

 

Uma boa narrativa encontra-se nos detalhes e uma boa mentira na 

verossimilhança. Sempre me indaguei sobre o método investigativo do historiador e 

assemelhando-me a Carlo Ginzburg1, prefiro, como o autor, comparar o trabalho do 

historiador com o do caçador que procura rastros de sua presa, ou mesmo, com as 

aventuras investigativas de Sherlock Holmes ou de Auguste Dupin. Obviamente o 

trabalho do historiador é “menos” emocionante que estas mirabolantes narrativas 

policiais. Porém o que podemos retirar disso é a atenção aos detalhes, as pequenas coisas 

que por muitas vezes passam desapercebidas e não chamam tanto atenção. 

Carlo Ginzburg nomeia esse procedimento metodológico investigativo de 

paradigma indiciário. Uma forma epistemológica de investigação pautada na semiótica, 

ou seja, os diferentes signos e formas de linguagem que nos cercam são capazes de 

apresentar uma gama de elementos sobre as sociedades que os produzem. Este método 

investigativo pauta-se na noção de observar e a partir deste ato indagar e conjeturar sobre 

o passado, criando assim uma narrativa que permita a explicação do passado. O 

paradigma indiciário é exemplificado por vários personagens da literatura; seja o famoso 

Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, o Zadig de Voltaire, Auguste Dupin de Edgar 

Allan Poe ou Guilherme de Baskerville de Umberto Eco. Todos estes personagens criam 

suas narrativas sobre distintos eventos e acontecimentos através da investigação dos 

rastros e dos vestígios que lhe estão disponíveis. 

Deste modo, a investigação da história atravessa o ato de pesquisar, indagar, 

conjeturar sobre o passado, visando construir uma narrativa que é alimentada pelo corpus, 

pois através dos vestígios que chegaram até nós no presente conseguimos acessar o 

passado e explorar uma determinada temporalidade ou dinâmica social. Com isso, a 

investigação em História é um processo que reúne três características principais, ela é 

indiciária, indireta e conjetural, pois nunca poderemos conhecer completamente os 

passados, apenas através dos rastros destes passados é que podemos construir narrativas 

que permitam entendermos as diferentes temporalidades.2  

A premissa dos passados é sua inacessibilidade, eles são como uma paisagem 

distante, um horizonte em que vidas transcorreram. Uma das vistas mais interessantes de 

Mariana-MG é de cima do morro da Igreja São Pedro, em que de lá é possível visualizar 

 
1 GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas e sinais: morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 

1989, p.151. 
2 Ibidem., p. 157. 
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uma grande porção da cidade. De lá somos capazes de observar as Igrejas no centro, tão 

distantes, mas que de perto são tão imponentes. De noite enxergamos as luzes das casas, 

do comércio, das vidas que ocorrem tão distante, não podemos tocar ou entender o que 

acontece em cada ponto de luz. Esses são os passados, uma paisagem para o historiador 

que nunca vai conseguir enxergar todas as possibilidades, tudo que se passa em cada luz 

e em cada caso, isso lhe é negado, o horizonte é sempre observável, mas nunca atingido. 

Assim é também o passado. 

A paisagem dos passados estende-se para o historiador que às observa, John 

Gaddis3 utiliza-se de uma obra de arte do pintor Caspar David Friedrich, em que um 

viajante encara de cima de uma colina a paisagem distante enevoada. O passado para 

Gaddis é como esta paisagem enevoada vista pelo viajante, percebemos formas através 

da névoa e especulamos sobre seu significado, concordando ou não com o que elas são 

ou poderiam ser, então o que podemos fazer com os passados é reapresentá-los4  

A reapresentação dos passados e a construção de narrativas, dentro da ciência 

histórica, depende da existência de um corpus documental selecionado conscientemente 

pelo historiador, Joseph Morsel5 afirma que a fonte é o pão do historiador, o autor destaca 

a importância das fontes como um material que ultrapassa a simples relação de suporte 

para a narrativa, pois possuí uma importância própria. A fonte não é apenas um reflexo 

do passado, ela é o próprio espelho6. Portanto, as fontes precisam ser pensadas não apenas 

como objetos de investigação para o historiador no presente, mas também em seu próprio 

contexto produtivo. As fontes, os objetos, os documentos, os monumentos e etc., não 

foram construídos para que os historiadores os estudassem. A Produção destes objetos no 

passado responde a uma própria necessidade dos sujeitos em sua própria temporalidade. 

Com isso, o corpus não é um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida para 

entender as paisagens dos passados. 

Desta forma, nossa atenção não se volta para pegadas na lama; ou o formato das 

orelhas dos animais; ou mesmo os detalhes em obras de arte. O objeto desta investigação 

diz respeito a algo que, literalmente, cabe no bolso. Em uma época como a nossa em que 

as atenções se voltam para grandes outdoors, para o ambiente cercado de poluição visual 

 
3 GADDIS, John Lewis. Paisagens da História: como os historiadores mapeiam o passado. Rio de Janeiro: 

Campus, 2003. 
4 Ibidem., p.17. 
5 MORSEL, Joseph. Les sources sont-elles “le pain de l’historien”? Hypothèses. Travaux de l’École 

doctorale d’Histoire de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Publications de la Sorbonne, 2003, p. 273-

286. 
6 Ibidem., p.273. 
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e o bombardeio de informações provenientes de páginas na internet, não percebemos 

como a moeda, um objeto tão comum em nossos cotidianos, possui uma grande 

importância na construção de discursos sobre as histórias de cada local.  

Um exemplo que podemos explorar são as próprias moedas brasileiras e a 

construção de um discurso imagético de libertação nacional. A presença de Tiradentes, 

Dom Pedro I, Marechal Deodoro da Fonseca e Barão do Rio Branco nos tipos monetários 

brasileiros não são ingênuos. Além de construir uma “história oficial” de grandes nomes 

e “heróis brasileiros”, ainda exclui os diferentes grupos étnicos que compõe o Brasil. 

Fator que reforça todas as formas de opressão em nossa sociedade, pois marginaliza e 

exclui desta narrativa a presença de negros, mulheres, indígenas e outros sujeitos. 

Um outro exemplo, também próximo a nós e bem recente, são as moedas 

brasileiras cunhadas em comemoração das Olímpiadas no Rio de Janeiro em 2016. Um 

grupo de tipos monetários que em seu reverso apresentava as modalidades que estariam 

em disputa no evento. Estes objetos circularam amplamente, na sociedade brasileira, 

alcançando pessoas de diferentes maneiras, mas com o mesmo intuito divulgar a 

mensagem da realização das Olímpiadas e ao mesmo tempo construir uma memória sobre 

o evento. Nos dias de hoje a série de dezessete moedas encontra-se a venda na internet 

por preços que extrapolam e muito seu valor econômico. 

Em nossa sociedade contemporânea cheia de símbolos e imagens a moeda perdeu 

sua importância como um meio de comunicação. Ela foi substituída por outras formas de 

apresentar e representar o mundo, as histórias e as memórias. Entretanto, a inexistência 

destes fatores permitiu que as cunhagens na Antiguidade fossem consolidadas como 

objetos de comunicação e também de monumentalização. 

As primeiras cunhagens de discos metálicos que os achados arqueológicos 

indicam foram realizadas no Reino da Lídia no século VII a.C. Já na Grécia as primeiras 

cunhagens são localizadas em Éfeso7. Esse processo de surgimento e consolidação do uso 

de tipos monetários nas poleis gregas tem sido considerado parte de um processo de 

inovação, complexidade tecnológica e de transformação das relações sociais8. 

A ampliação e o surgimento de novas poleis pelo Mediterrâneo permitiu a 

consolidação da prática de cunhar moedas, pois a cunhagem está inserida em um processo 

de identificação cívica e política dos indivíduos e das poleis. Desta forma, as cunhagens 

 
7 HOWGEGO, C. Ancient History from Coins. London: Routledge, 2001. 
8 FLORENZANO, Maria B.B. Entre a reciprocidade e o mercado: a moeda na Grécia Antiga. Tese de 

livre docência, 2001, p.2. 
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fizeram parte dos fatores que permitiram a delimitação das características que definiram 

a polis no Mundo Antigo9. 

A função principal da cunhagem de tipos monetários no Mundo Antigo era 

econômica. Como outros tipos de “moedas” (gado, escravos, produção agrícola e metais), 

estas poderiam servir como um meio para acumular riquezas, um parâmetro de valor ou 

mesmo como um meio de trocas de serviços e bens10. Deste modo, a moeda é uma forma 

de “dinheiro”, entretanto dois elementos distinguiam os tipos monetários das outras 

formas de valor econômico. O primeiro era a existência de uma padronização, a qual 

definia tamanho, peso e forma da moeda, concedendo assim um valor específico para o 

objeto. O segundo aspecto inerente a moeda era sua legitimação através de um discurso 

imagético, fator que autorizava e legitimava o seu uso, ou seja, a iconografia presente no 

corpo da moeda apontava a existência de uma autoridade legitimadora daquele objeto. 

Além disso, esse processo de legitimação era uma via de mão dupla. Enquanto a 

autoridade emissora ratificava o uso dos discos metálicos por meio de sua padronização, 

a utilização cotidiana destes objetos reconhecia a autoridade do responsável pela emissão. 

Portanto, a moeda na Antiguidade era preenchida por mais do que apenas o valor 

econômico. Através da iconografia conseguia expressar um valor simbólico que se 

vinculava diretamente com a cultural dos responsáveis pela cunhagem. Para além disso 

ainda ressalto que a moeda era capaz de estabelecer relações com as memórias sociais de 

uma determinada comunidade11. 

A moeda convivia com outros meios de troca e sua cunhagem não estava 

vinculada diretamente com necessidades econômicas. Exemplos de trocas comerciais e o 

uso de metais para facilitar as transações mercantis são encontradas em diferentes relatos 

na Antiguidade, logo, a perspectiva de que a moeda foi criada para facilitar o comércio 

pôde ser questionada. Deste modo, os estudos da iconografia numismática nos permitem 

perceber como as sociedades da antiguidade se pensavam e se representavam nestes 

objetos12. 

Os estudos da iconografia numismática podem então nos apresentar questões não 

apenas comerciais, mas também sobre a religião, política e a cultura dos povos da 

 
9 HOWGEGO, C. Ancient History from Coins. London: Routledge, 2001. 
10 NOREÑA, Carlos F. Coins and Communication. In: The Oxford Handbook of Social Relations in the 

Roman World. PEACHIN, Michael (org.). New York, 2011, p.248-268. 
11 LE GOFF, Jacques. História e Memória. 2ª ed. Campinas, SP: editora da UNICAMP, 1992, p.476. 
12 FLORENZANO, Maria B.B. Entre a reciprocidade e o mercado: a moeda na Grécia Antiga. Tese de 

livre docência, 2001, p.2. 
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Antiguidade. A moeda pode ser considerada como um signo de poder, em que 

encontramos representadas as noções, ideias, perspectivas e visões de mundo de 

determinadas grupos sociais13. Logo, as cunhagens também eram um espaço de conflito, 

um conflito no campo das representações, pois a iconografia é o resultado de um processo 

de construção, seleção, inclusão e exclusão de elementos imagéticos. 

O repertório imagético selecionado e batido na moeda era parte de uma mensagem 

difundida através da circulação destes objetos. O que permitia o entendimento e a 

interpretação destas imagens era a existência de uma convenção sociocultural 

preestabelecida, ou seja, os sujeitos entendiam aquelas imagens, mesmo que em um grau 

básico inserido em um espectro de inteligibilidade, mas conheciam os seus significados, 

pois compartilhavam com seu remetente sua cultura14.  

Sendo assim, através das moedas que foram batidas na República romana, em 

nosso caso na década de 80 a.C., podemos refletir sobre as nuances dos conflitos políticos 

do período. Porque as cunhagens em Roma no final do século II a.C., e no início do I a.C., 

assumiram características distintas dos séculos anteriores, sendo absorvida pelos conflitos 

aristocráticos. Desta forma, a disputa aristocrática por espaço político na República 

romana também encontrou espaço nos discos metálicos15. 

Dito isto, a moeda precisa ser pensada em seu contexto produtivo para 

entendermos o seu funcionamento e os mecanismos que permitiram esse objeto ser alvo 

destas disputas aristocráticas no século I a.C. Os tipos monetários na República romana 

também eram vistos como pequenos monumentos, era comum a construção de repertórios 

imagéticos que remetiam a eventos, memórias, lendas, feitos e conquistas das gentes16 

dos monetários responsáveis por sua elaboração. 

Uma característica importante da sociedade romana era que determinadas relações 

sociais eram pautadas na atitude de “ver e se fazer visto”. A representação de um status 

 
13 CHARTIER, Roger. A História cultural: entre práticas e representações. Lisboa, Difel, 1988. 
14 JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. Campinas: Papirus, 1996. 
15 MEADOWS, Andrews; WILLIAMS, Jonathan. Moneta and the Monuments: coinage and politics in 

Republican Rome. The Journal of Roman Studies, v. 91, 2001: 27-49, (p.40-43). 
16 As Gentes eram constituídas por um conjunto de grupos de famílias, vinculadas a um antepassado em 

comum, do qual derivava o nome – gentilício – que identificava seus membros, por exemplo, gens Aurélia, 

Fábia, Valéria. As famílias que constituíam as gentes eram núcleos menores, e cada uma se caracterizava 

por um cognomen utilizado após o nome da gens. Esse cognomen definia a que ramo da gens o sujeito 

pertencia, ou seja, uma gens tinha distintos ramos que eram diferenciados normalmente pelo cognomen 

utilizado. Tal como, Lúcio Cornélio Sula: Lúcio era um praenomen (Prenome), existiam poucas variações 

de prenome. Cornélio era um nomen (nome) que identificava a gens que o indivíduo pertencia, nesse caso 

a gens Cornelia. Sula era um cognomen (cognome), normalmente utilizado para distinguir os sujeitos do 

restante de sua gens, também era comum que o cognome fosse um apelido relacionado a características 

físicas ou estéticas. Dessa forma, a família romana era uma entidade social, econômica, cultural e política. 
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social, por intermédio de diferentes ações, delimitava em que grupo social o sujeito era 

situado. A riqueza, como nos diz Fábio Faversani17, não era uma condição suficiente, mas 

necessária, para atingir determinados estratos sociais pautados na representação social de 

status.  

Desta forma, os eventos públicos como o Triunfo18 e a pompa funebris19, são 

exemplos, de como a sociedade romana também se estruturava a partir das distintas 

representações sociais. Portanto, essas formas de representação de um status sociopolítico 

era um fator crucial para as formas de distinção social no interior da República romana. 

Tanto o Triunfo quanto a pompa funebris dependiam das realizações dos sujeitos em vida. 

A marcha triunfal era uma celebração pública de um comandante após uma grande vitória 

para Roma, logo essa celebração era a “coroação” de uma campanha militar bem-sucedida 

e bem conduzida pelo comandante em questão. Seu nome então entrava nas Fasti 

Triumphales20 em que o primeiro nome desta lista era Rômulo, o primeiro rei de Roma e 

fundador da cidade.  

Os diferentes grupos políticos em Roma intentavam estabelecer memórias sociais 

que projetassem a proeminência de suas gentes. No século I a.C. a proliferação de escritos 

autobiográficos ou as “memórias” e as lápides posicionadas ao longo das vias próximas 

da entrada da cidade eram práticas que remetiam a construção de memórias. A partir do 

final do século II a.C. e ao longo do século I a.C., essas práticas assumiram gradualmente 

um caráter competitivo. A rigor, a competição por narrativas memorialísticas passou a ser 

apresentada nas cunhagens e monumentos da cidade de Roma21.  

 
17 FAVERSANI, Fábio. A pobreza no Satyricon, de Petrônio. Ouro Preto: Editora UFOP, 1998. 
18 O triunfo era a maior homenagem que um general romano poderia receber. O general vitorioso era 

conduzido em uma quadriga pela cidade de Roma acompanhado pelos espólios de guerra, seus soldados e 

prisioneiros, sendo saudado pelo povo até o templo de Júpiter Optimus Maximus no Capitólio, onde 

sacrifícios eram conduzidos em honra à divindade. A procissão triunfal era repleta de simbolismos, o 

general era vestido e tinha a face pintada de vermelho rememorando a imagem de Júpiter. Além disso, havia 

uma subversão dos costumes usuais, já que o evento do Triunfo era o único momento em que as legiões 

romanas podiam adentrar a cidade utilizando seu equipamento militar, era permitido aos soldados gritarem 

obscenidades ao seu comandante. Por fim, o nome do comandante era inscrito nos fasti triumphales, 

eternizando assim seu nome na história da cidade de Roma. Cf. Barbosa 2017, Cf. Beard 2007. 
19 FLOWER, Harriet. Roman Republics. Princeton: Princeton University Press, 2009, p.75. 
20 Os Fasti Triumphales eram os registros dos generais romanos que foram homenageados com o Triunfo, 

desde os tempos de Rômulo, os nomes eram inscritos em mármore e a lista era localizada no Capitólio, 

local em que a procissão triunfal era encerrada. Apesar das lacunas, é inquestionável que a lista oferecia 

evidências, desde o tempo de Rômulo até o fim do século I a.C., da realização do triunfo e dos 

homenageados com tal honraria. BEARD, Mary. The Roman Triumph. Cambridge, Harvard University 

Press, 2007. 
21 HÖLKESKAMP, Karl-Joachim. The Roman republic as theatre of power: The consuls as leading actors. 

In H. Beck, A. Duplá, M. Jehne, & F. Pina Polo (Eds.), Consuls and Res Publica: Holding High Office in 

the Roman Republic. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, p.161 – 181. 
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Consequentemente, os discos metálicos batidos na década de 80 a.C. também 

apresentavam elementos desta disputa política. Portanto, o corpus documental 

selecionado para esta pesquisa pode nos indicar mais sobre as nuances dos conflitos 

sociopolíticos desenvolvidos na República romana na década de 80 a.C. Sendo assim, o 

Repertório Numismático Republicano (RNR), composto por cunhagens dos anos de 90 – 

80 a.C., foi elaborado com o intuito de possibilitar a percepção dos variados discursos 

imagéticos batidos nas moedas nesse período e como eles estavam relacionados com os 

diferentes eventos do período, ao mesmo tempo que estabeleciam uma pluralidade de 

relações devido à complexidade das moedas. 

A década de 80 a.C., foi marcada por uma série de conflitos e turbulências que 

modificariam as relações até então construídas pela República Imperial romana22. A 

Guerra Social (91-88 a.C.) alterou a relação da cidade de Roma com o restante das 

comunidades itálicas na Península Itálica promovendo um processo de municipalização 

por todo esse território. A Guerra Mitridática (89-85 a.C.) modificou e introduziu novas 

formas de exploração dos recursos provinciais, o que possibilitou a elaboração de uma 

administração mais objetiva dos territórios sob o controle romano. A Guerra Civil (82-81 

a.C.), transformou as relações sociopolíticas em Roma e redefiniu as estruturas políticas 

e a própria competição aristocrática. Todos esses eventos e o impacto gerado por esses 

acontecimentos aparecem em alguma medida nas cunhagens do período, dessa forma, as 

moedas nos permitem olhar para esses conflitos por outros ângulos.  

Um personagem central nos conflitos ocorridos na década de 80 a.C., foi Lúcio 

Cornélio Sula [Lucius Cornelius Sulla] que, inserido na dinâmica de competição 

aristocrática por espaço político e memorialístico que era vigente na República romana 

buscou consolidar seu cursus honorum23. Sula ocupou um papel importante em conflitos 

anteriores, como a Guerra Jugurtina (112-105 a.C.) e a Guerra contra os Cimbros e 

Teutões (113-101 a.C.), contudo, na década de 80 a.C., Sula se envolveu na série de 

conflitos civis que galvanizaram o processo de transformação da República romana e 

 
22 Pensamos esse conceito alinhado com a reflexão produzida por Norberto Guarinello em sua obra 

“Imperialismo greco-romano”, que enfatiza que as práticas expansionistas de Roma e outras comunidades 

na Antiguidade, guardadas as devidas proporções, tinham um caráter imperialista. Entretanto, essa noção 

não é reduzida apenas na conquista e subjugação de outros povos por Roma. As redes de relações 

estabelecidas e sempre valorizadas pela República Romana eram parte essencial da expansão romana. 

Logo, o conceito de República Imperial Romana possibilita pensarmos que, a partir do século II a.C., e a 

dominação do Mediterrâneo, Roma consolidou-se como um Império sem um Imperador oficial, mas com 

estruturas político-administrativas que permitiam a manutenção do funcionamento de práticas e políticas 

imperiais. Cf. GUARINELLO, Norberto Luiz. Imperialismo greco-romano. São Paulo, Ática, 1994. 
23 Trajetória política executada por um cidadão romano durante sua vida pública, sendo que o cargo mais 

alto que este poderia ocupar seria o consulado. 
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definiu novos moldes e estabeleceu precedentes para futuras ações políticas. Por exemplo, 

antes de Júlio César atravessar o Rubicão em 49 a.C., Lúcio Cornélio Sula já havia 

invadido e conquistado Roma com seus exércitos em duas ocasiões diferentes, em 88 e 

82 a.C., sendo na última nomeado como ditador romano e a partir disso conduzido um 

violento processo de extermínio de seus inimigos políticos, que ficou conhecido como 

proscrições.  

O repertório numismático então nos oferece uma perspectiva diferente das fontes 

literárias. Por assumir uma forma discursiva própria, as cunhagens apresentavam 

diferentes perspectivas sobre estes momentos. Plutarco e Apiano são os relatos principais 

sobre a vida de Sula e também sobre esse período da história romana, respectivamente. 

Entretanto, nenhum dos autores comenta sobre os tipos monetários batidos na época.24 

Portanto, a análise dos numerários e repertório produzidos pode nos ajudar a entender 

melhor a sociedade romana e a época em que foram batidas. 

Por fim, a figura de Lúcio Cornélio Sula, suas atitudes, seu cursus honorum e sua 

legislação foram catalisadores de um processo de transformação da vida pública romana. 

A partir da década de 80 a.C., novas formas de pensar e fazer política foram adotadas na 

República Imperial romana. Pompeu Magno recebeu honrarias e exceções políticas 

comparáveis aos princeps do século I d.C. Os dois triunviratos e o “controle” exercido 

sobre a política romana em meados e no fim do século I a.C., demonstram como a vida 

pública romana tinha sido modificada. Portanto, para entendermos as formas que a 

política romana assumiu posteriormente, precisamos olhar com atenção para a década de 

80 a.C.  

Desta forma, a dissertação foi planejada para ser composta por três capítulos. No 

primeiro capítulo buscamos explorar os mecanismos que ditam o funcionamento da 

moeda, ou seja, sua produção, circulação, os responsáveis pelas cunhagens e as 

características que definem o objeto moeda. Sendo assim, conseguimos entender como 

os tipos monetários eram utilizados em diferentes sentidos, devido a forma discursiva 

própria que estava inerente aos repertórios imagéticos e ao caráter de monumento que 

definia as moedas.  

No segundo capítulo, buscamos explorar a noção de monumentalização e como 

esse conceito permite entender a moeda e seu funcionamento para além das interpretações 

que encaram esse objeto como uma forma de propaganda. Além disso, apresentamos o 

 
24 GRANT, Michael. Roman History from coins. Cambridge University Press, 1958. 
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contexto da Guerra Social e como as cunhagens que compõe a seleção do nosso 

Repertório Numismático Republicano estão relacionadas de maneira diversa com esse 

conflito. Inclusive, durante esse período temos um embate numismático entre a 

Confederação dos Itálicos e a República romana, momento em que diferentes discursos 

imagéticos circularam na Península Itálica, representando diferentes ideias, valores e 

noções acerca dos conflitos que estavam ocorrendo.  

Por fim, no terceiro capítulo intentamos abordar alguns eventos de destaque da 

década de 80 a.C., e como as moedas de alguma maneira se relacionam com esses 

acontecimentos. Por exemplo, a primeira marcha de Lúcio Cornélio Sula ao invadir Roma 

em 88 a.C., com o intuito de recuperar o seu direito de comandar a campanha da Guerra 

Mitridática que havia sido extirpado por Mário e seus partidários; ou o período do retorno 

de Caio Mário e o domínio de Cina em Roma de 87-84 a.C.; e também a Guerra Civil que 

se desenrolou em Roma e definiu novos precedentes para a política na República Imperial 

Romana. Tentamos abordar a ditadura de Lúcio Cornélio Sula, principalmente, através 

de suas cunhagens e de seus apoiadores, com a intenção de demonstrar como as 

cunhagens além de se relacionar diretamente com seu contexto, também buscavam 

monumentalizar memórias, acontecimentos, feitos e conquistas. 

Em conclusão, a nossa dissertação tem objetivo principal de analisar como as 

cunhagens na República romana eram preenchidas de diferentes sentidos e significados. 

Uma moeda não era, e não é, apenas um facilitador de trocas comerciais entre 

comunidades. As cunhagens, na Antiguidade, extrapolavam o seu sentido econômico, 

sendo utilizada como um meio de comunicar diferentes ideias, valores, noções e 

concepções. A moeda comunicava e difundia informações sobre seu contexto, 

complementando outras formas de comunicação, por exemplo, as contiones25. Os tipos 

monetários também apresentavam os jovens monetários e suas famílias através da 

iconografia disposta nos discos metálicos. E por fim, a moeda também agia em diferentes 

temporalidades ao rememorar e monumentalizar o patrimônio memorialístico das gentes, 

atendendo mesmo a função de reproduzir e difundir os exempla que eram construídos na 

sociedade romana. 

 Ao leitor, desejo uma boa leitura.  

 
25 Contiones eram reuniões públicas convocadas apenas por magistrados da República romana com o intuito 

de discutir e informar o público romano dos assuntos que estavam em voga no momento. Os assuntos 

discutidos nas contiones eram propostos pelos magistrados. Desta forma, essas “reuniões públicas” tinham 

caráter mais informativo e comunicativo do que deliberativo. Cf. Morstein-Marx 2004, p.8-9.  
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Capítulo I - Os mecanismos da moeda: produção, circulação e comunicação 

 

As cunhagens na Antiguidade possuíam diferentes mecanismos que ditavam seu 

funcionamento. Por exemplo, a moeda na Antiguidade, diferente das produzidas nos dias 

atuais, tinham valor intrínseco. As cunhagens eram realizadas a partir de metais de alto 

valor, como bronze, prata e ouro. A valorização dos metais pode ser traçada até a Idade 

do Bronze, a raridade do metal e sua maleabilidade para a confecção de objetos ou mesmo 

armas eram fatores essenciais para a definição e garantia dos valores desses materiais26. 

Atualmente, as moedas possuem valor fiduciário. Portanto, o material circulado 

não tem valor próprio. Sendo assim, o que atribui valor a nossa moeda é o credito que se 

dá a ela, pautada em um câmbio flutuante ditado por um sistema monetário internacional. 

Até meados do século XX, o que concedia credibilidade ao papel-moeda era o lastro do 

padrão-ouro, ou seja, o dinheiro em papel representaria um valor garantido em ouro. 

Logo, na Antiguidade, o valor das moedas era estabelecido através da equiparação 

com outras formas de valor, por exemplo, cabeças de gado, considerando o valor de 

compra dos metais utilizados na sua fabricação. A moeda era cunhada de acordo com 

determinados padrões de tamanho e peso. O peso do denário, principal moeda romana a 

partir do século II a.C., era normalmente de 3.90 gramas. Desta forma a moeda, por ter 

um valor intrínseco, poderia ser, literalmente, dividida em caso de necessidade. 

Porém, em algumas poleis e em determinados momentos da Antiguidade houve a 

adoção do valor fiduciário vinculado diretamente com as moedas de bronze. Durante a 

Primeira Guerra Púnica (264 – 241 a.C.), Roma iniciou a produção de moedas de bronze 

com valor fiduciário27, realizando assim a manutenção do valor através da redução do 

peso da principal moeda de bronze, o as. Outro exemplo, desta prática econômica é da 

polis grega Siracusa, situada na Sicília. Segundo Florenzano28, a adoção de um sistema 

monetário completamente fiduciário, como foi o caso de Siracusa, seria uma 

transformação no pensamento grego vinculada com uma noção abstrata de valor. 

Entretanto, a adoção em Roma de um sistema monetário fiduciário fez parte apenas de 

determinados momentos da história romana.  

 
26 FLORENZANO, Maria B.B. Entre a reciprocidade e o mercado: a moeda na Grécia Antiga. Tese de 

livre docência, 2001, p.1-2. 
27 HOLLANDER, David B. Coinage, Roman Republic. In: The Encyclopedia of Ancient History, First 

Edition. BAGNALL, Roger S. et al (Org.). p.1642–1648.  
28 FLORENZANO, Maria B.B. Entre a reciprocidade e o mercado: a moeda na Grécia Antiga. Tese de 

livre docência, 2001, p.94. 



 23 

A moeda na Antiguidade era preenchida também de um valor simbólico29. Desta 

maneira, o valor intrínseco, proveniente do material que o objeto era cunhado, não era o 

único existente nos tipos monetários. No ato da cunhagem era inserida na moeda 

símbolos, imagens, legendas e inscrições que legitimavam a utilização do objeto e 

permitiam a difusão de mensagens. Essas mensagens podiam estar vinculadas tanto ao 

conjunto da comunidade cívica que a emitia, como a um indivíduo. No mundo helenístico 

a cunhagem ligada a reis será bastante comum e, no caso de Roma, ao longo do tempo 

assumiu características distintas respondendo a seu contexto. Diferente das moedas 

atuais, a iconografia disposta nos discos metálicos era modificada em um ritmo mais 

intenso.  

Nos dias atuais, a iconografia disposta seja em nossas moedas ou cédulas quase 

não são alteradas, exceto para o caso das emissões comemorativas. Damos como exemplo 

as moedas dos jogos olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 e a cédula de plástico de dez 

reais comemorando os “500 anos de descobrimento” do Brasil. Logo, a iconografia em 

nossas moedas são mais constantes e não são alteradas com a mudança de governantes.  

Além da iconografia nas moedas antigas ser alterada com maior frequência, essa 

também estava vinculada com as autoridades que eram responsáveis por sua cunhagem. 

Em Roma, os tipos monetários foram progressivamente sendo apropriados por indivíduos 

como uma maneira de ressaltar o poder que possuíam, sendo mais notável durante o 

período dos imperadores. Desta forma, a moeda na Antiguidade era relacionada com a 

expressão do poder na época de sua cunhagem. Particularmente em Roma novas moedas 

eram batidas anualmente com uma frequência bastante alta, não passando um ano sem 

que houvesse novas emissões.  

Com o crescimento do império, especialmente pela expansão do exército que 

estava em campanha permanente em diferentes frentes e pela ampliação e intensificação 

das atividades comerciais, as cunhagens vão se tornar mais frequentes e mais volumosas 

com o passar do tempo. Entretanto, devido ao valor intrínseco das moedas, as novas 

emissões não restringiam o uso de moedas anteriores. Consequentemente, as moedas 

circulavam tanto no período de poder da autoridade emissora quanto posteriormente. 

Ainda mais, como ocorria a desvalorização da moeda, com o empobrecimento das ligas 

utilizadas, as moedas mais antigas ganhavam em valor, especialmente para fins de 

entesouramento.   

 
29 NOREÑA, Carlos F. Coins and Communication. In: _ The Oxford Handbook of Social Relations in the 

Roman World. PEACHIN, Michael (org.). New York, 2011, p.248-268. 
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Para além destes dois aspectos, a moeda também era um objeto que promovia uma 

forma especifica de comunicação30, ainda que marcada pela multiplicidade de formas, 

entre remetentes e receptores das mensagens. A iconografia disposta nos discos metálicos 

era parte da construção de discursos imagéticos. Esses discursos, que circulavam através 

das moedas, eram selecionados, pensados e refletidos, pois as imagens e as inscrições 

batidas nas moedas visavam estabelecer uma relação de comunicação.  

As imagens têm o potencial de difundir e comunicar mensagens, pois toda imagem 

é construída culturalmente31. Por conseguinte, a imagem promove uma identificação 

social através dos elementos culturais compartilhados. A moeda foi apropriada como uma 

forma de difundir as concepções de mundo dos grupos sociais responsáveis pela sua 

emissão32. A existência da moeda já era uma maneira de comunicar a importância de uma 

comunidade política, de comunicar questões identitárias locais ou mesmo de legitimar a 

posição política da autoridade emissora. Assim sendo, não podemos deixar de considerar 

a moeda enquanto um objeto que poderia ser utilizado como meio de comunicar 

determinadas ideais, notícias, concepções de mundo e etc. 

Na República romana encontramos de forma bastante clara exemplos de um outro 

valor que as moedas possuíam na Antiguidade, a de monumento33. Os discos metálicos 

eram também espaço de memória, que foi comumente utilizado para representar tradições 

memorialísticas inseridas em uma dinâmica de disputa aristocrática. Dessa forma, as 

emissões numismáticas assumiam um caráter monumental34,  especialmente à medida que 

a tradição numismática romana se prolonga ao longo dos séculos e ganha crescente 

dispersão em áreas cada vez mais longínquas. 

Essa característica monumental dos tipos monetários está vinculada com formas 

de representação do passado. Através da iconografia em uma moeda, seus símbolos, 

significados e ideias podem remeter a uma memória compartilhada social e culturalmente. 

Consequentemente, a moeda tem a possibilidade de conectar temporalidades distintas35 

 
30 NOREÑA, Carlos F. Coins and Communication. In: _ The Oxford Handbook of Social Relations in the 

Roman World. PEACHIN, Michael (org.). New York, 2011, p.248-268, p.248. 
31 JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. Campinas: Papirus, 1996, p.13 
32 CHARTIER, Roger. A História cultural: entre práticas e representações. Lisboa, Difel, 1988. 
33 MEADOWS, Andrews; WILLIAMS, Jonathan. Moneta and the Monuments: coinage and politics in 

Republican Rome. The Journal of Roman Studies, v. 91, 2001: 27-49, (p.40-43). 
34 MANCINI, Willian, Vieira. O Principado de Cláudio: uma reflexão sobre as relações de poder através 

das representações numismáticas. / Willian Mancini Vieira. – 2018. Tese (Doutorado) – Universidade 

Federal de Ouro Preto. Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Departamento de História. Programa de 

Pós-Graduação em História.p.28. 
35 MARTINS, Paulo. Imagem e Poder: Considerações sobre a Representação de Otávio Augusto. São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2011. p.150 
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através da imagem disposta no objeto, elaborando tradições que perpassam as mudanças 

observadas no tempo.  

A moeda também adquiriu significados distintos nas diferentes sociedades em que 

foram cunhadas, podemos pensar através da etimologia da palavra que designava o objeto 

sobre a função principal que era concedida a ele. Por exemplo, para a Grécia Antiga a 

palavra que designava a moeda era nómisma36. Os gregos, segundo Maria Beatriz Borba 

Florenzano, demoraram a estabelecer uma definição para a moeda, tanto nómisma, quanto 

chermata eram utilizadas para definir riquezas. O termo nómisma teria mais tarde se 

consolidado para definir apenas moeda. Desta forma, a autora evidencia que por meio de 

Aristóteles, já no século IV a.C., a terminologia se estabelece com mais consistência.  

A palavra nómisma incorpora um significado importante, que revela sua origem 

etimológica, a do nomos37, que significa lei ou aquilo que é aceito e acordado pela 

sociedade. Florenzano indica ainda que o nomos tem sua raiz no verbo nemo que exprime 

o sentido de partilhar e distribuir. Desta forma, segundo a autora, nómisma estaria 

vinculada com uma noção de padrão ético de equilíbrio e de integração social. Portanto, 

na Grécia Antiga as cunhagens assumem um significado que se relaciona com a própria 

noção de lei e legislação, elementos esses que serviram no período arcaico (800 – 550 

a.C.) para delimitar38 o que era a polis. Portanto, podemos assumir que as cunhagens ao 

menos no Mundo Grego, estavam intrinsecamente relacionadas com a definição da 

comunidade política grega. A moeda então seria um objeto importante para a legitimação 

política destas comunidades em processo de formação, afirmando interna e externamente 

sua unidade, bem como afirmando sua capacidade de produzir normas a serem 

reconhecidas por todos. 

O termo em latim nummus denomina também moeda. Crawford39 demonstra que 

a palavra nummus de origem siciliana ou do sul da Península Itálica, locais que foram 

ocupados por colônias gregas, significava apenas moeda, referindo-se assim a uma moeda 

padrão. Desta forma, quando as fontes literárias antigas fazem menção às moedas em 

 
36 FLORENZANO, Maria B.B. Entre a reciprocidade e o mercado: a moeda na Grécia Antiga. Tese de 

livre docência, 2001, p.88. 
37 Ibid., p.87-88 
38 AUSTIN, M. & VIDAL-NAQUET, P. Economia e Sociedade na Grécia Antiga. Edições 70: Lisboa, 

1986, p.65-67. 
39 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 

1974. p.632. 
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alguma situação elas estão remetendo a uma moeda padrão. Crawford exemplifica como 

em Plauto o nummus é um didracma, em Terêncio uma dracma40. 

Portanto, o nummus pode ser aproximado do nómisma, principalmente se 

pensarmos a origem geográfica desta palavra. Entretanto, o nummus41 não parece ter a 

mesma especificidade que o termo nómisma42 carrega. Aparenta ser utilizada de maneira 

mais generalizada, servindo para indicar uma moeda exemplo. Os romanos, importante 

destacar, começam a cunhar moedas apenas tardiamente quando comparados com os 

gregos. Aproveitam-se, assim, de uma ampla tradição numismática já acumulada e com 

a qual tinham contato. 

Em Roma, encontramos outra definição para o ato da cunhagem, sendo este um 

dos fatores que nos permitem pensar as emissões monetárias na República romana como 

monumentos. A palavra moeda na Antiguidade romana está vinculada a dois elementos 

principais que se complementam. O primeiro é com o verbo latino moneo43 que significa 

“avisar”, “advertir”, mas que nesse caso precisa ser entendido como “lembrar” e “fazer 

pensar”44, sendo este verbo em sua forma do infinitivo monere. O outro aspecto é a 

vinculação com a deusa Juno Moneta, que possui seu epíteto “Moneta”45 derivado do 

mesmo verbo. 

 Além disso, outra palavra que se vincula ao mesmo verbo é a palavra 

monumentum, a qual é explorada por Jacques Le Goff em seu História e Memória46. Já 

Andrew Meadows e Jonathan Williams nos dizem que essa relação não é algo ingênuo, 

mas sim uma convenção sobre o que a sociedade romana compreendia por memória e 

monumento. Os autores apresentam esse argumento nos seguintes termos: 

[...] “Um monumento não é apenas um túmulo, mas qualquer coisa que 

testemunha a memória (de algo); de acordo com Varrão: 'Lembrar 

(meminisse) extrai da memória (memoria)...Da mesma raiz é lembrar 

(monere), porque aquele que lembra (monet) é como uma memória. 

Assim também os monumentos que estão nas tumbas e de fato na beira 

da estrada, para que eles possam lembrar aos viajantes que eles próprios 

eram mortais e que estes também são. A partir disso, as outras coisas 

que são escritas ou feitas para preservar a memória são chamadas de 

 
40 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 

1974. p.632. 
41GLARE, P. G. W (ed.). Oxford Latin dictionary. Oxford, second edition, Oxford University Press, 2012. 

p.1325. 
42 Ibid., p. 1306. 
43 Ibid., p. 1243 
44 MEADOWS, Andrews; WILLIAMS, Jonathan. Moneta and the Monuments: coinage and politics in 

Republican Rome. The Journal of Roman Studies, v. 91, 2001: 27-49, (p.40). 
45 GLARE, P. G. W (ed.). Oxford Latin dictionary. Oxford, second edition, Oxford University Press, 2012. 

p.1234. 
46 LE GOFF, Jacques. História e Memória. 2ª ed. Campinas, SP: editora da UNICAMP, 1992. 
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monumentos (monimenta). [...] Em latim, qualquer coisa que pretenda 

lembrar (monere) a memória de uma pessoa ou evento é um 

monumentum, seja uma obra de história ou poesia, uma inscrição, um 

prédio ou uma estátua. A conexão etimológica que Varrão constrói 

entre memoria, monere e monumenta, para não mencionar manere e 

mens em outras partes da mesma passagem, também se reflete na 

correspondência cultivada entre o latim Moneta e o grego Mnemosine, 

a personificação divina da memória, dependendo da forma que são 

percebidas as associações entre monere e memoria e a interpretação 

romana comum, sendo certa ou errada, do nome Moneta como derivada 

de monere 47 

 

Esta interlocução entre os significados etimológicos destas palavras, tanto quanto 

o nómisma grego, pode nos indicar como as cunhagens eram preenchidas por sentidos 

diferentes. A moeda na República romana e posteriormente no Principado, foi cunhada 

ressaltando sua própria característica de monumento. Portanto, o repertório numismático 

elaborado pelos sujeitos em seus contextos projetava nas cunhagens a monumentalização 

de relações políticas e sociais.  

 
Figura 1 – RIC 19948 

 

O princeps Otávio Augusto entre os anos de 9 – 8 a.C. bateu moedas em que ele 

se encontrava no reverso do objeto recuperando os estandartes das legiões romanas49, 

perdidos por Crasso em sua campanha desastrosa contra o Império Parta em 53 

a.C.(Figura 1) Augusto  rememora uma situação militar embaraçosa para os romanos e 

ao mesmo tempo demonstra sua capacidade de fazer algo que nenhum outro conseguiu 

antes dele. Desta forma, o repertório numismático, pensado, selecionado e batido pelos 

 
47 MEADOWS, Andrews; WILLIAMS, Jonathan. Moneta and the Monuments: coinage and politics in 

Republican Rome. The Journal of Roman Studies, v. 91, 2001: 27-49, p.41. 
48 RIC Augustus 199. Denário de prata, cunhado entre 9 – 8 a.C. O anverso traz a efígie laureada de 

Augusto, acompanhada da legenda AVGVSTVS DIVI F. No reverso é possível observar Caio César 

galopando e a presença de estandartes de legiões, em conjunto com a inscrição C CAES AVGVS F. 
49 MANCINI, Willian, Vieira. O Principado de Cláudio: uma reflexão sobre as relações de poder através 

das representações numismáticas. / Willian Mancini Vieira. – 2018. Tese (Doutorado) – Universidade 

Federal de Ouro Preto. Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Departamento de História. Programa de 

Pós-Graduação em História. (p.106). 
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romanos vinculava-se diretamente com seu contexto sociopolítico, entretanto também 

servia para rememorar, relembrar aos cidadãos dos acontecimentos do império romano. 

A moeda de Otávio Augusto foi batida com o intuito de difundir a notícia da 

recuperação dos estandartes e, consequentemente o reestabelecimento das fronteiras 

romanas, indicando assim a hegemonia romana para além dos limites territoriais. O ato 

de recuperar os estandartes perdidos também fazia parte do “projeto” da Pax Romana. 

Logo, isso permitia a Augusto reiterar sua posição enquanto um governo forte. A 

cunhagem deste exemplar visava difundir essa mensagem, comunicando aos diferentes 

grupos sociais em Roma sobre Augusto e esse acontecimento no império.  

A monumentalização deste momento da história romana, de superação da derrota 

de Crasso e uma vitória com a recuperação dos estandartes, projetou para o futuro do 

Império Romano uma referência. Logo, a moeda com seu potencial de conectar as 

temporalidades, age enquanto um monumento da história romana, relembrando e 

possibilitando ressignificações destes acontecimentos. 

Durante o Principado, a produção numismática foi dividida. As moedas de ouro e 

prata ficaram sob a supervisão direta do princeps e as de bronze ficaram sob a 

responsabilidade do Senado. Essa divisão foi observada por Mommsen, segundo 

Burnett50, como a diarquia sendo incorporada no processo de cunhagens. 

Essa divisão permitiu aos princepes a construção de um repertório numismático 

mais consistente do que houve na República. Sob a supervisão direta do princeps ou de 

seus prepostos, as cunhagens poderiam ser elaboradas para difundir e monumentalizar 

suas ações enquanto governantes e cultivar e difundir as tradições às quais lhes 

interessasse se vincular a cada momento de seus principados. O repertório numismático 

desenvolvido por Cláudio é um dos exemplos sobre a apropriação das moedas como uma 

forma de monumentalizar suas ações51. Logo, a moeda durante o principado poderia 

servir de contraponto para as fontes literárias, pois eram objetos vinculados diretamente 

com os interesses do imperador e sua família.  

 
50 BURNETT, A.M.  The Authority to Coin in the Late Republic and Early Empire. The Numismatic 

Chronicle (1966-), Seventh Series, Vol. 17 (137) (1977), pp. 37-63. 
51 MANCINI, Willian, Vieira. O Principado de Cláudio: uma reflexão sobre as relações de poder através 

das representações numismáticas. / Willian Mancini Vieira. – 2018. Tese (Doutorado) – Universidade 

Federal de Ouro Preto. Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Departamento de História. Programa de 

Pós-Graduação em História.p.106. 
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Em contraposição ao período do principado, diferentes sujeitos através da 

magistratura dos tres uiri monetales52 batiam moedas, produzindo assim um amplo 

espectro de significados. Logo, as moedas republicanas não eram alinhadas com os 

interesses específicos de algum governante que se mantinha no centro decisório das 

cunhagens por muitos anos seguidos. As representações iconográficas variavam e 

correspondiam aos contextos sociopolíticos de conflito interno da aristocracia romana 

que se sucediam no tempo. A disputa por espaço político era apresentada nas cunhagens 

por intermédio de um repertório imagético ampliado e bastante diversificado. 

Devido à margem de autonomia dos tres uiri monetales as cunhagens poderiam 

apresentar iconografias que remetiam a eventos públicos, acontecimentos históricos ou 

lendários e mesmo aos feitos das gentes dos envolvidos nas cunhagens. Portanto, entender 

essa magistratura e as formas de produção dos tipos monetários se faz essencial para 

nosso trabalho.  

 

1.1. A produção de moedas 

A quantidade de cunhagens que sobreviveram ao passar do tempo é menor para 

os achados da República romana do que para os da época Imperial. Isto está conectado 

também com a consolidação das estruturas políticas e administrativas do Império 

Romano. Porém, mesmo estes achados do período republicano compõe um corpus 

material de grande importância53. Deste modo, a moeda é uma evidência valiosa para o 

historiador da Antiguidade, já que devido a sua forma discursiva própria é um objeto 

capaz de expressar aspectos que estão ausentes em fontes escritas ou, estando presentes, 

são apresentadas com formas discursivas diversas. 

As cunhagens distintamente das fontes literárias nos apresentam outras 

perspectivas sobre o Mundo Romano. Ao encararmos a moeda enquanto um monumento 

de pequeno porte e de ampla circulação podemos entender essas nuances. As 

representações iconográficas dispostas nos discos metálicos demonstram os próprios 

ideais e concepções de mundo de determinados grupos sociais em Roma. Além disso, a 

 
52 Os tres uiri monetales eram magistrados eleitos que atuavam de maneira colegiada em trio. Eram eleitos 

anualmente e eram os responsáveis por supervisionar e elaborar os repertórios imagéticos que eram 

representados nos discos metálicos. A magistratura de monetales era ocupa normalmente por jovens 

aristocratas em início de carreira.  
53 POBJOY, Mark. Epigraphy and Numismatics. In: ROSENSTEIN, Nathan; MORSTEIN-MARX, Robert 

(org). A Companion to Roman Republic. Oxford: Blackwell Publishing, 2006: 51-80, (p.62). 
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leitura das moedas fazia parte de um processo natural de identificação sociocultural 

através do repertório imagético. 

Por outro lado, a monumentalização de memórias e a relação direta da moeda com 

seu contexto sociopolítico demonstra a importância deste objeto. Os conflitos internos da 

política romana eram representados no repertório discursivo das cunhagens. Dessa 

maneira, as cunhagens nos apresentam nuances sobre os processos históricos ocorridos 

em Roma e nos territórios dominados pelo Império. 

As moedas eram produzidas de forma massificada. – Guardadas as devidas 

proporções para uma sociedade pré-industrial –, a circulação destes objetos era ampla. 

Sem dúvida eram cunhadas para circular em um determinado espaço geográfico inicial, 

onde eram distribuídas após saírem das oficinas. Entretanto, colocadas em circulação, 

extrapolavam os limites geográficos iniciais e até mesmo do próprio Império Romano. 

Moedas da República romana foram encontradas na Índia54, por exemplo. 

As cunhagens estão inseridas nas próprias fronteiras políticas de cada local. São, 

por exemplo, aspecto fundamental para atividades do Estado, como o pagamento dos 

exércitos e o recebimento de tributos. Entretanto, devido ao seu valor intrínseco ela 

ultrapassava esses limiares do Estado. Sendo cunhadas por uma autoridade política 

importante, o alcance se tornava ainda mais amplo. A presença de moedas romanas em 

outros territórios pode servir como indicadores das relações comerciais externas dos 

romanos55. O nível da dispersão dos discos metálicos refletia o reconhecimento da 

autoridade emissora e sua legitimidade.  

Christopher Howgego56 indica que a circulação de tipos monetários aponta para a 

construção de diferentes esferas de relação. Por exemplo, mesmo inseridos na dinâmica 

administrativa do Império Romano as províncias mantiveram graus de autonomia em suas 

cunhagens57. Logo, a circulação de exemplares do Império não substituía as cunhagens 

locais. Em contraposição, a presença de moedas imperiais poderia indicar não apenas a 

existência de trocas comerciais, mas também uma demonstração de autoridade. Portanto, 

as cunhagens, seus estilos discursivos e os repertórios desenvolvidos eram maneiras de 

construir e estabelecer fronteiras de poder.  

 
54 POBJOY, Mark. Epigraphy and Numismatics. In: ROSENSTEIN, Nathan; MORSTEIN-MARX, Robert 

(org). A Companion to Roman Republic. Oxford: Blackwell Publishing, 2006: 51-80, (p.62). 
55HOWGEGO, C. Ancient History from Coins. London: Routledge, 1995, p.99.  
56 Ibid., p.101. 
57 Ibid., p.58. 
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A circulação de emissões monetárias era uma maneira de evidenciar e legitimar 

uma posição de poder. Por exemplo, Alexandre durante a expansão de seu império 

“rebateu” moedas. Ou seja, ele bateu o símbolo que o identificava em cima de moedas já 

cunhadas, deslegitimando assim o poder local e apontando sua posição enquanto um 

conquistador. Dessa maneira, Alexandre tentava estabelecer novas fronteiras. 

Podemos pensar essas fronteiras de poder no processo de estabelecimento das 

cunhagens em Roma. As primeiras cunhagens em Roma datam do século IV a.C. estas 

normalmente assumiam o formato de pequenas “barrinhas” de bronze (Aes signatum), 

com algum símbolo disposto, seja um escudo utilizado pelos soldados, ou uma águia 

acompanhada de um feixe de raios; ou mesmo animais, bois, elefantes e porcos. A 

aparição de elefantes e porcos nessas moedas iniciais, segundo Mark Pobjoy58 já faziam 

referência ao uso destes animais nas guerras travadas contra o Rei Pirro de Épiro.  

Já em meados do século III a.C., a partir da Primeira Guerra Púnica (264 – 241 

a.C.), Roma começou a cunhar moedas que refletiam influência grega nos objetos. Para 

Mark Pobjoy, a utilização de cunhos era uma prática característica grega59. Já a fundição 

de metais nestas “barrinhas” era uma prática “Italiana”. Logo, a partir do momento que 

Roma modifica os objetos metálicos através do ato de bater moedas estaria adotando um 

modelo de produção grego. Exemplo disso é a possibilidade de as primeiras moedas 

romanas terem sido produzidas em Nápoles, que era uma colônia grega60.  

Desta forma, por volta dos anos de 270 e 260 a.C., moedas batidas em Roma 

apresentavam certas características que enunciavam quem eram os romanos e quais eram 

suas origens, como exemplo, há um Didracma em que no anverso, a cara da moeda, foi 

batida a efígie de Hércules acompanhado dos elementos iconográficos que 

acompanhavam a reprodução da figura de Hércules (a pele do Leão de Nemeia e a clava) 

e no reverso, a coroa da moeda, apresentava-se a imagem da loba alimentando os gêmeos 

Rômulo e Remo. Complementando a moeda havia a disposição da legenda ROMANO. 

Portanto, esses exemplares iniciais dos meados do século III a.C. visavam enaltecer, 

identificar e delimitar o povo romano e suas origens (Figura 2) 

 

 
58 POBJOY, Mark. Epigraphy and Numismatics. In: ROSENSTEIN, Nathan; MORSTEIN-MARX, Robert 

(org). A Companion to Roman Republic. Oxford: Blackwell Publishing, 2006: 51-80, (p.64). 
59 Ibidem., p.64-65. 
60 Ibidem., p.65 
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Figura 2 – RRC 20/161 

 

Essas transformações nos tipos monetários romanos não eram apenas mudanças 

estilísticas triviais. As modificações se apresentavam em conjunto com o contexto de 

consolidação do poderio de Roma diante das outras sociedades da Península Itálica e, 

consequentemente, do Mediterrâneo. Através desse novo padrão Roma buscava se 

comunicar interna e externamente. A adoção destes novo modelos monetários tinham 

intuito de circular de maneira mais ampla. E, por conseguinte, permitir que a República 

romana interagisse mais intensamente com outras sociedades e assim, fosse reconhecida 

enquanto uma potência local.  

Deste modo, a adoção de novos cunhos para as emissões monetárias perpassava a 

necessidade do estabelecimento de novos vínculos com outras sociedades. Essa 

modificação concretiza as fronteiras de poder de Roma enquanto uma potência na Itália. 

De mesmo modo, o novo estilo monetário proporcionou conectividade com outras 

sociedades, posicionando Roma como uma referência naquela parte do Mediterrâneo. 

Estes modelos foram utilizados até o final do século III a.C. Por conseguinte, se 

pensarmos que Roma se consolidou como um centro de poder para além da Península 

Itálica durante o século II a.C., construir um estilo monetário próprio faria parte dos 

aspectos que definiriam as fronteiras romanas.  

Desta forma, modelos semelhantes foram cunhados até o estabelecimento do 

sistema do denário em 211 a.C. Sobre o sistema do denário David B. Hollander nos diz o 

seguinte: 

Por volta de 211, os romanos renovaram seu sistema monetário, criando 

o "sistema de denário", conhecido assim por ter como sua moeda 

principal, o denário de prata, cuja legenda por vezes carregava um X 

para indicar seu valor de 10 asses. Apesar de não cunhar 

 
61 RRC 20/1 – Didracma de prata, cunhado por volta de 269 – 266 a.C. No anverso é representado o busto 

de Hércules. No reverso, a cena da loba amamentando os gêmeos Romulo e Remo. No exergo, a inscrição 

ROMANO. 
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consistentemente todas as moedas associadas a ele, os romanos 

continuaram a empregar esse sistema monetário até o fim da República 

em 31. O sistema de denário consistia em três moedas principais: o 

aureus de ouro, o denarius de prata e o as de bronze. O aureus valia 25 

denarii e raramente foi cunhado antes da década de 40. Dos quarenta e 

nove exemplares republicanos de aurei, quatro são da década de 80, 

outros quarenta e quatro exemplares datam das duas últimas décadas da 

República. [...] O denarius era a principal moeda de prata dos romanos, 

embora ocasionalmente produzissem o quinarius (equivalente a meio 

denarius), sestertius (vale um quarto do denário) e victoriatus (mais 

fino que outras moedas de prata aparentemente também valiam metade 

do denário). O sestertius, embora raramente cunhado, tornou-se uma 

unidade popular de contas; os romanos usaram o símbolo HS para 

representar sestertii. Por volta de 141, por razões que permanecem 

incertas, os romanos reavaliaram o denarius de dez para dezesseis 

asses.62. 

 

O desenvolvimento deste Sistema do denário evidencia a complexificação das 

cunhagens. A República romana passa então a cunhar numerários com características 

próprias, assumindo uma identidade própria, mais próxima do que se pode chamar de 

“sistema monetário romano”.  

Os romanos ao adotarem o sistema do denário realizaram uma transição 

importante. O modelo ático, adotado durante o século III a.C. era utilizado como um meio 

de comunicação com as colônias gregas no sul da Itália. Entretanto, com a consolidação 

do domínio romano na região havia a necessidade de se diferenciar e, assim se afirmar 

enquanto uma das potências na região do Mediterrâneo. 

Carlos Noreña63 nos indica que a partir de 211 a.C. a cunhagem entrou em uma 

fase diferente da anterior, em que um padrão foi estabelecido e apenas com algumas 

poucas alterações teria durado por volta de 75 anos. No anverso da moeda era disposto o 

busto da divindade Roma utilizando elmo, ressaltando assim as características guerreiras 

da cidade e no reverso encontrava-se cena dos Dioscuri64 e como legenda o nome da 

cidade ROMA.  

Os Dioscuri eram os gêmeos Castor e Polux, essa cena era retratada para 

rememorar uma lenda em que ambos os irmãos auxiliaram os romanos a vencer a batalha 

do Lago Regilo, supostamente ocorrida no ano de 490 a.C. contra o monarca Tarquínio 

 
62 HOLLANDER, David B. Coinage, Roman Republic. In: The Encyclopedia of Ancient History, First 

Edition. BAGNALL, Roger S. et al (Org.).p.1642–1648. p.1643-1644. 
63 NOREÑA, Carlos F. Coins and Communication. In: _ The Oxford Handbook of Social Relations in the 

Roman World. PEACHIN, Michael (org.). New York, 2011, p.248-268, (p.249). 
64 BEARD, Mary. SPQR: uma história da Roma antiga. Editora Planeta do Brasil, 2017. p.128. 
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que fora expulso de Roma65. Após a batalha, os irmãos tinham sido vistos cuidando de 

seus cavalos no Fórum de Roma, isso justificou a construção de um templo para os dois 

nesta localidade.  

Os tipos monetários que representam os Dioscuri compõem um importante 

repertório imagético. Através da representação iconográfica, os romanos visavam 

rememorar e monumentalizar um momento importante de sua história, ligado tanto ao 

fim da monarquia quanto à afirmação do poderio Romano no Lácio no início da 

República. Portanto, essas cunhagens apontam para uma República romana em expansão 

de se afirmar politicamente através da monumentalização que ligava dois momentos: o 

do passado, no início da República, com o presente, apontando para uma continuidade no 

futuro. 

Em meados do século II a.C. as cunhagens assumiram novas características que 

ressaltavam as conquistas e as memórias da gens do magistrado responsável pela 

cunhagem do tipo monetário66. Então, já no século I a.C., era característico das cunhagens 

ser um espaço de memória para os feitos das gentes. 

Essa transição ocorrida a partir do fim do século II a.C., e que se concretizou no 

decorrer do século I a.C., estava vinculada com a transformação da posição política de 

Roma. A República imperial romana havia se tornado a principal potência política, 

militar, econômica do Mediterrâneo. No ano de 149 a.C., saqueou e destruiu Cartago, e 

em 146 a.C., fez o mesmo com a cidade de Corinto. Consequentemente, Roma se 

estabeleceu como a principal força na região do Mediterrâneo. Essa transformação 

também refletiu nos repertórios numismáticos cunhados em Roma. 

Essa transição, segundo Carlos Noreña já ocorria durante todo o século II a.C. 

com modestos sinais de autopromoção67. Contudo, a ruptura mais evidente ocorre no ano 

de 137 a.C., quando Tibério Vetúrio cunhou um denário com o busto de Marte no anverso 

substituindo o busto de Roma e no reverso uma cena de juramento sendo realizada 

(Figura 3). Ambos os lados da moeda fazem referência a família de Vetúrio. A presença 

de Marte remetia a Tibério Vetúrio Filo que ocupou o cargo de flamen martialis em 204 

a.C. Já a cena do juramento remetia ao tratado celebrado entre romanos e samnitas após 

 
65 FAVERSANI, Fábio; JOLY, Fábio D. Da Liga Latina ao saque de Roma. In: BRANDÃO, José L (org.) 

História de Roma Antiga. Volume I: das origens à morte de César. Coimbra: Imprensa da Universidade de 

Coimbra, 2015. p.103 -123. 
66METCALF, W. (org.). The Oxford Handbook of Greek and Roman Coinage. Oxford: Oxford University 

Press, 2012, p.141. 
67 NOREÑA, Carlos F. Coins and Communication. In: _ The Oxford Handbook of Social Relations in the 

Roman World. PEACHIN, Michael (org.). New York, 2011, p.248-268, (p.252). 
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a “batalha” das Forcas Caudinas, em 321 a.C., o que foi negociado por um ancestral de 

Tibério enquanto era cônsul68. 

 
Figura 3 – RRC 243/169 

 

Além de ressaltar a relação do monetário com sua gens, este exemplar ainda 

evidenciava questões importantes do presente romano. Esta moeda fazia referência ao 

tratado Numantino de 137 a.C., negociado na época por Tibério Graco. Caio Hostílio 

Mancino cônsul do ano de 137 a.C. conduziu uma série de ações contra a cidade de 

Numância, porém acabou cercado pelas forças numantinas, sendo assim forçado a assinar 

um acordo de rendição70. Esse tratado de Mancino e Tibério Graco permitiu que as tropas 

romanas sob o comando do cônsul se retirassem desarmadas. Entretanto, o tratado 

precisava ser legitimado e aceito pelo povo e Senado romano. Tanto o populus romanus 

quanto o Senado rechaçaram o acordo de Mancino e o enviaram de volta para os 

numantinos71. 

Desta forma, este tipo monetário, através da sua iconografia e a memória 

buscavam apresentar uma situação semelhante na história romana. Ou seja, a partir do 

contexto de Roma, o monetário se posicionou em relação ao julgamento de Mancino 

rememorando a rendição das tropas romanas na “batalha” das Forcas Caudinas. 

A transformação nas cunhagens fica ainda mais evidente a partir de um exemplar 

do ano de 135 a.C. No qual C. Minúcio Augurino representou a iconografia da Coluna 

 
68 BARBOSA, Gisele O. A. Quando o divino celebra o humano: religião, política e poder nas moedas 

republicanas romanas (139 – 83 AEC). Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Unirio. 

Programa de Pós-graduação em história, volume I, 2017, p.69. 
69 RRC 243/1 – Denário de prata, cunhado por volta de 137 a.C. No anverso é representado o busto de 

Marte acompanhado da inscrição TI.VET. No reverso é apresentado a cena do juramento com a inscrição 

acima ROMA. 
70 BARBOSA, Gisele O. A. Quando o divino celebra o humano: religião, política e poder nas moedas 

republicanas romanas (139 – 83 AEC). Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Unirio. 

Programa de Pós-graduação em história, volume I, 2017, p.70 
71 Ibid., p.70. 
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Minúcia, sendo este um monumento dos períodos iniciais da República que fora erigido 

para homenagear os feitos de seu ancestral L. Minúcio Augurino (Figura 4). 

 
Figura 4 - RRC 242/172 

 

Essa representação de um monumento público romano, que visava se apropriar de 

uma memória era uma novidade nas cunhagens romanas73. Desta forma, por meio deste 

tipo monetário podemos perceber a apropriação que os monetales faziam com o intuito 

de monumentalizar as ações de suas gentes e com isso se autopromovendo. 

Além disso, outra novidade nas cunhagens do período é a “assinatura” dos 

monetales nos tipos monetários74. O nome dos magistrados responsáveis começa a 

aparecer nas legendas das moedas com mais frequência. A partir disso se torna uma 

prática consolidada entre os magistrados. Sendo assim, a inscrição com o nome do 

magistrado permitia a identificação do responsável por aquele objeto. De mesmo modo, 

viabilizava o reconhecimento da gens da autoridade emissora. 

Jordon Houston apresenta uma perspectiva complementar para essas mudanças 

nos estilos monetários. O autor aponta que as cunhagens foram sendo apropriadas pelas 

gentes como uma resposta para as leis eleitorais. Por exemplo, em 139 a.C. foi declarada 

a lex Gabinia que visava prevenir a manipulação das eleições inserindo como resposta ao 

voto secreto. A existência do voto secreto fazia com que as relações de clientela e 

patronato não fossem mais decisórias. Portanto, na tentativa de alcançar um cargo político 

 
72 RRC 242/1 – Denário de Prata, batido por volta de 134 a.C. No anverso é representado o busto de Roma 

com seus atributos militares. No reverso, é representado no centro uma coluna em espiral, no topo da coluna, 

uma estátua segurando um cajado (cetro) na mão direita; na esquerda, figura togada segurando pães, com 

o pé esquerdo sobre um modius; na direita, figura togada segurando um lituus na mão direita. As seguintes 

legendas são dispostas ao redor: TI MINVCI CF; AVGVRINI; ROMA. 
73 MEADOWS, Andrews; WILLIAMS, Jonathan. Moneta and the Monuments: coinage and politics in 

Republican Rome. The Journal of Roman Studies, v. 91, 2001: 27-49, (p.43 – 44). 
74 METCALF, W. (org.). The Oxford Handbook of Greek and Roman Coinage. Oxford: Oxford University 

Press, 2012, p.141. 
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a aristocracia precisaria desenvolver diferentes alternativas para lançar-se em busca de 

seus cursus honorum75. 

Harriet Flower apresenta o seguinte argumento acerca dessa discussão: 

Uma mudança muito visível associada à introdução da cédula secreta é 

a marcante mudança na produção de moedas romanas de denário de 

prata, começando na década de 130 e continuando até a eventual 

introdução de diferentes padrões de cunhagem, em que consistia em um 

sistema de apenas um responsável. Tradicionalmente, a oficina 

monetária romana cunhava tipos monetários em padrões semelhantes 

às moedas das cidades gregas, especialmente as do sul da Itália. Agora, 

os tipos de moedas começaram a mudar anualmente e a refletir os 

desenhos escolhidos pelos oficiais encarregados da oficina monetária a 

cada ano. As novas moedas exibiam um repertório imagético de grande 

variedade, desde tipos que poderiam se referir a símbolos religiosos, 

ideias políticas, aniversários de eventos históricos, monumentos ou 

edifícios em Roma, ou às conquistas e status dos ancestrais dos 

monetários. O esforço realizado no design de moedas sugere que era 

prevista uma audiência para essas imagens, presumivelmente além do 

círculo imediato da família e amigos do monetário. Ao mesmo tempo, 

a mudança deu aos próprios monetários e ao seu trabalho 

tradicionalmente humilde na oficina monetária muito mais publicidade 

e capital político simbólico do que nunca. Argumentou-se que esses 

novos designs de moedas eram voltados para os eleitores, que agora 

estavam menos abertos a formas mais diretas de pressão e influência76. 

 

Essa fase das produções numismáticas em Roma durou até a delimitação do 

principado como um modelo político. A partir deste momento, as cunhagens passaram a 

representar elementos iconográficos relacionados com a figura do imperador ou de sua 

família, constituindo assim um repertório imagético discursivo sobre estes personagens 

que permanecia por anos seguidos.  

O Principado significou o fim das guerras civis em Roma. Consequentemente, um 

controle mais significativo dos conflitos envolvendo as gentes. As disputas por espaço na 

vida pública romana também foram limitadas com a concentração de poder nas mãos da 

Domus Caesaris77. Com a ascensão de Augusto como princeps, as querelas agudas em 

torno da proeminência dos cursus honorum foi limitada pelas ações dos herdeiros de 

César. Isso também é refletido nas cunhagens, pois os tipos monetários passaram a ser 

 
75 HOUSTON, Jordon. Roman Coinage and the Triumviri Monetales from 139 BC to the Fall of the 

Republic. The University of Auckland, 2017, p.1-2. 
76 FLOWER, Harriet. Roman Republics. Princeton: Princeton University Press, 2009, p.75. 
77 MANCINI, Willian, Vieira. O Principado de Cláudio: uma reflexão sobre as relações de poder através 

das representações numismáticas. / Willian Mancini Vieira. – 2018. Tese (Doutorado) – Universidade 

Federal de Ouro Preto. Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Departamento de História. Programa de 

Pós-Graduação em História.p.85. 
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vinculados à imagem do imperador, permitindo assim diferentes reinterpretações do 

princeps e do papel dele e de sua família na ordem política imperial. 

Contudo, na década de 80 a.C., o alvo de nossos estudos, os responsáveis pelas 

cunhagens ainda eram os tres uiri monetales e os tipos monetários eram produzidos 

anualmente. As moedas eram batidas com diferentes elementos iconográficos, o que 

permitiu a elaboração de discursos imagéticos que proporcionavam a difusão de variadas 

informações e também a monumentalização de memórias de diversas gentes. Estamos em 

um ponto intermediário entre a grande estabilidade das mensagens das moedas iniciais e 

aquele monopólio exercido pelos Imperadores. Para pensarmos mais sobre a produção de 

numerário neste contexto, precisamos antes conhecer um pouco sobre a magistratura dos 

monetários.  

A magistratura de monetário era destinada para jovens aristocratas em início de 

seus cursus honorum, fator que potencializa a perspectiva de que estes sujeitos 

utilizassem de seus cargos públicos como um meio de autopromover suas gentes. Essa 

magistratura era realizada de forma colegiada em trio, por isso o nome tres uiri monetales. 

Em algum ponto do principado de Augusto este cargo passou a ser retirado dos 

uigintisexuiri (26 homens)78 que eram eleitos anualmente. Entretanto, no início do século 

I a.C. estes magistrados eram selecionados de maneiras diferentes. São duas as 

possibilidades sobre a ocupação desta magistratura. 

A primeira é que eles seriam eleitos anualmente junto com outros magistrados. 

Michael Crawford79 defende a perspectiva de que esta magistratura havia sido 

estabelecida em conjunto da implementação do sistema do denário. Indica ainda que o 

caráter anual do cargo foi definido para que não houvesse a necessidade de conduzir um 

processo especial para a ocupação desta magistratura. Além disso, defende que os 

monetários se encontravam em atividade pela maior parte do século II a.C. 

A justificativa para essa ser uma magistratura de “juniores” era, segundo 

Crawford80, por ela não gerar acesso ao Senado romano. Logo, ocupar essa magistratura 

não garantia acesso a outros cargos públicos mais elevados e nem a uma cadeira no 

Senado. Portanto sua ocupação ficava destinada a jovens aristocratas em início de 

carreira. Crawford também indica que a ausência dos monetários das listas epigráficas 

 
78 POBJOY, Mark. Epigraphy and Numismatics. In: ROSENSTEIN, Nathan; MORSTEIN-MARX, Robert 

(org). A Companion to Roman Republic. Oxford: Blackwell Publishing, 2006: 51-80, (p.66). 
79 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 

1974. p.598. 
80 Ibid., p.599. 
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dos magistrados da lex repetundarum apenas demonstrava esse caráter “inicial” da 

magistratura.  

Desta forma, se assumirmos a perspectiva de Crawford sobre a anualidade do 

cargo de monetário, podemos então inquerir que os monetários ao assumir o cargo 

visavam bater moedas que os identificassem e também que ressaltasse a gens do 

magistrado. Comumente encontravam-se nas emissões monetárias representações 

imagéticas que compunham discursos sobre a memória e os feitos de uma determinada 

família. Sendo assim, para esse autor, os tres uiri monetales projetavam nas moedas 

memórias, histórias e lendas familiares que serviam como uma forma de autopromoção. 

Burnett nos apresenta uma perspectiva diferente sobre a autoridade responsável 

pela cunhagem de moedas em Roma. Para o autor, a magistratura dos tres uiri monetales 

não era eleita, mas sim indicada por outras magistraturas, principalmente pelos consules. 

A ausência da magistratura dos monetários em registros epigráficos e outras leis 

relacionadas com os cargos públicos indicaria que, ao menos durante o século II a.C., 

estes magistrados não eram eleitos. A eleição de monetários seria adotada apenas a partir 

de 13 a.C.81 

Burnett afirma haver uma proximidade temporal e também de gentilício entre os 

monetales e consules. O autor elaborou uma tabela82 relacionando os monetários que 

ocuparam o cargo e também os cônsules no mesmo período. Um número significativo de 

casos parece corroborar a perspectiva do autor. Principalmente a partir da década de 80 

a.C., há um considerável aumento no aparecimento desta relação. 

A correlação temporal e familiar para alguns casos pontuados por Burnett pode 

sugerir a indicação do cargo dos monetários. Isso reforça a noção de que o cargo era 

destinado para jovens aristocratas dando início a seus cursus honorum. O autor estabelece 

uma comparação com a ocupação de tribuno militar que só poderia ser indicada pelo 

general, normalmente concedida a um jovem protégé, ou a um amigo, ou mesmo para 

algum jovem de sua própria família. Desta forma, em paralelo a isso, o cônsul também 

poderia indicar indivíduos para desempenhar a função de monetário83.  

Segundo Burnett, essa relação de indicação para o cargo também pode ser refletida 

através da legenda existente nas cunhagens. Em algumas cunhagens encontra-se a sigla 

 
81 BURNETT, A.M.  The Authority to Coin in the Late Republic and Early Empire. The Numismatic 

Chronicle (1966-), Seventh Series, Vol. 17 (137) (1977), pp. 37-63. (p.38) 
82 Ibidem., p.41 
83 Ibidem., p.42 
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SC (senatus consultum), tanto supervisionados por monetários, quanto por outros 

magistrados. Entretanto, a maioria das moedas batidas pelos tres uiri monetales não 

carregam essa legenda. As duas possibilidades analíticas para esta situação são, primeiro, 

de que os monetales sendo eleitos já recebiam do Senado a autoridade para cunhar, logo, 

não necessitariam da legitimação destes. A segunda possibilidade, a qual é desenvolvida 

por Burnett, aponta que devido à indicação dos tres uiri monetales ser realizada pelos 

consules, os numerários batidos por estes sujeitos seriam preenchidos, transversalmente, 

pelo imperium do cônsul. 

Logo, essa relação com o imperium dos consules seria suficiente. Portanto, não 

haveria a necessidade de bater a legenda SC nos objetos supervisionados pelos 

monetários. Já os outros magistrados, por exemplo os questores, indicavam não apenas o 

decreto senatorial (senatus consultum), mas também o Q indicando a sua posição 

excepcional na supervisão das cunhagens. 

A cunhagem através dos tres uiri monetales também era uma forma de 

reafirmação da autoridade consular. A rigor, a existência de cunhagens, devido a sua 

característica pública, fator este que excluía cunhagens privadas, refletia o direito formal 

instituído na magistratura do consulado de administrar o erário romano. Sendo a 

autoridade consular representada através da própria existência de cunhagens, pois estas 

eram batidas pelo imperium e pelos agentes consulares. Essa relação explicaria as 

motivações para a indicação dos monetales. Além disso, Burnett ainda nos chama a 

atenção de que as moedas batidas pelos monetários eram verdadeiras “monnaies 

consulaires” (moedas consulares), termo utilizado tradicionalmente para definir o amplo 

repertório numismático produzido na República romana.84 

A divergência entre estas duas perspectivas acerca da ocupação do cargo de 

monetário, nos permite refletir sobre o alcance do papel decisório dos tres uiri monetales 

sobre o conteúdo das cunhagens. O caráter eletivo concederia a estes uma maior 

autonomia na elaboração do repertório imagético que seria cunhado. Ao contrário, a 

noção de que estes eram indicados justificaria a aparição de elementos iconográficos que 

mantinham relação direta com a disputa política enfrentada pelos consules em questão85. 

Essa relação pode ser exemplificada através de um tipo monetário batido nos anos 

70 a.C. Durante o primeiro consulado de Pompeu foi realizado um censo na Península 

 
84 BURNETT, A.M.  The Authority to Coin in the Late Republic and Early Empire. The Numismatic 

Chronicle (1966-), Seventh Series, Vol. 17 (137) (1977), pp. 37-63. (p.43) 
85 Ibid., p.44. 
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Itálica. Era esse o primeiro censo realizado após a concessão de cidadania para os aliados 

itálicos após o fim da Guerra Social. O censo era utilizado como uma maneira de 

“cadastrar” os cidadãos da República romana nos diferentes estratos sociais de acordo 

com sua riqueza. O censo de Pompeu registrou quase meio milhão de itálicos86. A moeda 

cunhada pelos monetários Q. Fúfio Caleno e P. Múcio Cévola representava no anverso o 

busto conjugado de Honos e Virtus. Já no reverso a figura de Roma trajada com 

equipamentos militares, pisando em um globo e estendendo a mão para cumprimentar a 

figura de Itália que segura uma cornucópia nos braços87 (Figura 5).  

 
Figura 5 – RRC 403/188 

 

A representação imagética batida nesse disco metálico ressaltava a importância da 

cooperação entre Roma e seus aliados itálicos. A representação de Roma trajando 

equipamentos militares e pisando sob o globo terrestre fazia referência ao Império 

Romano enquanto conquistador do mundo. A relação de cordialidade apresentada sugere 

que Roma necessitava dos recursos dos aliados itálicos. Portanto, este tipo monetário 

estava vinculado ao censo dos anos 70 a.C., consequentemente, ressaltando a importância 

do censo e também do consulado de Pompeu. 

Segundo Burnett, as autoridades emissoras desses objetos eram próximas de Pompeu. 

Mucius Scaevola possivelmente era sobrinho de Pompeu89. Essa relação familiar sustenta 

 
86 BURNETT, A.M.  The Authority to Coin in the Late Republic and Early Empire. The Numismatic 

Chronicle (1966-), Seventh Series, Vol. 17 (137) (1977), pp. 37-63. (p.44) 
87 POBJOY, Mark. Epigraphy and Numismatics. In: ROSENSTEIN, Nathan; MORSTEIN-MARX, Robert 

(org). A Companion to Roman Republic. Oxford: Blackwell Publishing, 2006: 51-80, (p.72). 
88 RRC 403/1 – Denário serrado de prata, batido por volta de 70 a.C. No anverso, os bustos conjugados de 

Honos e Virtus, acompanhados das inscrições HO; VIRT; KALENI. No reverso, Itália à esquerda e Roma 

à direita; cumprimentando-se em um aperto de mãos; no centro, Itália segura uma cornucópia; atrás um 

caduceus; Roma utiliza um diadema e carrega na mão esquerda os fasces, com o pé direito posicionado 

sobre um globo. Em torno as inscrições ITAL; RO; CORDI. 
89 BURNETT, A.M.  The Authority to Coin in the Late Republic and Early Empire. The Numismatic 

Chronicle (1966-), Seventh Series, Vol. 17 (137) (1977), pp. 37-63. (p.44) 
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o argumento de Burnett de que os consules indicavam membros de suas gentes ou 

conhecidos para ocupar o cargo de monetário.  

Por fim, apesar da discordância diante desta perspectiva, Crawford e Burnett 

apontam que os monetários normalmente tinham suas origens vinculadas a famílias que 

eram experientes nesta função. Sendo em um caso eleitos pela população que reconhecia 

nestas gentes a experiência necessária para lidar com esta atividade e em outra noção a 

indicação pelas mesmas motivações90. 

Seja como for, eleitos ou indicados, a nosso ver os monetales não podem ser 

percebidos como indivíduos isolados. Já que estes sujeitos, como outros aristocratas desse 

período, inseriam-se na vida pública por intermédio das vinculações construídas como 

membros de famílias inseridas em redes de clientela vinculadas a patronos influentes91. 

Consequentemente, jovens aristocratas não acediam a cargos públicos atuando 

isoladamente e de forma atomizada, mas alcançavam esses postos através das ações de 

seu grupo familiar e das redes de clientela. Portanto, devia expressar sua gratidão através 

de sua atuação, favorecendo igualmente a sua família e patronos nas cunhagens92. 

Com isso no decorrer do século I a.C., percebe-se que as intervenções dos monetales 

nas cunhagens refletiam em alguma medida suas relações de clientela. Essa atitude dos 

monetários, segundo Jordon Houston93 era parte de uma nova forma de apropriação das 

cunhagens, em que a prioridade não era a memória das gentes e suas realizações, mas sim 

saudar um patrono ou uma figura política proeminente como Sula, Pompeu ou César. 

Desse modo, na nossa perspectiva, não há uma resposta unívoca sobre o acesso às 

magistraturas dos monetales. Todavia, importa destacar que as redes de clientela atuavam 

como forças políticas acima do status dos monetales, fator que influenciava a produção 

monetária sem deixar marcas claras. Posteriormente, uma relação semelhante foi 

estabelecida entre os responsáveis pelas oficinas e os imperadores. Não é possível 

perceber claramente a interferência dos imperadores nas cunhagens, mas resta claro que 

os responsáveis pelas cunhagens visavam agradar a Casa Imperial e em muitas ocasiões 

 
90 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974. p.603. 
91 ROSENSTEIN, Nathan. Aristocratic Values. In: ROSENSTEIN, Nathan; MORSTEIN-MARX, Robert 

(org). A Companion to the Roman Republic. London. Blackwell Publishing, 2006: 365-382, (p.369). 
92 HOUSTON, Jordon. Roman Coinage and the Triumviri Monetales from 139 BC to the Fall of the 

Republic. The University of Auckland, 2017, p.6. 
93 Ibid., p.6. 
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pode ter recebido sugestões de pessoas próximas ao Imperador ou dele mesmo sobre o 

que deveria ser impresso nas moedas94. 

Barbara Levick apresenta o exemplo das cunhagens durante o Principado de Nero. 

Inicialmente nos primeiros repertórios numismáticos que retratavam o princeps (54 – 55 

d.C.), sua mãe Agripina era representada encarando Nero face a face, como se 

compartilhassem o poder. Finalmente, a partir do seu segundo ano no poder a imagem de 

Agripina desaparece das cunhagens, isso segundo a autora, representava o declínio 

político de Agripina. Desta forma, a relação entre a Casa Imperial e os oficiais monetários 

não era nítida95. 

Afinal, a relação entre os monetales e seus “patronos” inseridos em suas redes de 

clientela também não era facilmente identificável durante a República romana. Os 

distintos repertórios numismáticos produziam e difundiam diferentes discursos. Quer seja 

para remontar ou reler a memória de suas gentes ou como uma forma de exaltar a figura 

de um patrono, as ações dos monetales estavam inseridas nas múltiplas redes de relações. 

 

1.2. As oficinas monetárias 

 

A moeda em Roma era cunhada na officina monetae que era situada no Capitólio, 

localizada próxima ou mesmo no interior do templo de Juno Moneta96. A localização da 

oficina monetária nesta região gerou algumas possibilidades analíticas distintas. A 

primeira delas é que a localização da oficina neste espaço do templo está vinculada com 

uma perspectiva monumental e memorialista das produções monetárias97.  

Tito Lívio nos informa que após o julgamento e punição de M. Mânlio Capitolino, 

o herói que havia salvado o Capitólio da invasão gaulesa em 390 a.C., uma lei tinha sido 

votada pela população para que nenhum patrício pudesse construir suas residências no 

Capitólio e que ali, no lugar da casa deste, seria construído o templo e a oficina de Juno 

Moneta98. A localidade da oficina monetária ainda é uma discussão em aberto e não foi 

totalmente resolvida. Diferentes discussões, pautadas em novos estudos topográficos e 

 
94 LEVICK, B. Propaganda and the Imperial Coinage. Antichthon. 1982, p.108-109. 
95 Ibid., p. 108 – 109. 
96 BARBOSA, Gisele O. A. Quando o divino celebra o humano: religião, política e poder nas moedas 

republicanas romanas (139 – 83 AEC). Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Unirio. 

Programa de Pós-graduação em história, volume I, 2017, p.42. 
97 MEADOWS, Andrews; WILLIAMS, Jonathan. Moneta and the Monuments: coinage and politics in 

Republican Rome. The Journal of Roman Studies, v. 91, 2001: 27-49, (p.27 - 28) 
98 eius fuisset ubi nunc aedes atque officina Monetae est (Liv. 6. 20) - (Onde tinha sido daquele, agora há o 

templo e oficina de Moneta.) 
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arqueológicos, foram desenvolvidas com o intuito de indicar onde se situava este templo 

e a oficina. Devido à ausência de evidencias mais concretas, essa discussão segue em 

aberto, porém segue tendo bastante peso o testemunho de Tito Lívio sobre o local.99 

A localização deste espaço também tem considerações práticas, devido a sua 

importância e do que era ali produzido, fazia sentido a localização da oficina monetária 

ser no Capitólio e na cidadela [Arx]. O posicionamento do templo nesta localidade evitava 

que a estrutura fosse alvo de assaltos e roubos100. Portanto, este fator precisa ser levado 

em consideração ao pensarmos os motivos da oficina monetária ser localizado junto ao 

templo de Juno Moneta. 

No templo de Juno também eram guardados outros objetos que demonstram a 

importância deste local para a comunidade romana. Meadows e Williams101 nos dizem 

que este espaço era utilizado como um centro de armazenamento de padrões de medidas 

e pesos variados e, também, de certos registros históricos, como os libri lintei: livros de 

linho. Logo, além das funções relacionadas com a prática da cunhagem o templo ainda 

era usado como uma “central de registros”. 

Os templos romanos eram utilizados para armazenar diferentes materiais. 

Diferentes objetos eram depositados ou guardados nestes locais. Espólios de guerra foram 

estocados nestes espaços, entretanto, também foram acondicionados nestes lugares 

diferentes arquivos e séries organizadas de registros. Por exemplo, o templo de Júpiter 

Capitolino era destinado para as leis, os diplomas militares e decretos. Já no templo de 

Saturno se consagrou como depósito para o tesouro público romano.102 Desta forma, a 

utilização do templo de Juno para guardar certos registros compunha uma prática comum 

da sociedade romana.  

A vinculação de Juno Moneta com estas outras funções demonstram de maneira 

prática a ligação estabelecida entre essa divindade e a memória romana. Sendo assim, a 

vinculação do templo de Juno Moneta com essa prática memorialística tanto dos padrões 

de medida, quanto dos registros dos consules nos livros de linho, permitem-nos 

pensarmos sobre a importância simbólica deste espaço. A relevância deste prédio já era 

concedida pela disposição geográfica do templo no Capitólio. 

 
99 BARBOSA, Gisele O. A. Quando o divino celebra o humano: religião, política e poder nas moedas 

republicanas romanas (139 – 83 AEC). Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Unirio. 

Programa de Pós-graduação em história, volume I, 2017, p.44. 
100 MEADOWS, Andrews; WILLIAMS, Jonathan. Moneta and the Monuments: coinage and politics in 

Republican Rome. The Journal of Roman Studies, v. 91, 2001: 27-49, (p.27) 
101 Ibid., p.28. 
102Ibid., p. 30. 
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Para refletirmos sobre essa importância simbólica, precisamos partir do epíteto 

Moneta e sua vinculação com uma perspectiva de memória e monumento. As divindades 

no Mundo Romano eram repletas de “facetas”. Ou seja, a essas entidades eram designados 

atributos distintos, qualidades que os romanos imaginavam que as divindades pudessem 

possuir. O epíteto “Moneta” foi designado a Juno após certos acontecimentos que 

marcaram a história romana. 

O templo teria sido construído após a conquista romana da cidade de Veios, 

quando Marco Fúrio Camilo [Marcus Furius Camillus], o grande Camilo, teria 

“importado” o culto da divindade e a estátua da deusa para a cidade de Roma após a 

vitória na cidade de Veios103. A “história”, que segundo Mary Beard104 é muito mais 

lendária, conta que os romanos conquistaram a cidade de Veios após um longo cerco, 

comparável ao da cidade de Troia, e a vitória só ocorreu após os invasores cavarem um 

túnel em que a saída deu exatamente no templo de Juno dentro da cidade de Veios. Desta 

forma, essa lenda da conquista de Veios pelos romanos tem influência na adoção do culto 

a Juno na cidade de Roma. 

A adoção do epíteto “Moneta” está vinculada com a invasão gaulesa em Roma no 

ano de 390 a.C. Os gauleses, segundo Tito Lívio105, tentaram surpreender os romanos e 

tomar por assalto o Capitólio e a cidadela [Arx] durante a noite. Entretanto, apesar de 

iludirem os guardas e os cães com seu silêncio profundo, não conseguiram iludir os 

gansos, que eram consagrados a Juno, os quais não haviam sido transformados em 

suprimentos para os sitiados apesar da falta de alimentos. Os gritos e o bater de asas das 

aves teriam despertado Marco Mânlio que, apanhando em armas, conclamou seus 

companheiros para combaterem e, assim, contiveram os gauleses que tentavam invadir a 

cidadela.  

Desta forma, o epíteto Moneta foi concedido a Juno, pois por intermédio da 

divindade os romanos haviam sido avisados e alertados do perigo dos invasores gauleses. 

Há também a possibilidade de Moneta ser encarada enquanto uma divindade distinta de 

Juno.  Moneta seria a própria personificação da memória e da lembrança, se relacionando 

com Mnemosyne, a mãe das musas gregas. Moneta seria então aparentada das divindades 

 
103 MEADOWS, Andrews; WILLIAMS, Jonathan. Moneta and the Monuments: coinage and politics in 

Republican Rome. The Journal of Roman Studies, v. 91, 2001: 27-49, (p.31 - 32). 
104 BEARD, Mary. SPQR: uma história da Roma antiga. Editora Planeta do Brasil, 2017. (p.155 – 156). 
105 LÍVIO, Tito. História de Roma. Ab Urbe Condita Libri. 6 vols. Paulo Matos Peixoto (Introd, trad e 

notas). São Paulo: Paumape, 1989, (5.47). 
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Honos, Fides, Mens, Concordia moldadas pelos próprios pensamentos romanos, 

divindades estas ligadas às tradições romanas106.  

Sendo assim Moneta poderia ser uma deusa independente ou uma faceta de Juno. 

Mas o importante no que se refere a nossa análise é a sua vinculação com a memória e 

com a prática monetária. A localização da oficina monetária nos arredores do templo ou 

mesmo no interior do templo permite atestarmos sobre essa relação simbólica entre as 

cunhagens e a divindade. Além disso, Juno também é vinculada à prática monetária em 

um exemplar numismático do ano de 46 a.C. (Figura 6). 

 
Figura 6 - RRC 464/2107 

 

Por fim, a disposição da oficina monetária romana junto do templo de Juno 

Moneta, possivelmente, estava vinculada com a característica de guardiã da memória 

romana, tanto quanto com a possibilidade de proteção deste espaço108. Desta forma, a 

ação dos tres uiri monetales era também garantida pela própria vinculação com a deusa e 

suas qualidades. 

Voltemo-nos, então, a uma nuance prática das atividades que geravam cunhagens. 

Cremos ser importante uma compreensão mais clara do processo material de produção 

das moedas para que possamos embasar nosso estudo sobre as mensagens vinculadas 

através delas. As emissões monetárias eram produzidas através de um processo conhecido 

como “bater moedas”. Os discos metálicos “em branco” eram aquecidos e depois 

colocados em uma bigorna em que era disposto o molde do anverso. Então o molde do 

reverso era colocado junto de uma ferramenta de punção e, por fim batia-se com o martelo 

 
106 MEADOWS, Andrews; WILLIAMS, Jonathan. Moneta and the Monuments: coinage and politics in 

Republican Rome. The Journal of Roman Studies, v. 91, 2001: 27-49, (p.33) 
107 RRC 464/2 – Denário de prata, batido por volta do ano de 46 a.C. No anverso, o busto de Juno Moneta 

acompanhado da inscrição MONETA. No reverso, ferramentas utilizadas para cunhagem; bigorna; moldes; 

na esquerda, tenazes; na direita, martelo. Acima a inscrição T·CARISIVS. 
108 MEADOWS, Andrews; WILLIAMS, Jonathan. Moneta and the Monuments: coinage and politics in 

Republican Rome. The Journal of Roman Studies, v. 91, 2001: 27-49, (p.37) 
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na ferramenta de punção, pressionando os discos metálicos a assumirem as imagens dos 

cunhos de anverso e reverso simultaneamente109 (Figura 7). 

 
Figura 7 – Processo de bater moedas110. 

 

Os cunhos se desgastavam nesse processo. Geralmente os modelos de reverso 

deterioravam mais rapidamente do que os do anverso. Sendo assim, era necessário ter 

vários cunhos para bater um mesmo repertório numismático111. Christopher Howgego112 

aponta que a partir de um cunho de anverso poderiam ser produzidas entre 23.000 a 

47.000 moedas. Já para o reverso o número seria bem menor, entre 11.000 a 28.000 mil 

por cunho. Já Buttrey afirma que este cálculo é apenas uma suposição. Para ele, realizar 

um cálculo de média da produção e projetá-la a um tesouro individual é um equívoco. 

Logo, para o autor é impossível atingirmos um número exato da produção numismática 

em qualquer época da história de Roma113. 

Buttrey pontua também que os cunhos desgastavam por diferentes motivos e que 

isso influenciava nas cunhagens. Desde o turno da produção, matutino ou noturno; a força 

utilizada de pressão imposta; o desgaste natural com o tempo; a natureza da liga metálica 

do objeto; a espessura do disco metálico; a temperatura do objeto que era batido e até 

mesmo o posicionamento. Desta forma, podemos apenas conjecturar sobre a quantidade 

de moedas que eram batidas por cunho de reverso e anverso114.  

 
109 POBJOY, Mark. Epigraphy and Numismatics. In: ROSENSTEIN, Nathan; MORSTEIN-MARX, Robert 

(org). A Companion to Roman Republic. Oxford: Blackwell Publishing, 2006: 51-80, (p.72). 
110 Imagem extraída do artigo: WICKENS, Jere M. The production of Ancient Coins. __ In: Bearers of 

Meaning: The Ottilia Buerger collection of ancient and byzantine coins at Lawrence University, 1995. 
111 POBJOY, Mark. Epigraphy and Numismatics. In: ROSENSTEIN, Nathan; MORSTEIN-MARX, Robert 

(org). A Companion to Roman Republic. Oxford: Blackwell Publishing, 2006: 51-80, (p.66). 
112 HOWGEGO, C. Ancient History from Coins. London: Routledge, 1995, p.32. 
113 BUTTREY, T.V. Calculating Ancient Coin Production: Facts and Fantasies. The Numismatic Chronicle 

(1966-), Vol. 153 (1993), pp. 335-351 (p.341) 
114 Ibid., p. 343. 
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Apesar da produção de moedas ocorrer de maneira massificada, os moldes eram 

produzidos individualmente. Isso possibilitava a diferença entre moedas de um mesmo 

repertório. Além disso, como discutimos anteriormente, a necessidade de usar novos 

cunhos constantemente para a produção das emissões era um estímulo para a criação de 

novos elementos iconográficos e legendas, conforme os interesses de quem cunhava as 

moedas ou dos grupos que os tivessem o conduzido àquela posição. Em conjunto com a 

iconografia, também eram colocadas marcas de controle, legendas e marcas de 

denominações. As marcas de controle eram normalmente símbolos ou letras que não tem 

seu significado completamente preservado em outras fontes ou elucidado pelos estudiosos 

contemporâneos.115 

As cunhagens poderiam ocorrer em dois ambientes distintos: pequenos ateliês ou 

oficinas centrais.116 Estes ateliês eram situados em casas ou edifícios modestos, os quais 

serviam como uma forma de descentralizar as cunhagens. Enquanto isso, as oficinas 

centrais eram localizadas no “centro da cidade”, como, por exemplo, a oficina monetária 

em Roma situada no Capitólio. Em Atenas, no século V a.C., a oficina central era 

localizada na Ágora117. Em Roma a oficina monetária central, situada no templo de Juno 

Moneta, era também um centro administrativo que coordenava a produção nas oficinas 

locais, mantinha os registros e moldes das cunhagens e também era o local de treinamento 

dos escultores118. 

Muito se fala dos tres uiri monetales enquanto responsáveis pelas cunhagens. 

Entretanto, como destacamos anteriormente, eles eram apenas supervisores e mesmo 

organizadores dos discursos imagéticos que estariam dispostos nos discos metálicos, quer 

o fizessem com maior autonomia quer seguissem a vontade do protetor ou família que lhe 

assegurou essa posição. De todo modo, os sujeitos que eram responsáveis pelo árduo 

trabalho de cunhagem nas oficinas monetárias eram possivelmente libertos.  

Na imagem a seguir (Figura 8) encontramos uma demonstração do trabalho nas 

oficinas monetárias. A imagem é uma pintura parietal na casa de Vétios em Pompéia. 

Representando o trabalho dos artesãos, encontram-se seres mitológicos, os Eros, 

conhecidos como “cupidos”. Na pintura são reproduzidas imagens de atividades básicas 

 
115 POBJOY, Mark. Epigraphy and Numismatics. In: ROSENSTEIN, Nathan; MORSTEIN-MARX, Robert 

(org). A Companion to Roman Republic. Oxford: Blackwell Publishing, 2006: 51-80, (p.67). 
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Annablume, 2012. (p.38). 
117 Ibid., p. 38. 
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de uma oficina monetária, fator que possibilita conhecermos melhor as funções 

executadas nesse ambiente. 

No lado direito da imagem, aparecem os pequenos artesãos alados trabalhando o 

metal em uma fornalha, selecionando o metal e formatando os discos metálicos. Já no 

lado esquerdo, foi representada a ação de bater moedas. Um dos Eros posiciona o cunho 

na bigorna e o outro se prepara para bater com um martelo. Por fim, mais para o centro, 

encontram-se duas figuras: uma utilizando uma balança e outra supervisionando e 

garantindo o peso correto da moeda119. A partir desta pintura parietal podemos ter noção 

da organização do trabalho em uma oficina monetária.  

 

 
Figura 8 – Pintura parietal da Casa dos Vétios, Pompeia120 

 

Christopher Howgego aponta que a moeda se tornou um objeto do cotidiano no 

Mundo Romano. Os tipos monetários eram utilizados tanto no âmbito urbano quanto no 

rural. Obviamente que a utilização de cunhagens nas trocas comerciais não aboliu o uso 

de trocas em espécie como, gado, grãos e outros produtos agrícolas121. O cenário geral 

era de que o dinheiro era uma forma dominante na troca de mercadorias, principalmente 

nas cidades.  

A partir da observação das inscrições parietais de Pompeia se percebem listas de 

preços indicando produtos e serviços. Estes achados apontam para a monetização das 

relações comerciais romanas. O grafite de um estabelecimento indica que o consumidor 

poderia adquirir um copo por um as, algo melhor por dois asses ou um vinho falerniano 

de boa qualidade por quatro asses122. A moeda e, consequentemente, o sistema do denário 

 
119 CARLAN, Claúdio U.; FUNARI, Pedro P.A.. Moedas: a numismática e o estudo da História. São Paulo: 
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121 HOWGEGO, C. Ancient History from Coins. London: Routledge, 1995, p.23. 
122 BEARD, M. Pompeii: The life of a Roman town. London: Profile, 2008, p.229. 
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abrangiam o cotidiano popular, fator que evidencia que a moeda circulava amplamente 

na sociedade, entrando em contato com diferentes grupos sociais. 

Um fator determinante para a realização de cunhagens na Antiguidade era o 

custeio das atividades militares. Em Roma desenvolveu-se uma situação semelhante. As 

moedas eram postas em circulação e produzidas pelo “Estado”. Não havia cunhagens de 

tipos monetários privados para esse fim. Desta forma, os gastos militares de Roma 

impulsionaram o uso e a produção de numerários. 

A condução de uma campanha militar gerava gastos com suprimentos, com 

subornos, indenizações, resgastes, o pagamento dos soldados ou mesmo a contratação de 

mercenários. Em Roma, por exemplo, a partir do século I a.C., a administração do erário 

precisava custear o equipamento militar dos soldados das legiões que não tinham 

condições de arcar com estes gastos123. A rigor, a moeda relacionava-se principalmente 

com as expensas militares da organização política responsável pela cunhagem. 

Entretanto, a utilização dos discos metálicos foi difundida e processualmente foi 

apropriada com outros objetivos. 

Desta forma, o custeio das campanhas militares romanas era uma das motivações 

principais para a realização de cunhagens. Contudo, Christopher Howgego124 indica que 

as moedas eram utilizadas para diferentes funções como, gastos com comida subsidiada 

ou distribuída gratuitamente, jogos públicos, festas, banquetes, teatros, a distribuição de 

dinheiro para população, obras públicas, funcionários públicos, assentamentos de 

colônias ou de indivíduos e pagamentos externos (suborno, resgastes, subsídios e 

indenizações). O autor ainda utiliza o exemplo de uma moeda batida no ano de 100 a.C. 

(Figura 9), que havia sido cunhado com o intuito específico de custear os gastos com 

trigo. A legenda principal deste objeto é ad frumentum emundum ex senatus consulto, que 

significa “para a compra de grãos por ordem do Senado”. Esta última parte vinculada à 

autoridade senatorial fica mais clara ao percebermos que este objeto foi cunhado pelos 

dois questores da época, ou seja, era uma cunhagem específica e com um intuito bem 

definido.  

 
123 UNGERN-STERNBERG, Jünger von. The crisis of the Republic. Translated by H. Flower. In: 

FLOWER, Harriet I. (ed.) The Cambridge Companion to the Roman Republic. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2004 : 78 – 101 (p.84 – 85). 
124 HOWGEGO, C. Ancient History from Coins. London: Routledge, 1995, p.36. 
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Figura 9 – RRC 330/1125 

 

Pode-se concluir, então, que, a demanda por cunhagens era influenciada pelo 

contexto econômico e sociopolítico do período, como, por exemplo, a necessidade de 

mobilização e manutenção das legiões em campanha ou distribuição de alimento para a 

plebe urbana de Roma. Com efeito, a República imperial romana conduziu campanhas 

militares simultâneas em locais distantes de Roma. Além desse fator, podemos evidenciar 

também os gastos com a compra de grãos para distribuição a preços baixos para a plebe 

romana. Devido à característica extraordinária destes tipos monetários, era comum que 

estes objetos fossem complementados com legendas que comunicavam sua característica 

específica, pois eram produzidos além da “cota” anual de numerários. 

Segundo Crawford126, durante a República romana o volume das cunhagens 

flutuava de acordo com o número de legiões mobilizadas. Uma vez batida, a moeda era 

utilizada para o custeio militar. A circulação da moeda, o uso no comércio e a 

monetização das relações comerciais, para Crawford, eram elementos acidentais, ou seja, 

esses fatores passaram a existir após a realização das cunhagens e não ao contrário. 

No que tange à importância dos tipos monetários para a economia, Christopher 

Howgego127 nos diz que, a monetização na Antiguidade não pode ser encarada como um 

fator absoluto, mas sim como um fator variável, presente em maiores ou menores graus. 

Essa perspectiva é afirmada através das distintas aplicações dos discos metálicos. A 

utilização da moeda, enquanto um objeto de valor, não era restrita apenas para a 

 
125 RRC 330/1 – Denário de prata batido por volta do ano 100 a.C. No anverso, busto laureado de Saturno, 

atrás uma harpa e em volta as seguintes inscrições PISO·CAEPIO·Q. No reverso, cena representando dois 

questores sentados em um banco (subsellium) lado a lado, em volta espigas de grãos. No exergo as seguintes 

inscrições AD·FRV·EMV EX·S·C. 
126CRAWFORD, M. Money and Exchange in the Roman World. Journal of Roman Studies, 60(1), 1970, 

40-48, (p.46). 
127 HOWGEGO, Christopher. The Supply and Use of Money in the Roman World 200 B.C. to A.D. 300. 

The Journal of Roman Studies, Vol. 82 (1992), pp. 1-31, (p.30). 
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realização de trocas comerciais, mas também para a efetivação da tributação, salários, 

alugueis, empréstimos e, mesmo, crédito ou simplesmente entesouramento, que retirava 

as moedas de circulação por períodos mais ou menos longos.  

As moedas circulavam em razão de múltiplas motivações e ocupando circuitos 

econômicos diversos128. Além disso, a circulação das moedas de ouro e aquelas de bronze, 

de baixo valor, circulavam de maneira distinta e em ambientes diversos129. Desta forma, 

a onipresença da moeda no Mundo Antigo, em nosso caso na sociedade romana, 

respondia a inúmeros condicionantes e era integrada em uma rede de valores complexa e 

diversa130. 

As moedas circularam amplamente e atingiam diferentes grupos sociais e esferas 

econômicas, permanecendo em circulação por muito tempo além daquele de sua emissão. 

A moeda, assim, cumpria um propósito inicial que era mais fácil de perceber e controlar 

em termos de comunicação, mas depois seguia circulando e sendo entesourada, fazendo 

com que diferentes emissões seguissem os mais diversos caminhos se entrecruzando e 

espalhando-se. Desse modo, as mensagens colocadas nas moedas tanto podiam objetivar 

um tempo mais curto, da sua emissão e daqueles que a recebiam de imediato, quanto a 

posteridade, ou mesmo uma combinação de ambos, gerando a difusão de mensagens e a 

monumentalização.    

Desse modo, as taxações, empréstimos, tributações e formações de crédito eram 

convenientemente favorecidas pelas cunhagens, pois elas geravam padronização de 

valores que mais dificilmente pode ser obtida e conservada em produtos agrícolas ou 

pecuários. A velocidade da circulação da moeda dependia destas formas de relação 

econômica e comercial. O pagamento das expensas do “Estado” estabelecia o “ponto 

zero” da difusão monetária. A partir disso, a velocidade de propagação era potencializada 

por essa rede econômica, os empréstimos e o uso de crédito permitiam que a moeda 

circulasse em diferentes âmbitos131. 

Indispensável para refletirmos sobre a utilização das moedas e, 

consequentemente, sua circulação na sociedade romana são os grafites de Pompeia. As 

inscrições parietais apresentam anúncios com preços de bens e serviços dos vários 

 
128 HOWGEGO, C. Ancient History from Coins. London: Routledge, 1995, p.30. 
129 NOREÑA, Carlos F. Coins and Communication. In: _ The Oxford Handbook of Social Relations in the 

Roman World. PEACHIN, Michael (org.). New York, 2011, p.248-268, (p.249). 
130 BUTTREY, T.V. Calculating Ancient Coin Production: Facts and Fantasies. The Numismatic Chronicle 

(1966-), Vol. 153 (1993), pp. 335-351 (p.342) 
131 HOWGEGO, Christopher. The Supply and Use of Money in the Roman World 200 B.C. to A.D. 300. 

The Journal of Roman Studies, Vol. 82 (1992), pp. 1-31, (p.13). 
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estabelecimentos comerciais, em conjunto com isso, também aparecem preços de 

alugueis, empréstimos, recompensas, multas e até contas domésticas diárias132. Estas 

evidências permitem explorar a perspectiva da monetização da sociedade romana e 

também perceber como a moeda era um objeto do cotidiano que circulava por diferentes 

espaços sociais.   

Os tipos monetários ocupavam uma posição importante dentro da sociedade 

romana. As moedas eram o principal artigo produzido em larga escala em uma sociedade 

pré-industrial133. Como resultado dessa produção em massa e sua portabilidade, a moeda 

era encontrada por todos os lugares, atravessando constantemente as esferas do público e 

privado e se conservando por gerações134. 

 

1.3. Circulação 

 

Como já ressaltamos anteriormente, as moedas eram disseminadas para a 

realização de pagamentos do Estado, mas essa não era a única motivação para a realização 

de cunhagens. Moedas eram postas e retiradas de circulação, de acordo com as 

necessidades da conjuntura. Por exemplo, modelos anteriores de moedas eram rebatidos, 

fosse para renovar o tipo monetário, ou reutilizá-lo, ou a necessidade de uma reforma 

monetária, ou a padronização de um tesouro díspar135. Christopher Howgego explora 

mais as nuances da difusão das moedas na Antiguidade:  

[...] as despesas do Estado foi o modo dominante pelo qual as moedas 

foram colocadas em circulação, segue-se que o Estado tinha o papel 

mais importante na distribuição inicial da moeda. Para império ou reino 

essa distribuição pode ser geograficamente extensa; no caso das 

cidades-Estado, não seria, a não ser em relação a alguns pagamentos 

militares e externos (forçados ou voluntários). Pagamentos militares 

"externos" podem incluir mercenários e tropas do Estado durante a 

campanha, além de somas gastas em equipamentos e suprimentos. 

Outros pagamentos externos variavam desde a compra de alimentos e 

materiais (entre outros para projetos de construção) até o saque e 

indenizações, subsídios e resgates, além de presentes e subornos. Em 

alguns casos, também houve empréstimos entre Estados. As moedas 

"velhas" fluíam de volta ao estado, principalmente através de tributos 

ou impostos, aluguéis de terras públicas, multas, confiscos, presentes e 

heranças. O Estado poderia, então, colocar a moeda "antiga" de volta 

em circulação através de gastos, se não escolhesse cunhar outras 

 
132 HOWGEGO, Christopher. The Supply and Use of Money in the Roman World 200 B.C. to A.D. 300. 

The Journal of Roman Studies, Vol. 82 (1992), pp. 1-31, (p.17). 
133 NOREÑA, Carlos F. Coins and Communication. In: _ The Oxford Handbook of Social Relations in the 

Roman World. PEACHIN, Michael (org.). New York, 2011, p.248-268, (p.265). 
134 Ibid., p.265. 
135 HOWGEGO, Christopher. Ancient History from Coins. London: Routledge, 2001. p.35 
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moedas. Toda essa atividade pode ser convenientemente considerada 

como redistribuição.136 

 

Na República romana, no século I a.C., eram batidos novos numerários todos os 

anos. Logo, o afluxo de diferentes exemplares era parte do cotidiano. Por exemplo, 

moedas de bronze, como os asses e o sestércio produzidos no século II a.C., ainda estavam 

em circulação na República tardia137. A produção abundante de moedas permitiu uma 

ampliação no fluxo de exemplares que eram disseminados na sociedade romana. A 

produção e extração de minérios em larga escala deixou marcas de sua existência nas 

camadas de gelo da Groenlândia. Os níveis atmosféricos de chumbo e cobre atestados em 

novas descobertas, comprovaram a intensidade da produção mineradora durante séculos, 

só encontrando processo semelhante durante a Revolução Industrial138. 

Além destes fatores, ainda ressaltamos a ação dos tres uiri monetales que 

coordenavam a produção dos numerários. Por vezes, cada magistrado batia um modelo 

próprio. Sendo assim, em um ano poderia haver três moedas distintas, não no valor 

necessariamente, mas sim nos diferentes tipos monetários elaborados por cada 

magistrado. 

Outrossim, a moeda a partir do momento que era inserida na sociedade adentrava 

também o âmbito privado. Ou seja, quando os sujeitos se movimentavam, sendo estes 

soldados, comerciantes, viajantes, turistas ou apenas ambulantes, os pequenos discos 

metálicos eram carregados com eles139.  

O ímpeto inicial para as cunhagens e a circulação de moedas estava vinculada à 

esfera pública. Ou seja, a autoridade emissora impulsionava a circulação de novos tipos 

monetários especialmente através do pagamento de despesas militares e os recolhia com 

a cobrança de tributos. Entretanto, entre essa difusão inicial e a recolecção pela esfera 

pública, a circulação monetária adentrava na esfera privada correspondendo as atividades 

de particulares.  

A difusão de tipos monetários no âmbito privado permitia que as cunhagens 

tivessem uma circulação ampliada tanto no espaço quanto no tempo. No espaço, pois os 

sujeitos que entravam em contato com as cunhagens carregavam consigo as moedas para 

locais diferentes, as enviavam para efetuar seus pagamentos ou para realizar operações 

 
136 HOWGEGO, Christopher. Ancient History from Coins. London: Routledge, 2001. p.91 
137 HOWGEGO, Christopher. The Supply and Use of Money in the Roman World 200 B.C. to A.D. 300. 

The Journal of Roman Studies, Vol. 82 (1992), pp. 1-31, (p.4). 
138 WOOLF, Greg. Roma: a história de um Império. São Paulo: Editora Cultrix, 2017, p.189. 
139 HOWGEGO, Christopher. Ancient History from Coins. London: Routledge, 2001. p.91. 
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de crédito. Podemos considerar o uso de crédito monetário e o câmbio em estruturas 

financeiras diferentes como um importante estimulo à circulação monetária140. A prática 

de empréstimo também cumpria importante papel nesse campo. Na República romana 

inicial, essas práticas financeiras eram ainda rudimentares, porém possibilitavam a 

transferência de somas de um lugar para o outro sem movimentar fisicamente os tipos 

monetários141. Por exemplo, foi providenciado para Cipião Africano 2.400.000 denários 

em Roma em 210 a.C. para levar para a Hispânia142.  

A ampliação do Império e, consequentemente, o número das legiões ampliou 

significativamente o mercado de crédito, o volume e a frequência das cunhagens. Durante 

a década de 70 a.C., a maior produção de tipos monetário coincide com o ano de 74 a.C. 

enquanto Pompeu estava em campanha na Hispânia143. A demanda por grandes somas se 

inseria na esfera privada, seja para custear campanhas eleitorais cada vez mais 

dispendiosas; a aquisição de terras e organização de propriedades agrícolas; compra e 

manutenção do plantel de escravizados; subsidiar a construção de monumentos, templos 

ou a realização de eventos públicos144 ampliou o volume produtivo das cunhagens. Sendo 

assim, a produção monetária foi impulsionada pelos gastos públicos e privados, como 

resultado a escala de produção de cunhagens durante o Império aumentou 

consideravelmente145. 

A par da circulação, havia ainda uma prática comum o entesouramento de moedas. 

Deste modo, as moedas guardadas faziam com que houvesse uma mistura de moedas de 

diferentes épocas e contextos. Por exemplo, os denários cunhados pelos rebelados itálicos 

na Guerra Social circularam em conjunto com o denário romano e, pouco depois do fim 

dos conflitos, esses tipos monetários deixaram de circular146. De mesmo modo, moedas 

de prata da Numídia batidas sob a autoridade de Juba I (60 – 46 a.C.) e os dracmas da 

Lícia cunhados na época de Trajano (98 – 99 d.C.) foram amplamente difundidos, tanto 

 
140 HOWGEGO, Christopher. The Supply and Use of Money in the Roman World 200 B.C. to A.D. 300. 

The Journal of Roman Studies, Vol. 82 (1992), pp. 1-31, (p.13). 
141 POBJOY, Mark. Epigraphy and Numismatics. In: ROSENSTEIN, Nathan; MORSTEIN-MARX, Robert 

(org). A Companion to Roman Republic. Oxford: Blackwell Publishing, 2006: 51-80, (p.68). 
142 Ibid., p.69. 
143 CRAWFORD, M. Money and Exchange in the Roman World. Journal of Roman Studies, 60(1), 1970, 

40-48, (p.46). 
144 FLOWER, Harriet. Spectacle and political Culture in Roman Republic. In: FLOWER, Harriet I. (ed.) 

The Cambridge Companion to the Roman Republic. Cambridge: Cambridge University Press, 2004: 377– 

401 (p.380). 
145 NOREÑA, Carlos F. Coins and Communication. In: _ The Oxford Handbook of Social Relations in the 

Roman World. PEACHIN, Michael (org.). New York, 2011, p.248-268, (p.265). 
146 POBJOY, Mark. Epigraphy and Numismatics. In: ROSENSTEIN, Nathan; MORSTEIN-MARX, Robert 

(org). A Companion to Roman Republic. Oxford: Blackwell Publishing, 2006: 51-80, (p.68). 
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que exemplares destes objetos foram encontrados na Bretanha147. Essas evidências 

demostram que os denários também podiam ter um alcance semelhante, temporalmente 

ou espacialmente, e não necessariamente vinculados com seu emissor. 

Normalmente as moedas cunhadas localmente tinham seu fluxo dentro da própria 

cidade e regiões próximas. Cunhagens realizadas na oficina central de Roma circulavam 

por toda Península Itálica durante o século I a.C. Os tipos monetários podiam ser batidos 

de maneira itinerante, nos acampamentos durante campanhas militares, por exemplo, 

Lúcio Cornélio Sula cunhou moedas para custear as expensas com as legiões sob seu 

comando durante o ano de 84 – 83 a.C., fora de Roma. 

Por fim, os pequenos discos metálicos e sua produção massiva oportunizavam, em 

um mundo sem grandes meios de comunicação, uma forma de difundir uma gama diversa 

de mensagens148. Desta forma, ao pensarmos a circulação, também se faz necessário 

pensar na difusão de ideias e concepções de mundo. Cada objeto batido, segundo um 

repertório imagético elaborado e selecionado, era uma maneira de reinterpretar e 

ressignificar a própria experiência histórica da sociedade romana. A apropriação de 

memórias, ideias, conceitos, símbolos, compunham parte de um processo amplo de 

comunicação no Mundo Romano. As moedas entravam assim para o “hall” de 

monumentos públicos romanos, em conjunto de arcos do triunfo, estátuas, templos, 

túmulos e rituais. Todos estes compunham um processo de evocação e rememoração149. 
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149 BARBOSA, Gisele O. A. Quando o divino celebra o humano: religião, política e poder nas moedas 

republicanas romanas (139 – 83 AEC). Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Unirio. 
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Capítulo II – O monumento moeda e a comunicação por meio da memória 

 

No capítulo anterior buscamos evidenciar os mecanismos mais práticos e técnicos 

acerca do funcionamento do objeto moeda. Ao considerarmos sua produção, circulação e 

a dinâmica organizativa da Oficina Monetária em Roma, podemos compreender a própria 

amplitude do alcance dos tipos monetários. Nesse capítulo, tentamos explorar brevemente 

algumas categorias analíticas que podem ser utilizadas para interpretar as cunhagens e, 

principalmente a mensagem imagética elaborada e disposta nos discos metálicos. Por fim, 

na segunda parte do capítulo, abordamos as cunhagens e o contexto da Guerra Social, 

sobretudo como as moedas batidas pela Confederação Itálica tinham uma perspectiva 

distinta das moedas batidas pela República Romana, demonstrando assim uma utilização 

diferente desses objetos.  

Em virtude da ampla circulação dos tipos monetários, estes objetos podem ser 

caracterizados como meios de comunicação tal qual é amplamente reconhecido pela 

bibliografia dedicada ao estudo do tema. As moedas eram preenchidas com determinadas 

mensagens com o intuito de estabelecer redes de interlocução. Para tal, os monetários 

selecionavam e organizavam elementos específicos em repertórios imagéticos que foram 

se constituindo com o acúmulo das emissões monetárias. Esses elementos eram dispostos 

nos discos metálicos e por vezes acessavam um “cânone estabelecido”, ou seja, aspectos 

repetidos eram acessados e reorganizados em novas combinações, projetando assim por 

intermédio do passado novas concepções. Logo, é importante notar que a utilização dos 

cânones estabelecidos e repetições proporcionava uma maior legibilidade da moeda, fator 

que facilitava a transmissão de mensagens por esse suporte. A iconografia ali disposta em 

comunhão com as inscrições compunha a mensagem que era difundida na sociedade 

romana150.  

A existência desse cânone estabelecido que se pautava na repetição dos elementos 

iconográficos que eram dispostos nos diferentes meios e suportes, nos auxilia até hoje a 

reconhecer as imagens. Por exemplo, Vitória é sempre representada com asas, a partir da 

expansão do cristianismo e da adoção dessa religião como a principal no Império Romano 

a imagem da divindade é cooptada e, ela é transformada na representação de um anjo. 

Outras divindades como Júpiter e Minerva, são comumente acompanhados dos atributos 

imagéticos que os definem, como veremos nas moedas. 

 
150 PORTO, Vagner C. O culto imperial e as moedas do Império Romano. Phoînix, Rio de Janeiro, 24-1: 

138-154, 2018, p.142. 
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Dessa forma, o reconhecimento e a identificação desses símbolos e representações 

imagéticos através de sua repetição era fundamental na compressão das mensagens que 

eram difundidas nas moedas e outros monumentos. Os cânones estabelecidos além de 

garantir o reconhecimento dos elementos imagéticos, também poderia ser moldado com 

o intuito de produzir mensagens originais, a reorganização da disposição iconográfica de 

alguns símbolos proporcionava uma ampliação do discurso elaborado. As moedas da 

década de 80 a.C., analisadas, principalmente, no capítulo três evidenciam exatamente 

essa amálgama de características imagéticas.  

Em nossa sociedade contemporânea, desenvolvemos diferentes formas de 

comunicação. Todos os dias somos bombardeados com novas informações, por 

intermédio de diferentes fontes. Temos acesso a informações em graus distintos, desde 

notícias abrangentes até os cookies e algoritmos que montam nossa rede de notificações. 

Os romanos tinham formas distintas de se comunicarem. Dentro da cultura romana, do 

ver e ser visto151, as representações iconográficas eram importantes para a elaboração 

destas redes de comunicação, a par das formas de comunicação literária e oral. As moedas 

faziam parte dos meios de comunicação romano.  

Desde os primórdios da humanidade a comunicação se deu por meio de imagens, 

desenhos e figuras152. A imagem constrói formas de comunicação, de reconhecimento 

cultural. As imagens produzidas socialmente precisam de uma ampla difusão 

sociocultural de códigos comuns pré-estabelecidos que permitam aos sujeitos 

reconhecerem as representações imagéticas. Por conseguinte, toda imagem é algo 

construído culturalmente, que possibilita aos receptores distintas formas de identificação 

social153. 

A “imagem romana” era preenchida por certas particularidades. Por exemplo, a 

dedicação à representação de experiências comunais. A arte etrusca, latina, romana 

concedia uma atenção aos “momentos históricos”. Eventos facilmente reconhecíveis 

estão presentes nas moedas com grande frequência, tais como menções a grandes 

batalhas, rituais religiosos, ações políticas, templos e grandes monumentos. Essas 

 
151 HÖLKESKAMP, K.The Roman republic as theatre of power: The consuls as leading actors. In H. Beck, 

A. Duplá, M. Jehne, & F. Pina Polo (Eds.), Consuls and Res Publica: Holding High Office in the Roman 

Republic. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, p.161 – 181. 
152 JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. Campinas: Papirus, 1996, p.15. 
153 Ibidem., p.13-15. 
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representações promoviam assim o estabelecimento de uma relação de identificação com 

aqueles elementos154. 

O repertório imagético disposto nos tipos monetários era então uma forma de 

comunicação e também de identificação social. A moeda era uma produção “oficial”, ou 

seja, era vinculada ao Estado romano155. Portanto, esse caráter “oficial”, em conjunto com 

os valores econômicos e simbólicos inerentes a este tipo de objeto, preenchiam a moeda 

de um potencial comunicativo relevante em uma sociedade pré-industrial. Por 

conseguinte, os numerários carregavam mensagens distintas, que eram lidas e 

reinterpretadas por seus receptores. O reconhecimento e entendimento do discurso 

imagético dependia de um certo espectro de inteligibilidade156. 

Damos como exemplo deste espectro de inteligibilidade os denários cunhados 

durante os anos de 211 – 137 a.C., que eram confeccionados de maneira simples. A 

iconografia e as inscrições eram pouco modificadas. Normalmente no anverso era 

representado o busto da divindade Roma utilizando elmo, no reverso era comum a 

representação dos dioscuri que era acompanhada da inscrição “ROMANO”, ou seja, “ao 

romano”, sendo depois substituída apenas pela legenda “ROMA”157. Logo, o 

entendimento deste discurso era proporcionado através da repetição do mesmo repertório 

numismático e pela simplicidade inicial dos elementos ali dispostos. A leitura da imagem 

não exigia muito de seu receptor. Qualquer romano reconheceria a imagem de Roma em 

seus trajes militares e mais ainda os dioscuri, pois eles estavam presentes não só nas 

moedas, mas também em múltiplos discursos literários especialmente de transmissão oral, 

nas imagens produzidas para a decoração de espaços públicos e privados. Isso construía 

uma identidade cultural reverberada por diferentes suportes que se dialogavam158. 

 
154 KUTTNER, A. Roman Art during the Republic. In H. Flower (Ed.), The Cambridge Companion to the 

Roman Republic (Cambridge Companions to the Ancient World, (p.348-377). Cambridge: Cambridge 

University Press, 2004, p.365 
155 Não há na Antiguidade nenhum caso que indique que a produção de moedas era realizada por indivíduos, 

o “Estado” em suas diferentes formas e organizações sempre esteve envolvido, inclusive para bater tipos 

monetários relacionados a indivíduos. As mudanças de paradigmas nas moedas variavam de acordo com 

cada organização sociopolítica responsável por elaborar os repertórios numismáticos. HOWGEGO, C. 

Ancient History from Coins. London: Routledge, 1995, p.3.    
156 NOREÑA, Carlos F. Coins and Communication. In: _ The Oxford Handbook of Social Relations in the 

Roman World. PEACHIN, Michael (org.). New York, 2011, p.248-268, (p.260 – 263). 
157 POBJOY, Mark. Epigraphy and Numismatics. In: ROSENSTEIN, Nathan; MORSTEIN-MARX, Robert 

(org). A Companion to Roman Republic. Oxford: Blackwell Publishing, 2006: 51-80, (p.64 - 65). 
158 HÖLKESKAMP, Karl-Joachim. History and collective memory in the Roman Republic. In: 

ROSENSTEIN, Nathan; MORSTEIN-MARX, Robert (org). A companion to the Roman Republic. London: 

Blackwell Publishing, 2006: 478-495. 
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Outras comunidades na Península Itálica não teriam dificuldades em identificar 

Roma enquanto uma comunidade cívica autônoma. Outras comunidades espalhadas pela 

Itália também recorriam a práticas semelhantes e, ainda que utilizando mensagens 

imagéticas distintas, a observância de um padrão (constituído através da vinculação de 

uma imagem a uma história que identificasse a comunidade, comumente acompanhada 

de uma legenda com o nome da “cidade” – entendida como uma comunidade cívica) 

consolidava o entendimento das mensagens internamente e externamente à comunidade 

emissora. Por exemplo, em Posidonia, a divindade Poseidon era representada nas 

cunhagens; Crotona utilizava a imagem de um trípode como forma de remeter a Apolo 

de Delfos e sua relação com a fundação da cidade; em Tarento, comparece repetidamente 

a representação de golfinhos ou cavaleiros montados em cavalos-marinho159. Tal padrão 

não se limitava a Península Itálica, remetia a um antessente bem difundido que era a 

coruja nas cunhagens de Atenas, que fazia alusão a divindade protetora da cidade. 

A partir das transformações ocorridas nas cunhagens ao final do século II a.C., 

segundo Carlos Noreña o espectro de inteligibilidade se torna mais “obscuro”. A mudança 

anual dos repertórios não auxiliaria no entendimento destes objetos. Desta forma, o autor 

pontua que a partir deste momento as cunhagens eram destinadas para determinados 

grupos sociais, excluindo assim as massas populares de um entendimento completo, 

sendo assim, as nuances iconográficas dispostas nas moedas não eram completamente 

entendidas160. Em nossa perspectiva, mais do que excluir amplas populações da 

capacidade de ler as moedas, elas passam a permitir mais de uma possibilidade de leitura, 

mais de uma camada de decodificação dessas mensagens, inclusive permitindo 

identificações sociais diversas a partir de uma mesma mensagem. 

A multiplicidade das mensagens vai decorrer de uma maior diferenciação social 

dos próprios emissores de moedas. Para um exemplo, com o passar do tempo verifica-se 

que as mensagens nas moedas passaram a remeter também à própria família do 

magistrado responsável pela cunhagem. Obviamente não era todo monetário que poderia 

remontar um passado e resgatar memórias de sua gens. Afinal, nem todos tinham 

ancestrais famosos como Brutus, ou mesmo teriam eventos para comemorar com a 

representação de monumentos familiares. Como resultado, alguns tipos monetários 

 
159 RUTTER, N. The coinage of Italy. In: The Oxford Handbook of Greek and Roman Coinage. Oxford 
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160 NOREÑA, Carlos F. Coins and Communication. In: _ The Oxford Handbook of Social Relations in the 
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tinham seus significados apenas compreendidos por pequenos círculos. As mensagens 

mais específicas, os símbolos abstratos ou por vezes certas inscrições, só poderiam ser 

decifradas por aqueles que mantinham alguma relação particular com o responsável pelas 

cunhagens161. 

Entretanto, é necessário compreender que as imagens presentes nas moedas eram 

elaboradas em um nível básico de leitura visual e cultural. Esta condição era reforçada 

pela existência de imagens públicas no cotidiano do Mundo Romano. Sendo assim, a 

inteligibilidade das moedas precisa ser analisada caso a caso. Contudo, é seguro afirmar 

que a maioria dos sujeitos que entrava em contato com as cunhagens conseguia interpretar 

os significados inerentes às iconografias desenvolvidas nos discos metálicos162 em algum 

nível. 

Ao analisarmos nosso corpus numismático, podemos perceber essa mudança 

constante de repertório. A mudança da iconografia nas cunhagens não precisa ser 

encarada como um debilitante para as formas de comunicação das moedas. Pelo contrário, 

a mudança regular representava a competição política no interior da nobilitas e um 

enriquecimento do repertório. Logo, tanto os discursos que eram realizados nos rostra 

quanto as moedas não eram direcionadas para uma elite em Roma, mas sim para a 

população romana163.  

A construção de múltiplos discursos imagéticos, permite-nos aventar a hipótese 

de que as gentes buscavam difundir seu patrimônio memorialístico em outros núcleos 

para além de Roma. Após a Segunda Guerra Púnica e a consolidação do poderio romano 

na Península Itálica, as moedas passaram a circular amplamente além das fronteiras da 

cidade. Deste modo, os ideais de identidade e autonomia da cidade de Roma foi 

progressivamente substituída por outros discursos164. O que é Roma e ser romano se 

tornava cada vez mais multifacetado e complexo. Por conseguinte, isso impulsionou 

conflitos por hegemonia no interior da nobilitas romana que, inseridos em um processo 

de rearranjo de fronteiras internas e externas165, buscavam se afirmar não apenas entre os 
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cidadãos romanos, mas também entre as comunidades aliadas a Roma e o amplo universo 

provincial que se configurava rapidamente.   

Outro fator era que a moeda continuava em circulação independente da inserção 

de novas cunhagens. Desta forma, não havia uma organização específica para o 

recolhimento de exemplares antigos. Com isso, diferentes tipos monetários 

compartilhavam um mesmo espaço de circulação. Esse fator permitia a realização de 

diferentes leituras sobre um determinado objeto. A moeda, quando era produzida, podia 

remeter a diferentes temporalidades, quer divulgando algo do próprio momento da 

cunhagem quer celebrando algo distante do tempo, até mesmo de antes da fundação de 

Roma166. Poderia servir assim tanto à monumentalização de algo conhecido dando-lhe 

uma interpretação nova em associação com algo ocorrido no momento da emissão, como 

também poderia servir à divulgação de fato totalmente novo. Com o passar do tempo, a 

moeda segue circulando e, após décadas, o papel da divulgação de algo novo vai perdendo 

sentido e se mantém o aspecto da monumentalização. 

O repertório não era mais mantido inalterado, entretanto sua reprodução nos tipos 

monetários passou a ser desenvolvida de uma maneira diferente. A partir do momento 

que as gentes se apropriaram das moedas como uma forma de monumentalizar seu 

passado167, elas precisavam estabelecer elementos imagéticos que possibilitasse o 

reconhecimento dos feitos da gens nestes objetos. Por exemplo, em diferentes exemplares 

que se relacionavam com a gens dos Cecílios Metelos, eram evidenciadas figuras de 

elefantes (Figura 10). Essas representações iconográficas apontavam para a vitória de L. 

Cecílio Metelo sobre Asdrúbal em 250 a.C. na Batalha de Panormus, em que este teria 

capturado os elefantes de Hasdubral168. Desta forma, os tipos monetários relacionadas a 

essa gens remontavam essa referência como uma forma de autorrepresentação, pois 

rememorava algo particular do ramo dos Metelos.  

 
166 MEADOWS, Andrews; WILLIAMS, Jonathan. Moneta and the Monuments: coinage and politics in 

Republican Rome. The Journal of Roman Studies, v. 91, 2001: 27-49, (p.43) 
167 Ibid., p.43. 
168 Ibid., p. 39. 
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Figura 10 – RNR 75169 

 

Em nosso repertório numismático há dois exemplares do final da década de 80 

a.C. contendo essa mensagem. Os responsáveis por essas cunhagens foram Q. Cecílio 

Metelo Pio e Lúcio Cornélio Sula – como veremos no capítulo 3, estava buscando uma 

forma de homenagear seu aliado – ambos os exemplares fazem uso da figura de elefantes, 

um deles, é uma “restauração” de um tipo monetário batido no século II a.C., 

apresentando poucas mudanças em relação ao original. A moeda “restaurada” fazia alusão 

a vitória de M. Cecílio Metelo Macedônico sobre Andrisicus no ano de 148 a.C.170 Já o 

repertório elaborado por Quinto Cecílio Metelo Pio remontava a memória dos feitos da 

gens dos Metelos durante a Guerra Púnica, na batalha de Panormus e a captura dos 

elefantes de Asdrúbal, enquanto que o busto da divindade Pietas aludia ao cognomem 

utilizado pela autoridade emissora “Pio”. 

Portanto, isso fazia parte de uma reorganização dos repertórios numismáticos. Não 

havia mais uma repetição constante das mesmas representações iconográficas vinculadas 

apenas à cidade. As gentes apropriavam-se de outros elementos imagéticos como uma 

forma de promover sua autorrepresentação, afirmando-se como uma autoridade no 

interior da cidade e para fora dela. Essa retomada da memória da gens ligada à autoridade 

emissora era uma maneira de ressaltar a importância das ações de determinada gens em 

favor da República, reforçando assim uma ideia de competição entre as gentes com a 

intenção de legitimar o “mérito” que estes sujeitos teriam para ocupar cargos públicos e 

 
169 RRC 374/1 – Denário de prata, cunhado por volta de 81 a.C. No anverso foi retratado o busto de Pietas 

utilizando um diadema e acompanhado de uma cegonha. No reverso, foi batido a representação de um 

elefante, posicionado no exergo a legenda “Q.C.M.P.I” que identificava a autoridade emissora.  
170 SMITH, William (ed.). Dictionary of Greek and Roman biography and mythology. London: J.Walton, 

1867, Vol.2, p.1058. 
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posições de autoridade171, posicionando-as como merecedoras de glória em razão de 

feitos realizados por elas para a grandeza da cidade. 

Desta forma, essa apropriação das cunhagens, de elementos iconográficos, de 

objetos e outros símbolos estava imbricada com a pretensão de atingir um cursus honorum 

proeminente, mas também de afirmar uma identidade coletiva da gens da autoridade 

emissora ou daquela do grupo que patrocinava a posição do jovem aristocrata em início 

de carreira. Um fator que precisa ser ressaltado é que a glória, o renome e reconhecimento 

público eram parte essencial da competição pela conquista de um espaço na paisagem 

monumental de Roma172. Além disso, as virtudes romanas como o honor ou a gloria, que 

eram alcançados apenas através da aclamação popular ou pela glória militar, eram 

também repassados como uma herança para as gerações futuras173 ou eram recuperadas e 

relidas em um passado em disputa. Portanto, a manifestação do patrimônio 

memorialístico das gentes nas cunhagens era parte das disputas aristocráticas inseridas 

em uma lógica de monumentalização e competição pela estabilização de sentidos 

específicos que se pudesse atribuir a eventos no passado e no presente. 

 

2.1 Monumentalização e Propaganda 

 

Durante boa parte do século XX essa relação que os tipos monetários mantinham 

com seu contexto produtivo foi encarada por numismatas e historiadores como uma forma 

de propaganda política. Segundo Barbara Levick174, a perspectiva de que as moedas eram 

um meio de influenciar a opinião pública sobre as ações dos principes foi consolidada 

devido ao contato com as novas formas de propaganda desenvolvidas na primeira metade 

do século XX. O rádio, o cinema e a imprensa se tornaram veículos de propaganda 

massificados. Sua apropriação por regimes totalitários175, para atingir seus próprios 

interesses, serviu como um pano de fundo para entender as ações dos imperadores. 
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Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002.p.344. 
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Investigações como de T.J Luce176 que considera as moedas como uma forma de 

propaganda e o repertório imagético como uma indicação de posicionamento político; ou 

o trabalho de Andrew Alföldi177 que insere as moedas da República romana tardia em 

uma dinâmica de propaganda; ou mesmo a pesquisa de Bruce Frier178 em que o autor 

pontua que as moedas cunhadas por Sula faziam parte de suas táticas de propaganda são 

exemplos importantes desse tipo de abordagem. A nosso ver, tais análises não precisam 

ser desconsideradas, apenas entendidas em seu contexto, para que desta forma as 

contribuições destes trabalhos sejam incorporadas em nossa própria pesquisa. 

O problema com o conceito de propagada, segundo Levick179 não é a origem 

moderna do termo, mas que o conceito é muito específico. Imbricados à ideia de 

propaganda existem graus de complexidade e sistematização que não podem ser 

projetados sob o ato de bater moedas em Roma. Desta forma, como uma proposta 

alternativa, a autora assume o termo “publicizar” para as mensagens que eram carregadas 

pelas moedas180. A argumentação proposta por Paul Zanker181 converge com as ideias 

desenvolvidas por Barbara Levick. A palavra propaganda necessariamente implica a 

existência de um esquema sistematizado que impulsione a propagação de uma 

determinada doutrina. Essa característica não está presente nas cunhagens romanas.  

A noção de que essas práticas eram formas de propaganda foram sendo criticadas 

a partir do final do século XX, pois, segundo Tonio Hölscher182, tratava-se de uma 

percepção concebida através das ações dos Estados modernos em suas tentativas de 

manipulação da opinião pública. Sendo assim, o conceito de propaganda propõe noções 

equivocadas ao supor um grau de disseminação, uma administração centralizada e a 

predisposição em manipular noções, ideais e concepções romanas, portanto as cunhagens 

são melhores vistas como mecanismos de “publicidade” do que de “propaganda”183. 
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Havia claramente alguma forma de comunicação de mensagens em 

andamento, mas a palavra propaganda tem muitas conotações 

inapropriadas e anacrônicas associadas a ela. Os romanos tentaram, de 

maneira concertada, difundir fatos e ideias sobre si mesmos, não para 

persuadir uma audiência de um ponto de vista político ou ideológico 

específico, mas para lembrar as pessoas de suas aparências, de suas 

realizações na guerra e na política, suas virtudes e suas reputações. A 

monumentalização da tipologia da cunhagem foi uma resposta por parte 

dos membros da classe política romana à competição cada vez mais 

extenuante de altos cargos e prestígio social que caracterizou o cenário 

da República tardia no segundo século a.C., assim como a ascensão da 

historiografia antiquária também pode ser vista como uma reação 

moralizante às ansiedades provocadas por mudanças no caráter da vida 

pública romana nesse período184. 

 

Um outro ponto que acrescentaríamos como problemático para o uso de 

propaganda se refere à articulação dos diversos meios. Os aparatos modernos de 

propaganda buscam construir suas mensagens e atingir públicos diversos articulando os 

diversos meios para a constituição de uma mensagem. Observamos na Antiguidade 

romana que isso não se dá. Em outras palavras, e essa é uma das nossas hipóteses, o 

discurso constituído pelas moedas guarda certo nível de autonomia com aquele que 

aparece nas fontes textuais. Não se trata apenas de uma diferença entre discursos no 

momento de sua elocução, mas também das formas de elocução, as tradições sobre as 

quais se constroem, os topoi (ou lugares-comuns) etc. Bastará lembrar de qualquer 

campanha de mídia contemporânea e os esforços articulados para, por exemplo, 

posicionamento de uma marca, para perceber o abismo que separa a propaganda moderna, 

especialmente nos Estados totalitários, e a difusão de mensagens no período que 

estudamos. 

À visto disso, comunicar ou difundir mensagens são conceitos menos 

contraproducentes do que “propaganda”. Como já indicamos, a noção e o conceito de 

propaganda são desenvolvidos em um determinado contexto do século XX. Dessa forma, 

a projeção dessas concepções para a Antiguidade e seu uso como uma ferramenta analítica 

dos processos comunicativos é insuficiente para captar a miríade de significados e 

sentidos inerentes as formas comunicativas, os meios e suportes envolvidos nesses 

processos. As moedas, em nosso caso, apresentam, comunicam, difundem e mesmo 

publicizam mensagens acerca dos acontecimentos no presente, contudo a perspectiva 

 
184 MEADOWS, Andrews; WILLIAMS, Jonathan. Moneta and the Monuments: coinage and politics in 

Republican Rome. The Journal of Roman Studies, v. 91, 2001: 27-49, (p.49) 
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propagandística necessariamente implica a existência de um sistema racionalmente 

organizado, o que certamente não é o caso das cunhagens.  

Os tipos monetários eram em si pequenos monumentos que elaboravam distintos 

graus de reconhecimento, pois essa característica monumental ditava o funcionamento 

desse objeto e sua relação com as múltiplas temporalidades. As moedas através da 

iconografia elaborada e das inscrições, estabeleciam formas de comunicação 

heterogêneas, a partir disso, esses objetos eram parte de uma rede de informações 

difundidas no cotidiano romano. As cunhagens ao remeterem seja aos acontecimentos em 

seu contexto produtivo ou eventos do passado, complementava os processos 

comunicativos, por exemplo, a moeda através de sua iconografia podia remeter a algum 

assunto já discutido nas contiones em Roma ou mesmo a outros monumentos nas 

diferentes esferas da cidade185. 

Portanto, nos abstemos de utilizar o conceito de propaganda em nossa 

investigação e assumimos outras perspectivas metodológicas para a análise dos tipos 

monetários. Compreendemos que mensagens são difundidas através das moedas. O 

caráter e a difusão dessas mensagens tanto no tempo quanto no espaço podem variar 

muito. Para o estudo do nosso corpus documental específico, partimos de uma noção de 

monumento. Tomamos a moeda na Antiguidade enquanto um monumento de pequena 

escala e com ampla circulação186. As cunhagens passaram a fazer parte de um amplo 

movimento cultural no decorrer do século II a.C., o processo de “monumentalização” da 

sociedade romana187. 

Um monumento pode representar diferentes facetas de uma mesma sociedade, 

pois é imbuído de significados pautados nos elementos culturais que definem a própria 

sociedade e seus sujeitos. Greg Woolf indica que nem todas as civilizações no decorrer 

da história produziram monumentos, mas que o processo de monumentalização está 

presente em todas, lutar contra o esquecimento é uma resposta humana a sua própria 

existência efêmera188. 

Em Roma, os monumentos construídos em suas mais diferentes formas, desde 

templos que ocupavam a paisagem da cidade até as pequenas moedas batidas que 

 
185 MORSTEIN-MARX, Robert. Mass oratory and political power in the late Roman Republic. Cambridge: 
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186 Ibid., p. 40 – 43.  
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circulavam nas bolsas dos sujeitos, todos de alguma maneira, pautando-se em sua própria 

forma discursiva elaboravam e reproduziam determinadas mensagens que estabeleciam 

vínculos diretos com aspectos socioculturais romanos, permitindo assim seu 

reconhecimento e compreensão. As produções monumentais em suas formas mais 

distintas, inscrições epigráficas, moedas, mosaicos, estátuas, memórias escritas, templos, 

construções públicas, tumbas, todas eram de alguma maneira cooptadas e inseridas na 

disputa aristocrática romana, logo o “espaço monumental” era uma arena de combate por 

representações. Essa forma de competição – com a expansão do Império Romano e 

consolidação do principado – foi projetada para as províncias189. 

Os monumentos tinham diferentes funções, principalmente se encarados como 

produções que resistiam ao passar do tempo e se inseriam em uma longa duração. Porém, 

duas características são fundamentais para entendermos o funcionamento dos 

monumentos. Em alguma medida, os monumentos serviam como uma maneira de situar 

os indivíduos em uma determinada posição social, isso fica evidente na dedicação e 

promessas de construção de templos na cidade de Roma, apenas os magistrados cum 

imperio poderiam dedicar um templo, uma prática normalmente relacionada a tempos 

turbulentos. Isso indica, que os responsáveis pela alteração do espaço físico e monumental 

de Roma ficava restrito aos sujeitos mais proeminentes em seu contexto190. 

 Desta forma, os tipos monetários permitiam aos diferentes indivíduos um espaço 

monumental “mais acessível” na competição aristocrática em busca da 

monumentalização do patrimônio memorialístico das gentes. A outra característica do 

monumento é a oportunidade que essas produções oferecem aos sujeitos de evitarem seu 

esquecimento após a morte191. No caso das gentes em Roma, isso possibilitava que a 

reputação e as memórias desses grupos fossem perpetuadas no tempo, que permitia seu 

uso discursivo e reconhecimento público.  

De mesmo modo, os numerários podem ser considerados como pequenos 

“espaços portáteis”, nos quais os tres uiri monetales podiam projetar diferentes 

perspectivas sobre si mesmos, sobre suas gentes, ou as de seus patronos, sua cidade, uma 

 
189 HOPE, Valerie M. Constructing Roman Identity: Funerary monuments and social structure in the Roman 

World. Mortality, vol.2:2, 1997, p.103-121 (p.113). 
190 CUNHA, M. de C. B. da. A construção de templos: a arquitetura religiosa no período augustano. Mare 

Nostrum, 11(2), 2020, 131-159 (p.137-138) 
191 WOOLF, Greg. “Monumental Writing and the Expansion of Roman Society in the Early Empire.” The 

Journal of Roman Studies, vol. 86, 1996, pp. 22–39 (p.29). 
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memória coletiva em maior ou menor escala ou parte do patrimônio da gens e também 

elementos do seu presente192. 

Harriet Flower ao explorar as várias Repúblicas romanas193 aponta que a formação 

deste processo de monumentalização ocorre no início da República durante os séculos V 

e IV a.C.  

Além disso, esses mesmos nobiles já haviam desenvolvido uma cultura 

elaborada de memória em rituais, monumentos e inscrições com o 

propósito de comemorar sua história política e o papel de liderar 

indivíduos e famílias ao alcance dessa celebração dos valores romanos. 

A identidade e a influência dos nobiles, com particular ênfase em suas 

realizações, eram comemoradas regularmente na cidade diante dos 

olhos de todos os cidadãos. De fato, a paisagem urbana de Roma havia 

sido construída por pelo menos um século para servir como memorial e 

palco de uma elite política em particular.194 

 

Portanto, a paisagem da cidade de Roma no século I a.C. já é um cenário que 

exultava a memória de certos grupos sociais. Entretanto, o processo de monumentalização 

não era apenas uma forma de estabelecer memórias relacionadas com as diferentes gentes 

diante da própria história romana, era também uma forma de delimitar e conceber uma 

memória social e comum entre os romanos195. 

Desta forma, o monumentum é um aceno do passado. O passado é sinalizado no 

presente através da ação dos monumentos. Portanto, o monumento é tudo aquilo que tem 

o potencial de evocar o passado e perpetuar sua recordação196. Jacques Le Goff indica 

que desde a Antiguidade romana o monumentum se especializa em dois sentidos: 

primeiro, como uma obra comemorativa arquitetônica ou escultural. Em segundo lugar, 

como um monumento funerário destinado a perpetuar a recordação de um indivíduo197. 

Sendo assim, os monumentos em Roma constituíam uma paisagem 

memorialística, que remontava o passado através dos templos, estátuas, arcos etc. Com a 

mudança ocorrida no final do século II a.C., as moedas passaram a representar mais “os 

passados” e assim fazer parte deste cenário monumental romano, com o diferencial que 

estes objetos tinham uma ampla circulação.  

 
192CLARK, Anna J. Divine qualities. New York: Oxford University Press Inc, 2007, p. 139. 
193 FLOWER, Harriet. Roman Republics. Princeton: Princeton University Press, 2009. 
194 Ibidem., p.39. 
195 KUTTNER, A. Roman Art during the Republic. In H. Flower (Ed.), The Cambridge Companion to the 

Roman Republic (Cambridge Companions to the Ancient World,p.348-377). Cambridge: Cambridge 

University Press, 2004, p.370. 
196 LE GOFF, Jacques. História e Memória. 2ª ed. Campinas, SP: editora da UNICAMP, 1992, p.535.  
197 Ibid., p.535. 
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Segundo Paulo Martins, agiam em Roma duas categorias de memória coletiva. A 

primeira conectada com as imagens (repraesentationes), ao não escrito e outra ligada à 

escrita. A primeira categoria teria como suporte o monumento, celebrando 

acontecimentos memoráveis, rememorando momentos históricos ou lendários, fator que 

galvanizava a memória coletiva romana. A segunda categoria remete à escrita, instituindo 

documentos e funcionando como depósito de informações, como por exemplo, os libri 

lintei e os fasti consulares198. 

A sociedade romana na Antiguidade era uma cultura de memória por 

excelência199. A memória permeava todos os âmbitos da dinâmica social romana; textos 

e tradição oral; arte e arquitetura; performances e cerimonias políticas e religiosas. Karl 

Galinsky define a memória na civilização romana como uma entidade concreta que se 

fazia presente de maneira orgânica200. Portanto, a memória e suas formas de evocação 

faziam com que o passado fosse presente no cotidiano romano. Logo, essa experiência 

memorialística romana se concentrava no espaço físico da cidade, e assim, formava 

estratos temporais que se sobrepunham201 e constituíam o cenário da cidade de Roma. 

Mesmo assim, não se pode esquecer que ela estava dispersa em outros espaços extra-

urbanos, como o já lembrado espaço das necrópoles, mas também espalhados pelos 

campos e outros espaços devocionais e de monumentalização da memória. 

Memória é um processo. Ou seja, não é algo inerte, mas envolve continuidades, 

rupturas, renovações e reconstruções. A memória continua sendo envolvida pelos 

acontecimentos no presente. Sua apropriação e retomada, consequentemente modificam 

os passados e as memórias, adicionando assim novas camadas de significações202. No 

caso que estudamos, quando chegamos ao século I a.C., já temos uma tradição 

numismática de séculos, sendo que ela se torna bastante mais complexa nas décadas que 

antecedem a emissão de nosso corpus documental, como já vimos. 

Não existe, portanto, uma memória coletiva única ou consensual e estática, 

tampouco pensamento homogêneo e inerte sobre o passado. Esses são elementos plurais, 

 
198 MARTINS, Paulo. Imagem e Poder: Considerações sobre a representação de Otávio Augusto. São 

Paulo: Edusp, 2011, p.153. 
199 GALINSKY, Karl. Introduction. In: Galinsky, K. (Ed.), Memory in Ancient Rome and Early 

Christianity.: Oxford University Press, 2015, p. 1 – 43, (p.17). 
200Ibid., p.17. 
201  KOSELLECK, Reinhart. "Espaço de Experiência e horizonte de expectativa: duas categorias históricas. 

In: Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. 

PUC-Rio, 2012, p. 305 – 328, (p.311). 
202 GALINSKY, Karl. Introduction. In: Galinsky, K. (Ed.), Memory in Ancient Rome and Early 

Christianity.: Oxford University Press, 2015, p. 1 – 43, (p.8). 
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ou seja, estão sempre em contato, competindo por espaço, complementando-se e 

estabelecendo novas memórias203. De mesmo modo, memória envolve esquecimento e 

silenciamento, um fator evidente na cultura romana. Em Roma, a memória também 

evocava poder, os costumes, tradições, práticas e a “possessão” de determinadas 

memórias constituía uma fonte de poder204. Esses processos aparecem fortemente 

marcados nas moedas que estudamos pelos conflitos no interior da aristocracia e pela 

expansão imperial romana. 

Um exemplo dessa competição pelo espaço de memória era a remoção de 

monumentos dedicados a um rival político. Lucio Cornélio Sula foi homenageado pelo 

Rei Boco da Mauritânia por sua ação na Guerra contra Jugurta com uma série de estátuas 

que representavam a captura de Jugurta. A cena foi disposta na colina capitolina com 

autorização do Senado como uma homenagem a Júpiter Optimus Maximus e posicionava 

Sula no centro, sentado em uma cadeira curul (sella curulis), com o Rei Boco lhe 

oferecendo um ramo de louro indicando seu interesse em negociar e fazer as pazes. Ao 

lado ficava representada uma figura de Jugurta capturado e amarrado de joelhos205. 

Essa cena composta por esse grupo de estátuas questionava as conquistas e minava 

o cursus honorum de Caio Mário. Federico Santangelo aponta que esse grupo de estátuas 

foi construída em 91 a.C. e que Mário teria destruído esses objetos por volta de 87 a.C. 

quando retornou para cidade de Roma com o objetivo de ocupar mais um consulado206. 

Anos mais tarde os monumentos e espólios que comemoravam as vitórias de 

Mário foram removidos e destruídos207. Em todo o cenário memorialístico da cidade de 

Roma certamente a figura de Mário se sobressaía, principalmente por este ter ocupado o 

consulado nada menos que seis vezes e conduzido três triunfos pela cidade. O ponto 

fulcral desta discussão é que a destruição física de estátuas e monumentos era também 

uma forma de manipulação e silenciamento de memórias208. Logo, um visitante na cidade 

de Roma no ano de 79 a.C., após a renúncia de Sula, não encontraria na paisagem 

 
203 GALINSKY, Karl. Introduction. In: Galinsky, K. (Ed.), Memory in Ancient Rome and Early 

Christianity.: Oxford University Press, 2015, p. 1 – 43, (p.7). 
204 Ibid., p.13. 
205 STEIN-HÖLKESKAMP, Elke. Marius, Sulla, and the War over Monumental Memory and Public Space. 

In: GALINSKY, Karl (ed.). Memory in Ancient Rome and Early Christianity. Oxford University Press 

2016: p.214 – 235, (p.225 – 226). 
206 SANTANGELO, Federico. Sulla, the Elites and the Empire: a study of Roman Policies in Italy and the 

Greek East. Impact of Empire, v.8, Brill: Leinden, Boston, 2007, p.206. 
207 STEIN-HÖLKESKAMP, Elke. Marius, Sulla, and the War over Monumental Memory and Public Space. 

In: GALINSKY, Karl (ed.). Memory in Ancient Rome and Early Christianity. Oxford University Press 

2016: p.214 – 235, (p.228 - 229). 
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monumental de Roma nenhuma referência a Caio Mário, aos seus consulados ou 

triunfos209.  

O ritual de remoção de monumentos e estátuas era uma prática política que era 

compartilhada com o público. Normalmente o orador inflamava a plebe através de seus 

discursos e promovia assim, como uma ação coletiva, a remoção de monumentos, pois ao 

final quem empurrava as estátuas de suas bases era a população que estava ali reunida210.  

Devido a essa relação com os monumentos e com a memória, a própria cidade de Roma 

se configurava em uma paisagem monumental, que evocava a todo momento o passado 

no presente, conectando as temporalidades e fazendo com que a base da identidade 

romana fosse sua relação com seu passado e sua memória211. 

Desta forma, se retomarmos as moedas como pequenos monumentos e espaços 

portáteis, podemos entender como este objeto responde a esse contexto de competição 

monumental. Obedecendo à cultura memorialística romana, tradicionalmente se buscava 

comunicar as realizações dos ancestrais em diferentes meios212. O melhor exemplo disso 

era a pompa funebris, em que através das máscaras de cera dos ancestrais que mantiveram 

carreiras públicas proeminentes era remontada a memória das conquistas de uma 

determinada família213. Essa representação também era realizada em outros monumentos, 

estátuas, inscrições e claramente nas cunhagens. Havia uma mescla de usos dos espaços 

e ritos privados e públicos e claramente tal competição não estava aberta a todos os 

romanos, mas apenas à aristocracia. Cada meio utilizava de uma linguagem e respeitava 

um certo decoro de representação, tendo até mesmo uma duração diferente. Sendo assim, 

para dar um exemplo, o tempo, forma e linguagem de um banquete funerário era muito 

distinto daquele da moeda.   

Em algumas gentes menos proeminentes na vida pública romana era comum a 

prática de tomar certas liberdades “memorialísticas” e modificar o passado214. O passado 
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Republican Rome. The Journal of Roman Studies, v. 91, 2001: 27-49, (p.40 – 41) 
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então era preenchido com falsos triunfos, ou com a invenção de cursus honorum, ou uma 

origem lendária. Essas tradições inventadas ganhavam mais espaço ainda nas cunhagens, 

como demonstra Karl J.Hölkeskamp: 

 

Nas cunhagens, foram obtidas liberdades ainda maiores, e as imagens 

ambíguas de inúmeras facetas, com combinações complexas de 

motivos e símbolos nas cunhagens da República tardia documentam 

essa tendência. Era prática comum para os tres uiri monetales 

encarregados da emissão das cunhagens, principalmente jovens no 

início de suas carreiras, não apenas adotar o capital simbólico familiar 

em sentido estrito, mas também incluir realizações bem conhecidas de 

seus ancestrais de outros ramos de suas gens em sua própria reputação 

e até sugerir combinações genealógicas ousadas e até fantásticas, que 

não tinham lugar na árvore genealógica republicana (por exemplo, não 

nas imagens oficiais dos antepassados no átrio e mutatis mutandis na 

pompa funebris ), como a descendência da gens de personagens míticos, 

deuses, semideuses e heróis, como aqueles que o jovem César escolheu 

para explorar.215 

 

Portanto, os tipos monetários ofereciam um pequeno espaço monumental que 

poderia ser utilizado com maior flexibilidade, para incluir “informações” que não tinham 

espaço na pompa funebris. A demonstração pública de status era um aspecto crucial para 

a aristocracia romana. Essas expressões eram realizadas de várias formas, mas todas eram 

designadas com uma função principal que era ressaltar a importância social e política da 

gens na história da República romana216. 

Damos como exemplo o repertório numismático elaborado por Caio Marcio 

Censorino, que ocupou o cargo de tres uiri monetales217 por volta de 88 a.C. Em um dos 

exemplares, a iconografia no anverso apresenta os bustos conjugados de Numa Pompílio 

e de Anco Márcio, respectivamente o segundo e o quarto Rei de Roma. Essa 

representação retomava a reivindicação da gens Marcia da sua descendência de Anco 

Márcio e, consequentemente de Numa Pompílio, que era identificado enquanto avô 

deste218. A imagem no reverso traz um desultor e dois cavalos executando manobras que 

remetia, possivelmente, à realização de jogos públicos, pois esta era uma cena 
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reconhecível dos espetáculos romanos219. Por intermédio deste objeto, Caio Marcio 

Censorino retomava a memória de sua gens e a evocava no presente. Essa alusão ao 

passado lendário de uma gens era parte de uma série de estratégias que era utilizada pelos 

grupos aristocráticos como uma forma de consolidar sua posição sociopolítica ao se 

inserir nesse “background” monumental da sociedade romana220 (Figura 11). 

 
Figura 11 – RNR 30221 

 

A construção do repertório numismático e de seu potencial enquanto uma 

engrenagem no processo da memória dependia da seleção dos elementos iconográficos 

que pudessem ser dispostos nos discos metálicos. Além da necessidade de 

reconhecimento da iconografia, ainda era preciso que a moeda fosse posicionada em um 

“lugar de memória”, em que este objeto poderia ser entendido através da própria cultura 

memorialística local222. 

Por fim, não era uma novidade a aristocracia romana se apropriar de lugares de 

memória para situarem seus monumentos. Entretanto, o uso da moeda e de sua 

representação cívica como uma alternativa na competição pela memória e, 

consequentemente, para a projeção de um cursus honorum mais proeminente era uma 

novidade que foi sendo moldada a partir da consolidação do domínio imperial romano e 

o aprofundamento da disputa aristocrática por poder223. Desta forma, as cunhagens foram 
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reinventadas enquanto monumentos ao passado romano, entendida assim como uma 

maneira de promover ideais de continuidade, tradição das gentes e sua relação com o 

“Estado romano” como um todo224. Resta claro que a retomada do passado nas moedas 

não é uma rememoração ingênua de acontecimentos passados, mas intenciona uma 

intervenção no presente e reinterpreta esse passado para que se ajuste às pretensões no 

presente, ao mesmo tempo se volta para o futuro, como uma monumentalização desse 

passado-presente. Por fim, cremos poder afirmar que as mensagens expressas nas moedas 

não se ajustam ao registro que poderia ser tomado como propaganda, que funciona em 

um espaço breve de tempo. A moeda não simplesmente repete mensagens que circulam 

em outros meios, ela tem seu próprio decoro e se articula de forma mais complexa com 

outras formas discursivas do que a mera repetição propagandística. 

 

2.2 O espaço monumental das moedas e a reprodução das exemplaridades 

 

Como exploramos anteriormente, a moeda utiliza-se de uma retórica discursiva 

pautada na rememoração do passado como uma forma de comunicar sua mensagem e 

alterar a leitura que se possa fazer tanto desse passado quanto do presente225. A paisagem 

monumental de Roma evocava o passado no presente e o tornava presente através dos 

diferentes monumentos. A dimensão da monumentalização era apropriada pelos romanos 

não apenas como uma forma de lembrança de tempos passados, mas também como 

exemplos para agir no presente. Os romanos eram entusiastas do uso dos exempla226. 

O termo latino exempla, no plural, significa exemplos, os quais serviam para os 

romanos como uma forma retórica dentro de um discurso, uma ferramenta de 

convencimento e validação de um discurso. A própria cidade de Roma, com seus 

monumentos, estátuas, templos e espaços públicos, construíam e transmitiam os exempla. 

Sendo assim, constatamos que os exempla estavam sempre presentes no espaço físico 

romano227. 

 
224 MEADOWS, Andrews; WILLIAMS, Jonathan. Moneta and the Monuments: coinage and politics in 

Republican Rome. The Journal of Roman Studies, v. 91, 2001: 27-49, (p.49) 
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International Journal of Theory and History of Historiography, v. 13, n. 33, p. 375-395, 10 ago. 2020. 
226 ROLLER, Matthew. Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2018, p. 1. 
227 Ibid., p.1. 
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Os exempla funcionavam como uma forma de transmitir valores, virtudes, noções 

como coragem ou honra, mas também eram uma maneira que os romanos encontravam 

para lidar com seus problemas éticos, morais e políticos. Os exempla não eram estáticos, 

eles eram dinâmicos e eram modificados no decorrer do tempo e de acordo com as 

necessidades do contexto em que era invocado. Os exempla propunham um arquétipo, 

montado de acordo com determinadas figuras do passado romano, principalmente heróis 

republicanos. Entretanto, os valores morais que compunham essas histórias serviam aos 

romanos não como um manual ou regra a ser seguida, mas para ser reapropriada em seu 

contexto228.  

A existência dos exempla está vinculada diretamente com uma cultura de 

monumentalização. A memória e o monumento são partes essenciais para o 

estabelecimento do arquétipo proposto pelas exemplaridades. Matthew Roller propõe a 

seguinte perspectiva sobre a relação íntima entre monumento e os exempla:  

Os monumentos visuais, como estátuas honoríficas ou inscrições, 

funcionam da mesma maneira que aduzem e inserem no contexto 

contemporâneo de qualquer espectador, atos executados por outras 

pessoas em outros momentos e lugares. De fato, algumas inscrições se 

dirigem diretamente a seus futuros leitores, insistindo na relevância do 

indivíduo prestigiado ou em seus atos para a experiência do leitor. Por 

sua própria desenraização, portanto, monumentos de todos os tipos 

estimulam e encorajam seus espectadores a relacioná-los com seu 

contexto atual, a atribuir significado a eles aqui e agora e a elogiar e 

culpar as ações comemoradas pelos mesmos padrões que aplicam às 

ações que eles testemunham pessoalmente. Daí o caráter “atemporal” 

dos exempla, a sensação de que através deles o passado fala ao presente 

em uma linguagem moral eternamente válida. A metáfora “ilha do 

tempo” capta perfeitamente essa dinâmica de des- e recontextualização: 

o monumento é um posto avançado isolado do passado, cercado pelo 

oceano do presente, onde espectadores e juízes presentes se encontram 

e procuram compreendê-lo dentro de suas próprias estruturas de valor 

e possibilidade229. 

 

Sendo assim, os exempla estabelecem uma relação temporal, entre presente e 

passado através dos monumentos. Evocar as exemplaridades é uma maneira de se 

aproximar do passado e transferi-lo para o presente. Contudo, entendido esse processo 

como allelopoiesis, o passado não chega até o presente como um legado, mas é 

recuperado e relido a partir dos conflitos do presente que concedem novos sentidos ao 

 
228 LANGLANDS, Rebecca. Exemplary Ethics in Ancient Rome. Cambridge: Cambridge University Press, 
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passado. Os observadores, ao retomarem esse passado o remontam a partir de indagações 

que são do presente. Assim, transformam esse passado. Outrossim, ao pensar o seu 

presente a partir desse passado transformado, também modificam sua forma de 

compreender o presente e as formas que seriam legítimas de agir nesse tempo tendo em 

vista a interpretação nova que fazem do passado. Desse modo, a relação entre passado e 

presente é de construção mútua em uma relação dialética entre essas duas temporalidades 

que são mediadas pela tradição que as une230 e é expressa discursivamente através de 

diferentes veículos que têm formas próprias, limites e possibilidades particulares, como 

é claramente o caso das moedas. 

  Os exempla são fenômenos culturais que englobam uma série de crenças, 

valores, símbolos e práticas sociais. A organização das exemplaridades na sociedade 

romana, conforme propõe Matthew Roller231 funcionava como um ciclo com quatro 

etapas: ação, avaliação, comemoração e normalização232.  

A ação, segundo o autor, é o momento em que alguém conduz algum ato à vista 

de um público, ou seja, uma ação que é testemunhada por representantes de uma 

comunidade maior. A comunidade é composta por sujeitos que compartilham uma série 

de valores e ideias, fator que gera identificação com o próprio ator. Ou seja, quem compõe 

a segunda etapa do ciclo dos exempla, a avaliação, são as testemunhas que julgam e 

avaliam os atos do indivíduo de acordo com seu conjunto de valores. 

Um dos pontos importantes do ciclo dos exempla é a comemoração, que segundo 

o autor funciona da seguinte forma:  

 

Essa ação - isto é, a ação, seu executor e as avaliações que recebeu - são 

comemoradas por um ou mais monumentos. Um monumento é 

qualquer sinal capaz de convocar a ação para se lembrar ou criar 

consciência dela. Os textos são uma forma monumental especialmente 

importante, graças à densidade de informações que acomodam, sua 

capacidade especial de transmitir narrativas e sua capacidade de circular 

amplamente mesmo na antiguidade (e, é claro, os textos sobreviventes 

são o principal veículo através do qual nós modernos conhecemos a 

sociedade romana) Mas muitos outros meios de comunicação também 

desempenham funções monumentais e podem chegar a um público 

muito mais amplo em momentos e lugares específicos do que os textos: 

 
230 Operando o que foi conceituado como allelopoiesis, como mencionamos anteriormente. Para uma 

exposição mais detida do conceito e um exemplo de sua aplicação, cf. FAVERSANI, Fábio; JOLY, Fábio 

Duarte. Alexandre em Quinto Cúrcio e o Principado Romano: Um estudo de allelopoiesis. Phoînix. Rio de 

Janeiro. No prelo. 
231 ROLLER, Matthew. Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2018, (p. 5-8). 
232 ROLLER, Matthew. Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2018, p.4. 
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discursos ou narrativas em forma oral, estátuas ou denominações 

honoríficas, coleções de espólios, inscrições ou pinturas 

comemorativas, estruturas construídas como templos ou túmulos ou 

estradas com nomes ou outras associações comemorativas, topônimos 

ou narrativas associadas a elementos topográficos, feridas ou cicatrizes 

ou outras marcas corporais, rituais ou outras práticas corporais 

incorporadas, performances dramáticas e assim por diante. Os 

monumentos incluem coisas feitas especificamente para fins 

comemorativos específicos e coisas pré-existentes às quais os 

significados comemorativos passam a ser anexados233. 

 

Portanto, a comemoração ocorre por esses diferentes meios, com isso adiciono as 

moedas (que não foram consideradas no amplo rol de exemplos construídos pelo autor) e 

seu potencial comunicativo na comemoração de algum acontecimento. Por exemplo, a 

cunhagem conduzida por Marcus Junius Brutus e Lucius Plaetorius Cestianus por volta 

dos anos de 43 – 42 a.C. (Figura 12) Este tipo monetário representava no anverso o busto 

do próprio Brutus utilizando barba, enquanto que no reverso um pileus centralizado e nas 

laterais duas adagas, com uma inscrição abaixo que dizia “Idos de Março”. Claramente, 

essa moeda fazia referência ao assassinato de César, e indicava através da iconografia 

como os assassinos de César se identificavam, como libertadores. O pileus era utilizado 

no ritual de manumissão de escravos e era símbolo inequívoco de liberdade.  

 
Figura 12 – RRC 508/3234 

 

Os emissores deste exemplar comemoraram o assassinato de César como uma 

forma de libertação da cidade de Roma de um tirano. A representação do busto de Brutus 

remetia ao passado lendário da cidade, no momento em que os romanos expulsaram os 

últimos monarcas de Roma. Logo, a moeda, como qualquer outro monumento, poderia 

 
233 ROLLER, Matthew. Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2018, p.6-7. 
234 RRC 508/3 – Denário de prata batido por volta de 43 – 42 a.C. No anverso, o busto de Marco Junio 

Bruto de barba, em volta as seguintes inscrições BRVT·IMP L·PLAET·CEST. No reverso, pileus 

centralizado e aos lados duas adagas, abaixo a inscrição EID·MAR. 
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ser utilizada para comemorar uma ação, pois assim, através do ato de rememorar se 

buscava normalizar aquela ação e inseri-la na qualidade de exemplum. 

Neste caso em específico, as ações dos assassinos de César foram repudiadas e 

combatidas por seus herdeiros. Eles também iriam elaborar os próprios tipos monetários 

como uma forma de projetar seus discursos e através da rememoração da imagem de 

César, consolidar sua posição política, além de poder se beneficiar de toda a narrativa já 

constituída e amplamente difundida pela cunhagem do próprio César, que seguia em 

circulação. 

Por fim, como última etapa do processo de estabelecimento dos exempla, existe a 

normalização, a comunidade como um todo aceita e normaliza o ato e seu ator. Por meio 

de diferentes monumentos aquela ação se torna parte de uma tradição moralizante, 

permitindo assim que este ato seja utilizado como parâmetro para outras atitudes dentro 

da comunidade. As formas monumentais dos exempla permitiam a uma apropriação 

abrangente pela comunidade, permitindo assim reinterpretações e reconhecimentos nesse 

processo de estabelecer exemplaridades235. Em suma, os tipos monetários enquanto 

pequenos espaços portáteis e monumentos de ampla circulação também eram utilizados 

como um mecanismo de difusão dos exempla, que seriam compreendidos e tomados não 

como receituários, mas como repertórios que permitem melhor conhecer e julgar as 

condutas na cidade.   

Portanto, a moeda pode ser analisada não apenas como parte do processo de 

monumentalização da sociedade romana. Mas também enquanto um objeto que dissemina 

os exempla e que tem um potencial comunicativo galvanizado pela ampla circulação dos 

repertórios numismáticos e dos discursos imagéticos inerentes a estes objetos.  

Os exempla utilizados nos discursos e mensagens elaborados em Roma não eram 

elementos culturais estáticos, repassados sem alteração. Cada exemplum era reapropriado 

e utilizado da maneira mais conveniente no contexto em que era rememorado. O caso de 

Tarpeia que aparece em cunhagens da década de 80 a.C., é uma evidência dessa prática. 

A história de Tarpeia foi reapropriada de diferentes formas e contextos distintos em 

Roma, servindo a múltiplos interesses e estabelecendo vários significados, ao mesmo 

tempo que alterando a própria lenda de Tarpeia236. Dessa forma, as moedas também eram 

 
235 ROLLER, Matthew. Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2018, p.10. 
236 WELCH, Tara S. Tarpeia: Workings of a Roman Myth. Columbus, Ohio: The Ohio State University 

Press, 2015, p.10-11. 
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utilizadas como suportes para remeter a essas exemplaridades tão significativas da 

tradição romana.  

Sendo assim, podemos perceber como as cunhagens eram utilizadas em uma 

multiplicidade de sentidos. Um objeto tão pequeno, mas com ampla circulação pelos 

diferentes grupos sociais, sendo capaz de monumentalizar, reviver, difundir as memórias 

construídas acerca de algum evento. Além disso, apresentavam os monetários 

responsáveis e suas gentes visando o reconhecimento público e, consequentemente, a 

possibilidade de ocupar outras magistraturas na República romana. 

Existem numerosas chaves analíticas para interpretar o funcionamento da moeda 

e sua importância dentro das sociedades na Antiguidade. Em nosso caso, preferimos 

contemplar como as cunhagens eram vinculadas a patrimônios e tradições 

memorialísticas das gentes em Roma. Isso nos ajuda a entender como a memória e as 

representações tornaram-se um campo de disputa da aristocracia romana. Dessa forma, 

não ignoramos a existência ou potencialidade de outras análises, mas entendemos que a 

memória e seus usos sociais e políticos são fatores de destaque na dinâmica da sociedade 

romana que se pautava no “ver e ser visto” e, acrescento, no “ser lembrado”. 

 

2.3 As cunhagens e a Guerra Social: o conflito no campo das representações 

 

As cunhagens eram componentes importantes na competição aristocrática, a 

apropriação destes objetos e sua inserção em um cenário de disputa entre os grupos 

aristocráticos, objetivava estender as redes de relações elaboradas pelas gentes. A moeda 

então era um suporte, como outros monumentos, que comunicavam através da memória 

os “serviços” que os sujeitos prestavam em nome da res publica, fator que potencializava 

o reconhecimento público da gens.  

A década de 80 a.C. e os acontecimentos deste período modificaram as relações 

na Península Itálica. Nesse contexto, os tipos monetários serviram como mecanismos de 

comunicação com o intuito de estabelecer novas redes de relações para além da cidade de 

Roma. Para entendermos o funcionamento desta nova dinâmica, precisamos olhar para as 

relações anteriores entre os romanos e os socii, e avaliarmos como a Guerra Social gerou 

uma mudança importante para Roma e suas conexões itálicas.  

A leitura de que Roma era uma cidade-Estado hegemônica na Península Itálica e 

mantinha controle absoluto sobre os socii é equivocada e pautada na interpretação de 

autores da antiguidade que escreveram suas obras no período imperial, como por 
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exemplo, Apiano de Alexandria. Sendo assim, esses autores projetavam sua própria 

realidade e contexto em épocas anteriores, transpondo as particularidades do cenário 

imperial romano para o período da República romana237. 

Após a expulsão dos reis em Roma no século V a.C., a República romana 

desenvolveu-se gradualmente, aglutinando novas experiências, valores, ideias238. 

Conflitos internos e externos galvanizaram mudanças nas estruturas políticas em Roma. 

A República ganhou forma em um longo processo, passando por diferentes arranjos que 

definiam as relações internas e externas da cidade de Roma239 em cada momento da 

República, que não representou de modo algum uma organização institucional inalterada 

entre os fins dos séculos IV e I a.C.240 

Durante o decorrer do século IV a.C., Roma expandiu e conquistou outras 

localidades na região do Lácio, ao mesmo tempo, estabeleceu alianças com comunidades 

itálicas como uma forma de consolidar sua influência na região. Fábio Faversani e Fabio 

Joly nos indicam mais sobre esse processo:  

O processo de expansão, assim, dificilmente pode ser explicado como 

um povo, os Romanos, de ethos militarista e belicoso, irresistivelmente 

conquistando outros povos. O processo de conquista, desde seus 

primórdios, talvez se explique melhor como um processo dirigido pelos 

interesses conflituosos e bastante instáveis de diversas aristocracias. 

Estas aristocracias, que dirigiam comunidades políticas mais ou menos 

autônomas, podiam se aliar a outras aristocracias ou ainda entrar em 

guerra com aquelas que, ainda há pouco, eram suas aliadas. Além disso, 

cada uma destas aristocracias tinha que manter seu poder sobre as 

comunidades políticas que dirigiam e ainda sobre as populações que 

não eram parte destas comunidades políticas, mas que estavam sob seu 

domínio (como os escravos e outros sujeitos sem direito a cidadania). 

Não teria existido, portanto, desde o princípio, uma centralidade 

inequívoca de Roma.241 

 

Roma através dos acordos e alianças com as comunidades latinas e, 

posteriormente, itálicas desenvolveu uma rede de relações, compostas por diferentes 

tratados. Roma fomentava laços e conexões de maneira singular, alinhados com os 

 
237 MOURTISEN, Henrik. Italian Unification: A study in ancient and modern Historiography. London: 

Institute of Classical Studies, 1998, p.9. 
238 FLOWER, Harriet. Roman Republics. Princeton: Princeton University Press, 2009, p.12. 
239 FAVERSANI, Fabio; JOLY, Fabio D. Expansão na Itália: Da Liga Latina ao saque de Roma. In: 

BRANDÃO, José L (org.) História de Roma Antiga. Volume I: das origens à morte de César. Coimbra: 

Imprensa da Universidade de Coimbra, 2015. p.103 - 126. 
240 Essa tese da alternância entre diferentes Repúblicas ao longo do tempo é o centro do argumento 

desenvolvido por Harriet Flower em seu Roman Republics. 
241 FAVERSANI, Fabio; JOLY, Fabio D. Expansão na Itália: Da Liga Latina ao saque de Roma. In: 

BRANDÃO, José L (org.) História de Roma Antiga. Volume I: das origens à morte de César. Coimbra: 

Imprensa da Universidade de Coimbra, 2015. p.103 – 126, (p.104). 
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interesses de cada comunidade e suas lideranças. Costumeiramente, os romanos 

respeitavam a autonomia interna das aristocracias locais. Sendo assim, não rompia com 

o status quo. Em vista disso, as alianças estabelecidas com Roma, devido a seu caráter 

bilateral, não permitiam a aglutinação das ambições dos grupos aliados242. Além disso, 

os assuntos ligados à política externa das cidades aliadas tornavam-se responsabilidade 

do Senado romano.  

O estabelecimento desta rede de conexões pelo Lácio permitiu a formação da Liga 

Latina. O caráter “defensivo” desta coalizão de cidades latinas com Roma e, 

posteriormente, com os sabinos, visava proteger os territórios e conquistas destes povos. 

A expansão territorial permitida pelos embates travados pela Liga possibilitou acesso a 

fontes de recursos estratégicos, comerciais e espólios de guerra. Consequentemente, 

foram estabelecidas maneiras para dividir os espólios entre as partes vencedoras. 

Portanto, a consolidação da posição política, social e econômica de Roma dependeu das 

redes de relações construídas na região do Lácio, inicialmente e depois, em horizontes 

cada vez mais amplos, abarcando o conjunto do mundo Itálico e, a seguir, as diversas 

regiões que compuseram o Império, cada uma encerrando uma grande diversidade de 

situações. Essas alianças e coalizões foram fulcrais para o desenvolvimento da República 

romana e da dinâmica das aristocracias na península Itálica e no conjunto do império243. 

Após diferentes conflitos durante o século V e IV a.C., inclusive a invasão de 

Roma pelos gauleses em 390 a.C., Roma, por intermédio destas redes de relações e 

coalizões com aristocracias locais de diferentes comunidades latinas e itálicas, 

estabeleceu um “império de cidades”244. Esse “Império”, foi consolidado durante todo o 

século III a.C., em relação as comunidades latinas, que antes compunham com Roma a 

Liga Latina. Roma consolidou suas alianças com essas populações ao integrá-las ao 

“Estado” romano e ao fomentar noções acerca de um passado em comum245. 

As relações com as comunidades itálicas foram estabelecidas de diferentes 

formas, devido principalmente às particularidades de cada região da Península Itálica e o 

 
242 MOURTISEN, Henrik. Italian Unification: A study in ancient and modern Historiography. London: 

Institute of Classical Studies, 1998, p.39. 
243 FAVERSANI, Fabio; JOLY, Fabio D. Expansão na Itália: Da Liga Latina ao saque de Roma. In: 

BRANDÃO, José L(org.) História de Roma Antiga. Volume I: das origens à morte de César. Coimbra: 

Imprensa da Universidade de Coimbra, 2015. p.103 – 126, (p.108-110). 
244 GUARINELLO, N. L. “Império e Imperialismo: realidades antigas e conceitos contemporâneos”. In: A. 

Campos et alii, eds., Os Impérios e suas matrizes políticas e culturais. Vitória, Flor e Cultura, 2008, p. 

10‑18. 
245 DE MAN, Adriaan. Expansão na Itália: Das Guerras Samnitas ao controlo da Itália. In: BRANDÃO, 

José L(org.) História de Roma Antiga. Volume I: das origens à morte de César. Coimbra: Imprensa da 

Universidade de Coimbra, 2015. p.127 – 144, (p.130). 
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peso de cada uma das aliadas nos interesses das diferentes aristocracias envolvidas no 

processo imperialista. Os conflitos no decorrer do século III a.C., garantiram a República 

romana uma posição de proeminência e um certo controle sobre o território da Península 

Itálica. As comunidades itálicas derrotadas por meio de combate militar eram na maioria 

dos casos anexadas ao sistema de alianças de Roma, especialmente aproveitando as 

divisões internas das aristocracias das comunidades derrotadas. Importante notar que as 

comunidades não eram monolíticas e sem dissensões. Esse fator sempre operava para que 

outras cidades aceitassem acordos com Roma em uma situação mais vantajosa quando 

comparada com aquela decorrente de uma derrota militar246. Os acordos com Roma se 

demonstravam favoráveis, principalmente, pela possibilidade de receber parte dos butins 

das guerras travadas por Roma e suas aliadas. Além disso, não havia interesse dos 

romanos em alterar o status quo das comunidades aliadas, pelo contrário, Roma se 

apoiava nas estruturas aristocráticas locais e em suas divisões para estabelecer as 

alianças.247  

As cunhagens permitem-nos perceber uma nuance do panorama geral da posição 

de poder de Roma na Itália. Como apresentado anteriormente, diferentes sociedades 

batiam seus próprios tipos monetários. Esse fator permite conjeturar sobre como as 

moedas batidas inicialmente em Roma tentavam ressaltar a identidade romana em um 

contexto de competitividade por espaço político na Península Itálica. Por exemplo, 

Nápoles cunhou moedas de prata até os anos de 250 a.C. e de bronze até 225 a.C., alguns 

destes exemplares continham símbolos que identificavam uma união entre Nápoles e 

comunidades da Campânia. Esse empenho em produzir cunhagens no Sul da Itália foi, 

segundo Rutter, o último esforço dessa região em bater moedas antes do controle 

romano248.  

 O avanço do poderio romano no território submeteu as diferentes comunidades 

itálicas ao “modelo de cunhagem romano”. Progressivamente, as cunhagens na Península 

Itálica foram unificadas sob o poder da República romana evidenciando uma unidade 

militar, econômica e cultural249. Karl Pink indica que os tipos monetários batidos em 

 
246 DE MAN, Adriaan. Expansão na Itália: Das Guerras Samnitas ao controlo da Itália. In: BRANDÃO, 

José L(org.) História de Roma Antiga. Volume I: das origens à morte de César. Coimbra: Imprensa da 

Universidade de Coimbra, 2015. p.127 – 144, (p.142). 
247 GUARINELLO, Norberto Luiz. Imperialismo greco-romano. São Paulo, Ática, 1994. 
248 RUTTER, N. The coinage of Italy. In: The Oxford Handbook of Greek and Roman Coinage. Oxford 

University Press, 2012, p.12. 
249 Ibid., p.12 
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Roma eram suficientes para suprir as necessidades civis da Península Itálica, portanto não 

havia a necessidade de outras comunidades cunharem numerários250.  

Roma então consolidou sua posição de poder na Península Itálica através das 

alianças e diversos tratados que eram independentes entre si. Desta forma, os romanos 

não compuseram uma aliança unificada de comunidades ou mesmo uma federação, mas 

sim uma rede de alianças centralizada por Roma251. Os conflitos contra Pirro (280 – 275 

a.C.) e as Guerras Púnicas – a 1ª entre os anos de 264 a 241 a.C. e a 2ª entre os anos de 

218 a 201 a.C. – fortaleceram o poderio de Roma na Península e posteriormente no 

Mediterrâneo. A Guerra Pírrica garantiu à República romana acesso ao território da 

Magna Grécia no sul da Península Itálica; A 1ª Guerra Púnica permitiu que Roma pudesse 

expandir seu território para a Sicília; A 2ª Guerra Púnica, após a invasão de Aníbal e sua 

derrota, concretizou a hegemonia romana em todo o território, ao subjugar os aliados 

rebelados e ao conseguir repelir um invasor tão perigoso, além de colocar Roma como 

potência incontestável no Mediterrâneo ocidental252.  

Henrik Mouritsen aponta que a Península Itálica foi completamente transformada, 

política e culturalmente, durante a República tardia. O autor pontua que, no decorrer dos 

séculos anteriores, o território era dividido em um grande número de comunidades, 

caracterizadas por uma notável pluralidade política e cultural. Porém, já ao início do 

Principado a Itália seria um território muito mais unificado sob os costumes romanos. 

Entretanto, não podemos enxergar esse processo de unificação como uma simples 

aculturação ou dominação romana. Os aliados itálicos e latinos tinham os próprios 

interesses e retiravam benefícios da expansão da República mesmo sem possuírem 

cidadania romana e mantinham diversos traços culturais próprios, sendo a diversidade 

linguística a mais óbvia. Isso demonstra como a “unificação” atingida pelo Império 

Romano ocorreu de maneira relativa e jamais foi completa, sendo marcada pelo 

estabelecimento de um conjunto de alianças que gerava grupos aristocráticos 

caracterizados pelas próprias divisões tanto no centro quanto na periferia do império 

crescente. Nesse sentido, o modelo tradicional de perceber a expansão romana como a 

 
250 PINK, Karl. The Triumviri Monetales and the Structure of the Coinage of the Roman Republic. 

Numismatic Studies No. 7:  The American Numismatic Society: New York, 1952. p.14. 
251 FAVERSANI, Fabio; JOLY, Fabio D. Expansão na Itália: Da Liga Latina ao saque de Roma. In: 

BRANDÃO, José L(org.) História de Roma Antiga. Volume I: das origens à morte de César. Coimbra: 
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252 GABBA, Emílio. Rome and Italy in the second century B.C. In: AUSTIN, A. E. et alii, Cambridge 

Ancient History, Vol.VIII: Rome and the Mediterranean to 133 B.C. 2nd edition. Cambridge, University 
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obra de um exército que se impôs contra inimigos e, depois, de uma cultura que dominou 

as demais não tem muito fundamento253. 

A conquista de novas regiões e a consolidação de Roma na Península Itálica e na 

região do Mediterrâneo promoveu um cenário de crescente prosperidade para romanos, 

itálicos e latinos. A evidência arqueológica aponta para a proliferação de programas 

públicos de construção ou reformas de templos em diferentes localidades, além disso, 

houve uma ampliação na economia monetária, como resultado do acúmulo de riquezas, 

ampliação e regularização de sua circulação254. 

A expansão territorial da República imperial romana garantiu uma prosperidade 

abrangente para as comunidades de aliados itálicos, latinos e para a própria cidade de 

Roma. As riquezas provenientes dos saques eram distribuídas as cidades aliadas e rotas 

comerciais consolidadas podiam ser acessadas por um conjunto cada vez mais amplo de 

comunidades aliadas. Entretanto, a principal fonte de riqueza para as comunidades aliadas 

tornou-se progressivamente a exploração dos territórios das “províncias”, que começam 

a ser constituídas apenas na virada do século III para o II a.C.255 Havia uma certa 

“unidade” de grupos de mercadores que agiam nas províncias, fossem eles itálicos, latinos 

ou romanos, a República romana garantia segurança e proteção a esses grupos mesmo 

sem possuírem cidadania256. Por outro lado, a consolidação de um universo provincial vai 

levar à produção de uma rede de tributação que estava em larga escala em mãos de 

particulares ao longo da República, os publicanos. 

Após a 2ª Guerra Púnica, Roma se tornou o ponto de convergência do Mundo 

Mediterrâneo ocidental. “Todos os caminhos levam a Roma” é um adágio conhecido e 

justificado por essa concretização da posição de destaque do Império romano na 

Antiguidade. A construção e pavimentação de estradas permitiu uma maior mobilidade e 

rapidez de acesso a determinadas regiões, as “rodovias” elaboradas pelos romanos passou 
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a sustentar uma rede de conexões que ligava a cidade de Roma com o resto da Península 

Itálica257. 

Os acordos fomentados entre Roma e os aliados itálicos normalmente garantia a 

manutenção da autonomia local, enquanto que os assuntos externos ficavam sob a 

responsabilidade do Senado romano258. Entretanto, com a expansão da República 

imperial e com o acesso a diferentes riquezas, os desejos dos aliados itálicos já não eram 

assegurados por esses tratados. A exploração militar e econômica que romanos 

estabeleciam por intermédio destas alianças era organizada de maneira massiva. Os 

aliados itálicos, durante o século II a.C., chegaram a contribuir com aproximadamente 

2/3 do exército romano259. Além disso, os soldados itálicos, ainda que recebessem uma 

parte dos espólios, precisavam arcar com o stipendium, ou seja, os custos dos próprios 

equipamentos militares. As aristocracias itálicas se encontravam em desvantagem, 

principalmente pelo acesso ao prestígio e reconhecimento das conquistas militares260. 

Desta forma, o cenário de enriquecimento que foi acessado durante o decorrer do 

século III e II a.C., também possibilitou o questionamento do estatuto em que os aliados 

itálicos eram inseridos em sua relação com Roma. Cidadãos romanos foram isentados de 

pagar o tributum a partir do ano de 167 a.C., após as conquistas militares na Macedônia. 

Porém, os aliados itálicos não desfrutavam deste mesmo privilégio261. São essas 

diferenças de status em um império em expansão que galvanizaram os desafetos entre 

itálicos e romanos, culminando no conflito que alteraria completamente as relações, entre 

eles a Guerra Social. 

A manutenção dos grupos aristocráticos das comunidades itálicas era parte do 

interesse romano262. A participação nas ações imperiais da República romana era uma 

obrigação dos aliados itálicos. Como vimos, isso propiciou a esta “aristocracia itálica” 

um gradual enriquecimento, e aos poucos, buscaram se integrar culturalmente com os 
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romanos em busca de novos campos de possibilidade. Paulatinamente, a formação de 

conexões e redes de relações despertou na aristocracia itálica a ânsia por uma partilha 

mais equânime na tomada de decisões do império263. 

A Guerra Social, que eclodiu no ano de 91 a.C., era uma reação à desigualdade 

que os romanos impunham às comunidades itálicas no que se refere aos benefícios da 

expansão, mas também foi um esforço das aristocracias itálicas na tentativa de alcançar 

posições de poder dentro das estruturas imperiais, as quais eram garantidas apenas através 

da cidadania romana. A concessão da cidadania a aristocratas itálicos servia para a 

mobilidade de suas famílias, mas não levava à equiparação das comunidades às quais eles 

pertenciam. Essa desigualdade reforçava o sentimento de benefícios crescentemente 

desiguais da expansão ao gerar divisões entre Roma e aliados e também entre os próprios 

aliados que eram integrados ao centro de forma desigual. Contudo, como afirma Henrik 

Mouritsen a centralização da “questão itálica” no acesso à cidadania era uma projeção de 

Apiano de Alexandria sobre os eventos da Guerra Social. Desta forma, outras nuances 

sobre esse conflito precisam ser levadas em consideração264. 

Para Mouritsen, a historiografia moderna adotou a perspectiva de Apiano como a 

explicação mais coerente sobre o a Guerra Social. A “questão itálica” e a discussão da 

emancipação das comunidades itálicas, teriam sido propostas pela primeira vez por Fúlvio 

Flaco em 125 a.C. Pouco tempo depois, Caio Graco tentaria reviver a discussão de uma 

maneira diferente: a cidadania seria concedida aos povos latinos. Depois o assunto ficou 

latente até as propostas de Lívio Druso em 91 a.C., que teria defendido a concessão de 

cidadania de maneira generalizada para todos os aliados itálicos. O insucesso da proposta 

de Druso e seu assassinato teriam sido o estopim da Guerra Social. Porém, essa versão 

pautada na continuidade e linearidade da discussão sobre a cidadania não inclui a 

confederação formada pelos rebelados itálicos como protagonistas265.   

Os aliados de Roma, fossem latinos ou itálicos passaram a ter mais consciência da 

sua participação nas campanhas de expansão da República Imperial romana266. O caráter 
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defensivo deixou de ser o principal elemento das alianças com Roma. A expansão e a 

conquista de novas regiões no Mediterrâneo só puderam ser garantidas através do apoio 

das comunidades itálicas e latinas. A gradual diferenciação entre Roma e as outras cidades 

da Península Itálica tornou-se mais clara no decorrer desse processo expansionista. Os 

aliados ajudaram a construir o Império Romano e não um império itálico, ou seja, não 

partilhavam das posições de poder e dos privilégios extraídos das conquistas militares em 

sua plenitude. Como ressaltamos, havia uma integração, mas ela era fragmentária e 

progressivamente aprofundou as divisões tanto nas comunidades aliadas como em Roma. 

A concessão da cidadania aos aliados itálicos – de maneira pacífica – promoveria 

uma gama de problemas sem precedentes em Roma. Henrik Mouritsen indica que 

politicamente o número de votantes, praticamente, dobraria. A administração da 

República romana precisaria reorganizar suas estruturas para adequar os novos grupos 

inseridos nas estruturas de poder do império. Para o funcionamento da integração de 

grupos de aliados itálicos, a nobilitas romana precisaria abdicar de seus privilégios 

relacionados ao acesso das magistraturas. Financeiramente, Roma deixaria de receber o 

tributum dos aliados, já que estes se tornariam cidadãos romanos e isentados desse 

encargo267.  

A perspectiva de Henrik Mouritsen nos ajuda a consolidar a noção de que não 

houve interesse por parte do Estado romano em modificar o status quo das comunidades 

aliadas ao conceder o estatuto da cidadania a essas como um todo. O autor ainda indica 

que Roma nunca desenvolveu uma tentativa séria de conduzir a discussão acerca da 

emancipação dos aliados itálicos e afirma também que não havia uma “vontade universal” 

dos aliados na busca da cidadania268. Desta forma, a Guerra Social é um conflito 

complexo que modificou completamente as relações entre Roma e as comunidades 

itálicas espalhadas pela Península. Ao observarmos o contexto e a forma sutil como o 

conflito é evocado nas cunhagens, podemos perceber que as consequências da Guerra 

Social moldariam a forma do império romano.   

No decorrer do inverno de 91/90 a.C., os itálicos rebelados contra a hegemonia 

romana estabeleceram um “Estado rival”269. O propósito inicialmente era a supervisão e 
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gestão dos conflitos. A confederação das cidades rebeladas estabeleceu a cidade de 

Corfínio como “capital” da aliança. Foi instituído um fórum, uma casa senatorial e um 

Senado composto por quinhentos membros270. A aliança dos rebelados era formada por 

ao menos doze comunidades e cada uma delas indicou um comandante militar durante os 

anos da Guerra Social271. Apiano de Alexandria, tem entre os autores da antiguidade que 

relataram sobre o acontecimento, a mais completa lista dos povos envolvidos no 

conflito272. Apiano nos conta sobre o início do conflito:  

Estourada a revolta, todos os povos vizinhos dos Ausculanos trouxeram 

à luz os seus preparativos para a guerra, os Marsos, Pelignos, Vestinos, 

Marrucinos e, a seguir, os Picentinos, Frentanos, Hirpinos, Pompeianos, 

Venusianos, Iápiges, Lucanos e Samnitas, todos os povos que antes 

eram hostis aos Romanos e também quantos outros povos desde o Rio 

Liris, que hoje me parece ser considerado o Literno, até a parte mais 

profunda do Golfo Adriático se encontra quem vai por terra ou ao longo 

da costa. Aos embaixadores que foram enviados a Roma para reclamar 

que, tendo cooperado em tudo com os romanos para a realização de seu 

império, não eram considerados dignos da cidadania daqueles que 

haviam se beneficiado de sua ajuda, o senado respondeu com toda a 

energia que se eles se arrependessem do que havia acontecido, 

poderiam mandar embaixadores, mas de outra forma não. Os aliados, 

perdida toda esperança, iniciaram os preparativos. Além do exército de 

cada cidade, eles tinham um em comum, cujo número subia para cem 

mil homens, incluindo infantaria e cavalaria. Os romanos enviaram 

contra eles outro exército, de igual número, formado entre seus próprios 

cidadãos e dos povos da Itália que ainda estavam aliados com eles273. 

 

No outono de 91 a.C., uma revolta eclodiu em Ásculo. Os locais, itálicos, 

massacram os romanos presentes na cidade, inclusive o pretor Q[uintus]. Servílio 

[Servilius] que se encontrava na cidade investigando rumores que indicavam para a 

possibilidade de revolta dos aliados itálicos274. Em um último esforço, os aliados itálicos 

tentaram estabelecer um acordo com o Senado romano que prontamente negou as 

reivindicações destes, como indica Apiano no trecho citado acima. Inicialmente, o 

conflito foi denominado como Guerra Mársica, porque os Marsos haviam sido os 

primeiros a pegar em armas. Mas com a sublevação de outros povos, a dimensão do 
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conflito foi finalmente compreendida e passou então a ser reconhecida como Guerra 

Social275. 

As comunidades latinas tomaram um posicionamento diferente da confederação 

itálica rebelada. Excetuando-se a cidade de Venúsia, todas as colônias latinas se 

mantiveram leais a Roma. A lealdade dos povos latinos foi de extrema importância para 

a resolução da Guerra Social, o equilíbrio e o desfecho da Guerra foram definidos pela 

posição tomada pelos latinos em se manterem leais a Roma. A Guerra Social assumiu um 

caráter anti-romano. Esse fator permitiu que os latinos se alinhassem ao interesse romano 

no combate, já que os latinos e romanos compartilhavam de elementos culturais 

semelhantes e, por manterem alianças desde o início da expansão, possivelmente estavam 

mais integrados, especialmente através da concessão da cidadania para diversas gerações 

e a conquista de benefícios para as suas comunidades, quando comparados aos que foram 

integrados no processo de expansão posteriormente. A revolta propagada pelos itálicos 

abriu um campo de possibilidades para as reivindicações das comunidades latinas276. 

A Guerra Social foi um embate diferente enfrentado por Roma, pois os inimigos 

conheciam e partilhavam de estratégias semelhantes e tinham experiências comuns por 

terem combatido lado a lado com os romanos por séculos. Desta forma, o caráter distinto 

da Guerra Social seria decidido pela capacidade de mobilização das forças militares de 

cada lado. Portanto, se os latinos decidissem retardar seu apoio, Roma poderia ser 

desfalcada em quase 1/3 de suas forças mobilizáveis na Península Itálica277. 

As comunidades latinas foram então integradas ao Estado romano através da 

concessão da cidadania no ano de 90 a.C.278. A garantia de cidadania às comunidades 

latinas permitiu que Roma consolidasse sua posição militar durante a Guerra Social. 

Como veremos posteriormente, as cunhagens realizadas em Roma nos anos de 90 e 89 

a.C., aludiam e rememoravam o caráter compartilhado da cultura romana com os latinos.  

Os rebelados itálicos constituíam grupos bem diversos entre si, o combate contra 

a hegemonia romana fez com que a organização destes grupos em uma confederação fosse 

uma consequência necessária. A capital da confederação foi estabelecida em Corfínio, 
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cidade que foi renomeada como Itálica. O principal motivo para escolha da capital dos 

Pelignos foi sua localização estratégica279. A formação de uma estrutura de governo 

“federalizada” estabelecia uma identidade política e cultural compartilhada entre os 

itálicos280. As comunidades itálicas não abdicaram da autonomia interna de cada 

localidade, mas claramente a confederação itálica era uma maneira de retirar a hegemonia 

romana dos assuntos do império.  

A federação itálica não era uma “cópia” das estruturas políticas da República 

romana. Era um novo conceito político que visava à administração das estruturas 

imperiais. Ou seja, isso demonstra que ao afastar-se das noções políticas da República 

romana, os aliados itálicos tinham percepções e desejos que ultrapassavam a mera 

aquisição da cidadania281. Os insurgentes adotaram um modelo em que várias cidades 

estão em condição de maior isonomia, configurando uma federação, em oposição ao 

controle exercido por Roma e suas redes de alianças.  Este fator fica evidente também nas 

cunhagens realizadas pelos itálicos durante a Guerra Social.  

A escala e a amplitude da guerra exigiram a produção em massa de 

moedas de ambos lados para pagar o grande número de soldados que 

estavam sendo mobilizados para o conflito. A extensão e velocidade 

com que a moeda insurgente foi produzida foi verdadeiramente 

surpreendente. Isso é demonstrado pelo grande número de cunhos de 

moedas que foram fabricadas pelos italianos, bem como a diversidade 

das imagens em suas moedas, apesar da guerra ter durado pouco mais 

de dois anos e o período em que estavam produzindo moedas fosse 

limitado. De fato, a produção de moedas dos insurgentes pode ter se 

igualado à do Estado romano naquele momento. Este feito é mais uma 

evidência de que os insurgentes estavam bem preparados e 

compreendiam totalmente a magnitude da guerra282 

 

As moedas cunhadas pela confederação itálica seguiam os mesmos padrões dos 

tipos monetários romanos, apesar de serem uma “imitação” do denário romano, as 

cunhagens realizadas pelos itálicos apresentam um horizonte amplo das perspectivas e 

anseios dos itálicos acerca de seu contexto283. Desta forma, o repertório numismático 
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elaborado pela Confederação Itálica demonstra, em comparativo com os numerários 

romanos, um embate também no campo das representações.  

Um dos exemplares da série de cunhagens das cidades itálicas que foram batidas 

entre 90 – 88 a.C., representa no anverso uma figura feminina identificada como Itália 

utilizando uma coroa de louros, com a legenda em volta “ITALIA”. Se faz necessário 

abrir um adendo sobre a questão das legendas nas moedas dos insurgentes. As legendas 

nos tipos monetários desse grupo são encontradas tanto em latim, quanto em osco. Esse 

fator pode estar vinculado com a “divisão” da Guerra Social na região norte e sul da 

Península Itálica, em que predominavam respectivamente o latim e o osco como língua 

local. No reverso deste tipo monetário (Figura 13) é apresentada uma cena de juramento, 

em que no centro, aparece um jovem ajoelhado segurando um leitão, enquanto que 

dispostos nas laterais, aparecem quatro soldados de cada lado.  

 
Figura 13 – CRR 621284 

 

A figura de Itália nesse tipo monetário é uma novidade. A imagem de Itália só vai 

aparecer em moedas romanas a partir da década de 70 a.C. Isso pode demonstrar como 

os itálicos projetavam uma noção mais ampla sobre as estruturas imperiais. O reverso é 

modificado em outros exemplares, sendo alterado o número de soldados para seis, quatro 

ou dois no total, isso pode significar que oito foi o número de comunidades itálicas que 

inicialmente compuseram a aliança contra a hegemonia romana e que este número teria 

aumentado com o decorrer da Guerra Social285. 

A estratégia da Confederação Itálica na Guerra Social foi tentar atingir os 

diferentes fronts ao mesmo tempo, com o foco principal sendo a captura das colônias 
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latinas286. Entretanto, o ano de 91 a.C. está vinculado principalmente com a convocação 

das tropas. Dessa forma, os conflitos em campo aberto passaram a ocorrer no próximo 

ano. Isso também é demonstrado nas cunhagens que começaram a ser batidas pela 

Confederação no ano de 90 a.C.287 

Durante o ano de 90 a.C., os efetivos da Confederação Itálica foram concentrados 

na tomada de locais fortificados de importância estratégica e a captura de rotas para o sul 

e para o leste, que garantiam uma maior mobilização das tropas itálicas288. As primeiras 

ações dos itálicos demonstram um grande conhecimento da estratégia dos romanos e 

também de seu comprometimento com a Guerra Social289. O conflito se alastrou pela 

Península Itálica, envolvendo diferentes regiões. O ano de 90 a.C. ficou marcado por uma 

série de vitórias da Confederação Itálica. Entretanto, nos anos posteriores de 89 e 88 a.C., 

Roma conseguiu vitórias decisivas que modificaram completamente o curso da Guerra 

Social290. 

O repertório numismático elaborado pelos itálicos291 serviu ao propósito de 

publicizar o posicionamento da Confederação Itálica, visando assim construir uma 

mensagem que convocasse os povos da Península sobre a bandeira da Confederação. 

Além disso, as moedas também comemoravam e buscavam reforçar as vitórias itálicas 

sobre os romanos292. Esse fator fica bem evidenciado no tipo monetário que apresenta no 

reverso (Figura 14) um touro atropelando a loba romana. No anverso aparece o busto da 

divindade Baco utilizando uma coroa de hera. O mais interessante dessa moeda – além 

da iconografia que exaltava a superioridade dos itálicos em relação aos romanos – são as 

inscrições em ambos os lados da moeda.  
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Figura 14 – CRR 641293 

 

Essa moeda indicava a posição de comando de Caio Pápio Mutilo [gaius papius 

mutilus] ao vinculá-lo com o título de “Embratur” que em latim tem o significado de 

imperator294. Dessa forma, o tipo monetário ressaltava quem era um dos principais 

comandantes das tropas itálicas. Além disso, comemorava as vitórias iniciais dos itálicos 

diante dos romanos como uma forma de estimular a moral dos itálicos. Em conjunto a 

isso, ressaltamos que a iconografia desenvolvida nessas emissões monetárias demonstra 

como as comunidades itálicas eram conscientes acerca de elementos da cultura romana, 

por exemplo, a loba como uma representação de Roma. 

Caio Pápio Mutilo emitiu uma série de moedas “bilingues”, com presença de 

inscrições em latim e também em Osco em um mesmo objeto. A principal motivação para 

a elaboração destes tipos monetários estava na possibilidade de circulação destes objetos 

de maneira ampla, já que se misturavam com o denário romano ao seguirem seus padrões 

de pesos e medidas. Essa “convergência” através das moedas era parte da construção de 

um discurso ideológico da Confederação Itálica que prezava pela construção de uma 

unicidade da Península Itálica295. 

 No anverso desta moeda de Mutilo (Figura 15), é representado o busto da 

personificação de Itália. No reverso, os dioscuri são representados cavalgando em 

direções opostas. A presença dos dioscuri indica o compartilhamento de aspectos 

culturais entre itálicos e romanos. Desta forma, esse objeto valorizava como as relações 

culturais da Península Itálica eram intricadas.  

 
293 CRR 641 – Denário de prata batido por volta de 90 – 88 a.C. No anverso, o busto da divindade Baco 

utilizando uma coroa de hera, em volta a inscrição em Osco MUTIL EMBRATOR. No reverso, a 

representação do touro itálico escorraçando a loba romana, no exergo a inscrição em Osco C.PAAPI.  
294 SALMON, E. T. ‘Notes on the Social War’, Transactions and Proceedings of the American Philological 

Association 89, pp. 159–184, 1958, (p.169) 
295 DART, Christopher. J. The Social War, 91 to 88 BCE: A History of the Italian Insurgency against the 

Roman Republic. London, Routledge, 2014, p.115. 
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Figura 15 – CRR 636296 

 

As moedas batidas pela Confederação Itálica destoavam das cunhadas pela 

República romana em alguns aspectos iconográficos. Por exemplo, devido ao contexto 

conflituoso, os tipos monetários itálicos buscavam construir um discurso imagético que 

ressaltasse as vitórias e superioridade itálica acima de tudo. Enquanto isso em Roma, os 

repertórios elaborados pelos tres uiri monetales elaboravam outros discursos como 

veremos a seguir. Retornaremos ao desfecho da Guerra Social e suas implicações após 

olharmos para a situação em Roma.  

Por fim, A Guerra Social pode ser compreendida como um conflito entre 

conjuntos de setores aristocráticos que anteriormente estavam unidos sob a égide romana. 

O confronto orbitava as aristocracias articuladas nas redes de alianças de Roma que eram 

enfrentadas por aristocracias de diversas cidades organizadas em uma federação. As 

Guerras Sociais não devem ser entendidas como um embate contra o império, mas sim 

uma disputa sobre quem o controlaria e a forma que seria administrado. Isso fica evidente 

com o estabelecimento de Corfínio como uma nova capital e como isso representava uma 

organização política mais isonômica e descentralizada do Império297. “Romanos” e 

“Itálicos” eram, de algum modo, formas de designar alianças em conflito, mas que 

partilhavam muitos elementos em comum devido aos valores compartilhados e forjados 

durante séculos. O sistema monetário era um desses elementos em comum, as moedas 

serviram como uma arena da disputa entre as duas formas de articulação do poder 

imperial. 

 

 
296 CRR 636 – Denário de prata batido por volta de 90 – 88 a.C. No anverso, o busto da personificação de 

Itália utilizando brincos e um colar de contas, embaixo, a inscrição ITALIA, atrás, uma coroa de louros e 

uma marca denominacional X que representava o valor. No reverso, os dioscuri cavalgando em direções 

opostas, com uma estrela sobre a cabeça de cada um, no exergo, a inscrição em Osco C PAAPI C. 
297 ISAYEV, E. “Corfinium and Rome: changing place in the Social War.” In_: GLEBA M., HORSNAES 

H.W (eds.). Communicating Identity in Italic Iron Age Communities. Oxford: Oxbow, 2011: 210‒222. 
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2.4 Roma e as cunhagens durante a Guerra Social 

 

 A produção de tipos monetários em Roma entre os anos 90 – 88 a.C. foi massiva. 

Ao observarmos o nosso Repertório Numismático Republicano (RNR), percebe-se que 

dos oitenta e cinco exemplares selecionados, os quais englobam dos anos 90 a 80 a.C., 

trinta e três são referentes ao período da Guerra Social. Os três monetários responsáveis 

pela cunhagem dos anos 90 a.C. eram: Lúcio Calpúrnio Pisão Frúgio [Lucius Calpurnius 

Piso Frugi], Quintus Titius e Caio Víbio Pansa [Gaius Vibius Pansa]. 

A revolta dos itálicos e sua mobilização impôs a Roma condições semelhantes às 

Guerras Púnicas, o inimigo estava no “quintal de casa”. Isso forçou a República romana 

a tomar medidas drásticas como o recrutamento de libertos. A mobilização de 

contingentes armados provenientes das províncias como Gália, Espanha e África foi 

decisiva ao modificar a situação dos conflitos298. Entretanto, como visto anteriormente, o 

apoio das colônias latinas foi essencial para evitar uma vitória decisiva da Confederação 

Itálica. A aliança com os latinos foi assegurada através da concessão da cidadania. Porém 

a construção de um discurso que ressaltava a partilha de elementos culturais entre 

romanos e latinos precisa ser destacado, principalmente, pelo caráter anti-romano da 

Guerra Social.  

O repertório numismático elaborado por Frúgio ao remeter aos jogos promovidos 

em honra a divindade Apolo [Ludi Apollinari] buscava construir um discurso que 

perpassava a monumentalização do patrimônio memorialístico de sua gens e também o 

contexto da Guerra Social. O primeiro tipo monetário do repertório de Frúgio retrata o 

busto de Apolo no anverso (Figura 16) e no reverso a representação de um cavaleiro 

galopando segurando um ramo de palma.  

 

 
298 MOURTISEN, Henrik. Italian Unification: A study in ancient and modern Historiography. London: 

Institute of Classical Studies, 1998, p.159. 
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Figura 16 – RNR 01299 

 

O aparecimento de Apolo nas cunhagens passa a ser recorrente pouco antes da 

eclosão da Guerra Social300. No caso de Frúgio existe um patrimônio memorialístico que 

atribui a realização dos ludi apollinares à gens desse monetário. Essa moeda faz 

referência ao pretor de 211 a.C., C. Calpúrnio Pisão, que instituiu de maneira permanente 

os jogos em homenagem a divindade Apolo. Essa memória da gens e sua 

monumentalização está vinculada com a Guerra Social devido ao contexto da época em 

que os jogos foram instituídos. Além disso, o acesso a essas memórias em torno das gentes 

serviam para consolidar a carreira pública dos jovens aristocratas em início de carreira, o 

que é de fato o caso de Calpúrnio Pisão que foi Tribuno da Plebe no ano de 89 a.C., e 

Pretor no ano de 74 a.C.301 

Quando os jogos de Apolo foram trazidos para Roma, o conflito contra Aníbal 

ameaçava toda a estabilidade da Península Itálica. Desta forma, o tipo monetário de 

Frúgio, através da memória dos ludi apollinares, buscava construir um discurso sobre os 

momentos turbulentos enfrentados por Roma, principalmente por Apolo ser uma 

divindade com o potencial de agregar diferentes grupos sociais e de variadas localidades 

em um momento de fragmentação da Península Itálica e desagregação dos Itálicos da 

estrutura do império302. 

 
299 RRC 340/1 - Denário de prata batido no ano de 90 a.C. No anverso, busto laureado de Apolo voltado 

para a direita. No reverso, cavaleiro conduzindo cavalo e em uma das mãos um ramo de palma. Abaixo, a 

inscrição L PISO FRVG[I].  
300 LUCE. T.J. Political propaganda on Roman Republican coins: circa 92-82 B.C. American Journal of 

Archeology, v. 72, 1, Jan. 1968: 25-39. 
301HAMILTON, Charles D. The Tresviri Monetales and the Republican Cursus Honorum. Transactions 

and Proceedings of the American Philological Association, vol. 100, 1969, p.181- 199, (p.198). 
302 BARBOSA, Gisele O. A. Quando o divino celebra o humano: religião, política e poder nas moedas 

republicanas romanas (139 – 83 AEC). Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Unirio. 

Programa de Pós-graduação em história, volume I, 2017, p.162 
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Em outros dois exemplares de Frúgio, um quinário (Figura 17) e um sestércio, o 

monetário continuava remetendo à divindade Apolo, certamente em uma tentativa de 

identificação da sua gens por sua relação com os ludi apollinares. No sestércio, a presença 

do cavalo galopando livremente era uma referência continuada aos jogos de Apolo já 

realizada nos denários. A presença da divindade Vitória no quinário faria alusão aos 

conflitos da Guerra Social. A divindade foi representada portando na mão direita uma 

coroa e na mão esquerda uma lança e espada303. 

 
Figura 17 – RNR 02304 

 

Outra divindade que “retorna” nas cunhagens é Saturno. Pouco antes da Guerra 

Social, a presença dessa divindade se torna novamente recorrente em certos tipos 

monetários, principalmente em moedas de bronze. A presença de Saturno nas cunhagens 

romanas fornecia um caráter “pro-itálico” em Roma, principalmente vinculado com os 

latinos, isso se levarmos em consideração a lenda de Saturno que se assentou na região 

do Lácio e foi recebido pela divindade Janus305.  

A retomada da produção de pequenas denominações monetárias também está 

vinculada com a mobilização de recursos para a realização da Guerra Social, dessa forma, 

esse “retorno” não necessariamente implica na construção de um discurso “pró-itálico”, 

mas sim na emissão de tipos monetários de variados valores para custear os gastos com 

os conflitos. Contudo, a ampla circulação desses numerários poderia estar vinculada com 

 
303 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974, p.344. 
304 RRC 340/2 – Denário de Prata, batido por volta de 90 a.C. No anverso foi representado o busto laureado 

de Apolo. No reverso, a divindade Vitória segurando em sua mão uma coroa e na outra uma lança e espada. 

Ao redor as inscrições L _PISO_ FRUGI. 
305SMITH, William (ed.). Dictionary of Greek and Roman biography and mythology. London: J.Walton, 

1867, Vol.3, p.726 
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a noção de abundância e a vinda de uma nova era de ouro que a figura da divindade 

Saturno era relacionada306 

De 90 a 88 a.C. o busto de Saturno é apresentado no anverso na grande maioria 

dos semis batidos durante esse período. Essas pequenas moedas de bronze eram 

“padronizadas”, no as o anverso era ocupado pelo busto de Janus, no reverso uma proa 

de navio acompanhada de alguma marca denominacional ou uma pequena inscrição. Já 

nos semis o busto de Saturno substitui o de Janus (Figura 18).307 

 
Figura 18- RNR 04308 

 

O monetário Quinto Titio [Quintus titius] elaborou um repertório numismático 

que remetia a origem de sua gens vinculada com a divindade “Mutinus Titinus” (Figura 

19) que teria seu templo localizado no monte Vélia. O monetário substitui em outros 

exemplares o busto de Mutinus pelo de Liber e Vitória, o reverso carrega a mesma 

referência a figura do Pégaso e logo abaixo o nome da autoridade emissora. Crawford 

aponta que não há embasamento suficiente para indicar que o busto barbado no anverso 

seja de Mutinus Titunus309. Já Robert Palmer310 e T.P.Wiseman311 apontam que a presença 

deste busto no anverso constrói uma referencia com o nome da gens do monetário, a qual 

 
306 ROWLAND Robert J.Jr. Saturn, Saturninus, and the Socii. Classical Philology, Vol. 62, No. 3, Jul., 

1967, pp. 185-189. 
307 BARBOSA, Gisele O. A. Quando o divino celebra o humano: religião, política e poder nas moedas 

republicanas romanas (139 – 83 AEC). Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Unirio. 

Programa de Pós-graduação em história, volume I, 2017, p.153. 
308 RRC 340/5 – Semis de bronze batido por volta de 90 a.C. No anverso, busto laureado de Saturno. No 

reverso, proa de um navio, em volta a inscrição L·PISO FRVGI. 
309 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974, p.346 
310 PALMER, Robert E.A. Mutinus Titinus: A Study in Etrusco-Roman Religion and Topography. In_: 

Roman Religion and Roman Empire: Five Essays. University of Pennsylvania Press, 1974, pp. 187–206. 
311WISEMAN, T.P.  Some Republican Senators and Their Tribes. The Classical Quarterly, New Series, 

Vol. 14, No. 1, May, 1964, pp. 122-133 (P.131) 
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durante o período republicano não tinha muito destaque, sendo que o primeiro membro a 

alcançar o consulado foi [M.Titius] em 31 a.C.312 

 
Figura 19 – RNR 05313 

 

Desta forma, Quinto Titio [Quintus Titius] buscava ressaltar e monumentalizar o 

vínculo que a gens Titia estabelecia como sua origem. Devido à ausência de um cursus 

honorum proeminente dentro da gens Titia, ou um com potencial de construir um 

patrimônio memorialístico através da ocupação de magistraturas, essa gens plebeia não 

era muito conhecida durante a República. Um outro exemplar batido por Titio aponta para 

o funcionamento da magistratura dos tres uiri monetales. O monetário se utilizou do 

mesmo repertório imagético que seu colega magistrado Caio Víbio Pansa314 [Gaius 

Vibius Pansa] (figura 20). Esse compartilhamento de repertórios imagéticos demonstra 

como o trabalho relacionado a escolha e elaboração dos repertórios numismáticos podiam 

ocorrer de maneira conjunta.  

 

 
312 SMITH, William (ed.). Dictionary of Greek and Roman biography and mythology. London: J.Walton, 

1867, Vol.3, p.112-113. 
313 RRC 341/1 – Denário de prata batido por volta de 90 a.C. No anverso, busto barbado de Mutinus Titunus 

(Priapo) utilizando um diadema alado. No reverso, um Pegasus e o nome da autoridade emissora 

enquadrada Q_TITI. 
314 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974, p.346 
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Figura 20 – RNR 10315 

 

O último monetário do ano 90 a.C. foi Caio Víbio Pansa [Gaius Vibius Pansa] 

que elaborou um repertório numismático, em que estabelecia vínculos entre sua gens e a 

divindade Pan. Os tres uiri monetales que não eram provenientes de gentes reconhecidas 

publicamente pelos seus feitos, costumeiramente tentavam por intermédio das imagens 

das divindades, dos nomes de seres lendários, da fonética ou mesmo raiz etimológica de 

uma palavra, costurar uma relação com a gens, concedendo assim um formato “original” 

para as suas gentes com o intuito de estabelecer uma marca pessoal ou familiar316. 

O repertório numismático elaborado por Pansa busca estabelecer referências com 

a origem de sua família. O tipo monetário em que no anverso é representada uma máscara 

de Sileno [Silenus] e no reverso, uma de Pan aludem diretamente ao cognomen utilizado 

pelo monetário317 (Figura 21). 

 

 

 
315 RRC 341/6 – Triens de bronze batido por volta de 90 a.C. No anverso, máscara representando o busto 

barbado de Sileno utilizando uma coroa de hera. No reverso, a divindade Ceres andando e portando tochas 

em ambas as mãos, na frente um porco, abaixo a inscrição Q.TITI 
316 BARBOSA, Gisele O. A. Quando o divino celebra o humano: religião, política e poder nas moedas 

republicanas romanas (139 – 83 AEC). Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Unirio. 

Programa de Pós-graduação em história, volume I, 2017, p.113. 
317 LUCE. T.J. Political propaganda on Roman Republican coins: circa 92-82 B.C. American Journal of 

Archeology, v. 72, 1, Jan. 1968: 25-39 (p.29). 
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Figura 21 – RNR 11318 

 

O monetário Caio Víbio Pansa teria sido supostamente o pai adotivo do cônsul de 

43 a.C. Caio Víbio Pansa Cetroniano [Gaius Vibius Pansa Caetronianus], Pansa era um 

apoiador de Mário durante a Guerra Civil e, por isso, foi colocado nas listas de proscritos 

de Sula. A gens Víbia é pouco conhecida na história da República romana. Porém, 

encontram-se referências ao nome da gens nas comunidades itálicas durante a 2ª Guerra 

Púnica319. A gens tem um destaque maior durante o império, inclusive dois imperadores 

portavam o nome Vibius (Trebonianus Gallus e Volusianus)320.  

Pansa era um cognomen utilizado para definir a característica de ter pés largos ou 

pés abertos321. Um outro tipo monetário de Pansa remeteria às origens da família ao sul 

da Itália. O fator que indica essa característica da gens seria a presença da divindade Ceres 

no reverso de um tipo monetário322 (Figura 22). Em outros exemplares cunhados por 

Pansa, a presença da divindade Vitória ou a de divindades como Minerva conduzindo 

uma quadriga (Figura 23) fazem referência as vitórias de Roma na Guerra Social323.  

Desta forma, este trio de monetários do ano 90 a.C. e os repertórios numismáticos 

elaborados por eles nos permitem conjeturar que: em um primeiro momento esses 

monetários utilizam de sua posição enquanto magistrados para monumentalizar e mesmo 

 
318 RRC 342/1 – Denário de Prata, batido em 90 a.C. No anverso foi retratado a máscara do busto barbado 

de Sileno, atrás a inscrição PANSA que identificava a autoridade emissora. No reverso, foi representado a 

máscara do busto barbado de Pan e abaixo a inscrição C_VIBIUS_C_F. 
319 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974, p.349. 
320 SMITH, William (ed.). Dictionary of Greek and Roman biography and mythology. London: J.Walton, 

1867, Vol.3, p.1253 
321 Ibidem, p.112. 
322 LUCE. T.J. Political propaganda on Roman Republican coins: circa 92-82 B.C. American Journal of 

Archeology, v. 72, 1, Jan. 1968: 25-39 (p.29). 
323 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974, p.349. 
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construir um patrimônio memorialístico de suas gentes; e ao mesmo tempo também 

respondem aos conflitos da Guerra Social em outras moedas batidas por estes.  

 
Figura 22 – RNR 13324 

 

A República romana possuía assim uma organização complexa em relação às 

cunhagens. Ao mesmo tempo que poderia ser um espaço de monumentalização ou de 

rememoração de um patrimônio memorialístico, também poderia ser utilizada como uma 

forma de publicizar e comemorar os eventos do contexto em que estavam inseridas.  

 
Figura 23 – RNR 16325 

 

Outros repertórios dos anos 89 e 88 a.C. também remetem ao conflito existente 

através da iconografia nas cunhagens e mesmo por intermédio da memória, sendo assim, 

ao analisarmos esses objetos podemos perceber que o interesse dos monetários não era 

apenas de publicizar ou realizar uma “propaganda” sobre os assuntos da Guerra, mas sim 

de monumentalizar as memórias de suas gentes.  

 
324 RRC 342/3 – Denário de prata, batido em 90 a.C., no anverso foi representado o busto laureado de Apolo 

e atrás a inscrição PANSA. No reverso, foi retratado a divindade Ceres segurando uma tocha em cada mão 

e a frente um porco, atrás a legenda C_VIBIVS_C_F. 
325 RRC 342/6 – Denário de prata, batido em 90 a.C. No anverso e reverso foi batido o mesmo repertório 

imagético. A divindade Minerva conduzindo uma quadriga, em uma mão segura uma lança e as rédeas, e 

na outra um troféu. A única alteração na representação é a posição da imagem, no anverso voltado para a 

esquerda e no reverso para direita. No anverso a inscrição PANSA aparece no exergo, no reverso 

C_VIBIVS_C_F também foi posicionada no exergo. 
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Como já discutimos anteriormente, ao evocar o passado como uma forma de 

responder a indagações do presente, o passado era ressignificado no processo de 

allelopoiesis que remonta as temporalidades mutuamente. Em 89 a.C., Marco Pórcio 

Catão [M.Porcius Cato] foi um dos monetários responsáveis pelas cunhagens daquele 

ano. No anverso da moeda cunhada por Catão, é representado um busto feminino sem 

identificação concreta, possivelmente Dea Roma, que normalmente era retratada 

utilizando atributos militares. Neste caso, a figura feminina é caracterizada com um cetro 

no seu ombro direito. Ainda no anverso podem ser identificadas as inscrições “ROMA” 

e “M.CATO”, que reconhecem a autoridade emissora (Figura 24). No reverso, 

encontramos representada a divindade Vitória sentada, com um ramo de palma sobre os 

ombros, segurando uma patera326 na mão direita. Abaixo, a inscrição “VICTRIX”.  

 
Figura 24 – RNR 20327 

 

Em um outro tipo monetário com um repertório imagético semelhante, o busto da 

divindade Liber é representado no anverso substituindo o busto feminino. Michael 

Crawford aponta que Marco Pórcio Catão possivelmente era um comerciante de vinhos. 

Além disso, indica que esta cunhagem fazia referência ao templo de “Vitória Virgo”, que 

havia sido construído por volta de 193 a.C., por outro Marco Pórcio Catão, conhecido 

como “o Velho”, em homenagem à campanha conduzida na Península Ibérica328.  

 
326 Patera era um prato longo e raso utilizado em rituais, oferendas e sacrifícios, como as libationes.Cf. 

GLARE, P. G. W (ed.). Oxford Latin dictionary. Oxford, second edition, Oxford University Press, 2012. 

p.1441. 
327 RRC 343/1 – Denário de prata, batido em 89 a.C. No anverso foi representado o busto de uma figura 

feminina, utilizando um drapejado e acompanhado de um cetro, em volta as inscrições ROMA _ M_CATO, 

que identificavam a autoridade emissora e possivelmente a figura feminina no anverso como Roma. No 

reverso, a divindade Vitória foi retratada sentada segurando uma patera na mão direita e na mão esquerda 

um ramo de palma posicionado sobre o ombro, no exergo foi inserida a legenda VICTRIX. 
328 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974, p.351. 
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A moeda cunhada pelo monetário buscava estabelecer uma vinculação com o 

templo construído por Catão o Velho. Desta forma, por intermédio deste objeto e seu 

repertório imagético, o monetário intentava construir uma rede de comunicação 

memorialística pautada no passado evocado pelo templo que remorava feitos vitoriosos 

da gens Porcia. Sendo assim, essa moeda está inserida em uma rede de significados. Ela 

está vinculada a uma campanha bem sucedida de um ancestral da gens, ao mesmo tempo 

estabelecia uma conexão com o templo que modificou o espaço público de Roma e que 

ainda estava presente para ser visitado. Esses encadeamentos projetavam formas de 

comunicação e de monumentalização de memórias especificas, dito isso, o processo de 

allelopoiesis fica mais evidente na construção dessas redes de comunicação. 

Marco Pórcio Catão estabelecia uma rede de comunicações através da memória e 

monumentos que fortalecia o reconhecimento público da gens Porcia. A relação 

estabelecida com o templo mantinha uma conexão dupla que se complementava. Lúcio 

Pórcio Cato foi eleito cônsul em 89 a.C., principalmente após suas vitórias na Guerra 

Social. Portanto, ao cunhar a moeda que evocava as vitórias da gens Porcia através da 

sua relação com o templo de Vitória, o monetário também remetia aos conflitos do 

presente e de seu “parente” que comandava as tropas romanas na Guerra Social329.  

Já o colega de Catão, Lúcio Titúrio Sabino elaborou um repertório imagético que 

portava mensagens que reforçavam a posição hegemônica de Roma diante das populações 

itálicas rebeladas, mas ao mesmo tempo buscava demonstrar a importância dos aliados 

que se mantiveram fiéis a Roma. Através de uma certa noção de etnicidade e 

pertencimento apresentado na iconografia presente nas cunhagens do repertório de 

Sabino, pode-se perceber como o passado era acessado e remontado para corresponder 

com as indagações e acontecimentos do presente330. 

O repertório numismático organizado por Lúcio Titúrio Sabino é composto por 

três denários e um ás, por seguir o padrão das denominações de valor inferiores, 

abordaremos apenas os denários, pois a representação iconográfica desses objetos 

apresenta elementos importantes para a nossa análise. A primeira moeda do conjunto de 

Sabino apresenta uma cena muito familiar aos romanos. No anverso, o busto de Tito Tácio 

 
329 BROUGHTON, T. Robert S. The Magistrates of the Roman Republic. v.1 (509 BC-100 BC.); v.2 (99BC-

31BC). New York: American Philological Association, 1951-52, v.2., p.32. 
330 WELCH, Tara S. Tarpeia: Workings of a Roman Myth. Columbus, Ohio: The Ohio State University 

Press, 2015, p.11. 
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faz referência ao período monárquico em Roma. No reverso, a cena apresentada 

rememora o rapto das mulheres sabinas (Figura 25).  

 
Figura 25 – RNR 22331  

 

O repertório numismático elaborado por Titúrio Sabino remetia diretamente a 

lendas relacionadas com a origem de Roma. A evocação dessas histórias estabelecia uma 

tênue relação com o contexto vivenciado no período. A Guerra Social estava no auge dos 

conflitos, opondo uma série de comunidades itálicas organizadas em uma confederação 

contra os romanos e seus aliados restantes, principalmente as comunidades latinas.  

 O ato de rememorar este acontecimento em um contexto de guerra contra os 

aliados de Roma compunha parte de um discurso sobre o conflito com os itálicos. Desta 

forma, Sabino, ao remeter ao passado romano e à formação da cidade, estava interessado 

em pensar seu próprio presente e as relações mantidas com os socii332, visando assim 

também o futuro da sociedade romana. Portanto, através dos tipos monetários era possível 

pensar essa pluralidade temporal, o passado, presente e projetos de futuro estavam 

presentes nestes objetos. 

Desta forma, através das cunhagens elaboradas por Titúrio Sabino projetava-se o 

questionamento daquilo que definia os romanos, já que em sua própria origem estava a 

união com a comunidade dos Sabinos. O repertório numismático elaborado por Titúrio 

Sabino como um todo, é um ótimo exemplo, do uso dos exempla na construção de um 

discurso sobre o contexto vivenciado. Certamente, com o decorrer da Guerra Social, as 

 
331 RRC 344/1 – Denário de Prata, cunhado por volta de 89 a.C. O anverso traz o busto barbado do Rei Tito 

Tácio, acompanhado da legenda SABIN. No reverso é representado a cena do lendário rapto das sabinas. 

No exergo, a inscrição L.TITURI. 
332 Socii é o termo latino que era utilizado para definir os aliados de Roma. A formação de alianças militares 

era um componente fulcral das relações exteriores da República romana, a fomentação de alianças 

defensivas com as comunidades itálicas e latinas garantiram uma posição de soberania para Roma na 

Península Itálica. BROADHEAD, Will. Socii. In: The Encyclopedia of Ancient History, First Edition. 

BAGNALL, Roger S. et al (Org.), p.6306 – 6308. 
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discussões acerca das alianças e embates estavam em voga, com isso, a moeda estava 

vinculada diretamente com os acontecimentos que envolviam toda a Península Itálica. 

Em outro tipo monetário, Titúrio Sabino representou no reverso da moeda a cena 

do assassinato de Tarpeia (Figura 26). A última moeda que faz parte desse conjunto, e 

também do ano de 89 a.C., representava uma biga (carro guiada por dois cavalos) sendo 

conduzida pela divindade Vitória (Figura 27). Tara S. Welch em seu livro sobre Tarpeia 

sugere que as cunhagens de Titúrio Sabino elaboravam uma mensagem sobre as formas 

de “tornar-se” romano: a biga representaria a via da dominação; o sequestro e violação 

das mulheres sabinas exprimia o casamento entre comunidades diferentes; o assassinato 

de Tarpeia simbolizava a união das sociedades devido a um determinado evento, neste 

caso a existência de um traidor333. 

 
Figura 26 – RNR 23334 

 

Esse tipo monetário que retrata o assassinato de Tarpeia no reverso é significativo 

por acessar o passado de uma maneira distinta. No anverso, o busto de Tito Tácio é 

acompanhado da inscrição “SABIN”. A legenda identifica a autoridade emissora, contudo 

não há indicações de que a gens Tituria tivesse suas origens vinculadas aos sabinos. 

Possivelmente a utilização do cognomen Sabinus remetia a uma noção de frugalidade, 

austeridade e confiabilidade na administração das coisas públicas, dessa forma, o uso 

desse cognomen não indicava, necessariamente, uma origem sabina335.  No reverso, foi 

representado o assassinato de Tarpeia, em que os soldados arremessam seus escudos em 

 
333 WELCH, Tara S. Tarpeia: Workings of a Roman Myth. Columbus, Ohio: The Ohio State University 

Press, 2015, p.11-12. 
334 RRC 344/2 – Denário de prata, batido em 89 a.C., no anverso foi retratado o busto barbado do Rei Tito 

Tácio, que era rei dos sabinos durante o reinado de Rômulo, atrás a legenda SABIN. No reverso, foi 

representado a cena do assassinato de Tarpeia pelos sabinos. A imagem retrata dois soldados arremessando 

seus escudos e esmagando Tarpeia. No exergo a inscrição L_TITURI. 
335 WELCH, Tara S. Tarpeia: Workings of a Roman Myth. Columbus, Ohio: The Ohio State University 

Press, 2015, p.91-93. 
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sua direção a soterrando. Desta forma, Titúrio Sabino acessava o passado romano e 

pautava a questão da etnicidade e da formação da cidade de Roma em suas origens. O 

exemplum de Tarpeia já era consolidado em Roma e fora acessado em diferentes 

momentos da história romana de distintas maneiras e sendo ressignificada dependendo 

do contexto. Rituais, estatuas, festividades e locais eram relacionados com a história do 

assassínio de Tarpeia, o que transformava, de certa forma, o relato sobre Tarpeia em um 

monumento em Roma.336 

Para o nosso caso, Tarpeia é “revivida” e novamente “assassinada” no tipo 

monetário cunhado por Sabino. Essa era uma forma de corresponder aos conflitos da 

Guerra Social e as discussões acerca de pertencimento e identidade romana. Isso também 

era uma maneira do monetário afirmar sua identidade sabina e promover seu cursus 

honorum já que era um dos homines novi na política romana no período.  

A ampla circulação dos tipos monetários e o seu contexto produtivo, em nosso 

caso o de Guerra Social, possibilitava ao receptor realizar diferentes leituras do objeto. 

Acreditamos que Lúcio Titúrio Sabino ao remeter a esse passado de conflito com os 

sabinos buscava ressaltar as percepções de como a própria identidade romana foi 

construída no conflito e ao mesmo tempo alianças. Entretanto, esse conjunto de moedas, 

suas mensagens e as memórias que evocavam “advertia” os aliados rebelados de Roma 

que os traidores poderiam ser punidos337. 

Esse repertório numismático elaborado por Lúcio Titúrio Sabino ao repetir a 

figura de Tito Tácio nos três objetos e ao rememorar os eventos vinculados com a 

formação da identidade romana, reforçava a discussão sobre o pertencimento fosse das 

comunidades rebeladas ou das que se mantiveram aliadas a Roma. Tara Welch defende 

que a principal mensagem do conjunto de Sabino era propagada por intermédio de 

exempla famosos, que foram acessados de maneiras diferentes durante a Antiguidade, 

mas que o contexto de Guerra Social vinculou esses exempla com a noção de etnicidade 

e pertencimento338. 

 
336 WELCH, Tara S. Tarpeia: Workings of a Roman Myth. Columbus, Ohio: The Ohio State University 

Press, 2015, p.35. 
337 EVANS, J. D. The Art of Persuasion: Political Propaganda from Aeneas to Brutus. Ann Arbor: 

University of Michigan Press, 1992, p.125 
338 WELCH, Tara S. Tarpeia: Workings of a Roman Myth. Columbus, Ohio: The Ohio State University 

Press, 2015, p.93. 
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Figura 27 – RNR 24339 

 

Esse último tipo monetário que faz parte do repertório numismático elaborado por 

Titúrio Sabino apresenta uma mensagem mais ampla. Apesar de remeter a questão da 

noção de pertencimento e identidade através da figura de Tito Tácio no anverso, a cena 

no reverso com a divindade Vitória conduzindo uma biga se insere em um contexto mais 

amplo da Guerra Social. As moedas entre 90 e 88 a.C., que apresentavam um repertório 

imagético semelhante compunham um conjunto que comemorava as vitórias romanas no 

campo de batalha. Essas cunhagens tinham o objetivo de celebrar, encorajar e inspirar os 

soldados romanos. Os tipos monetários batidos por Lúcio Calpúrnio Pisão Frúgio, Caio 

Víbio Pansa, Marco Pórcio Cato, Cornélio Lêntulo (que veremos a seguir) e Titúrio 

Sabino misturavam diferentes elementos e divindades, porém tinham o objetivo em 

comum de enaltecer as vitórias romanas340. 

A moeda batida por Cneu Cornélio Lêntulo Clodiano remete principalmente a 

Guerra Social, esse exemplar pode ser encaixado no repertório numismático do período 

que tinham como principal intenção comemorar e publicizar as vitórias romanas no 

conflito (Figura 28). No anverso, foi retratado o busto da divindade Marte utilizando um 

elmo coríntio. No reverso, a deusa Vitória conduzindo uma biga, repetindo um padrão 

iconográfico referente ao período.  

 
339 RRC 344/3 – Denário de prata, batido em 89 a.C., no anverso foi retratado o busto barbado de Tito 

Tácio, atrás a inscrição SABIN. No reverso, foi representado a divindade vitória conduzindo uma biga, em 

uma das mãos ela segura uma coroa e na outras as rédeas, a legenda L_TITURI aparece logo abaixo.  
340 WELCH, Tara S. Tarpeia: Workings of a Roman Myth. Columbus, Ohio: The Ohio State University 

Press, 2015, p.93. 
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Figura 28– RNR 26341 

 

Lêntulo Clodiano foi eleito para o consulado no ano de 72 a.C., sendo seu cursus 

honorum iniciado pela magistratura de monetário. A carreira desse monetário evidencia 

uma hipótese que desenvolvemos anteriormente, que esses jovens aristocratas ao 

ocuparem o cargo de tres uiri monetales buscavam se estabelecer na política pública 

romana342. O consulado de Clodiano ficou marcado pela derrota vergonhosa que esse 

sofreu para Espártaco durante a terceira Guerra Servil (73 – 71 a.C.), após esse evento foi 

destituído de seu cargo por ordem do Senado romano343. Sendo assim, o repertório 

numismático elaborado por Cneu Cornélio Lêntulo Clodiano além de compor parte de 

um padrão imagético para as cunhagens durante a Guerra Social, também demonstra 

como no decorrer do século I a.C., a magistratura de monetário foi preenchida de uma 

importância para o desenvolvimento inicial do cursus honorum de jovens aristocratas. 

Esse fator fica mais evidente a partir do ano 70 a.C., quando o número de monetários com 

cursus honorum bem-sucedida tem um aumento considerável.344 

O último repertório numismático elaborado em 88 a.C., foi supervisionado por 

Caio Márcio Censorino, o qual abordamos anteriormente no início desse capítulo. As 

cunhagens realizadas por esse monetário remetiam principalmente a sua vinculação da 

sua gens com a realização dos ludi apollinares que havia sido fundado por intermédio do 

 
341 RRC 345/1 – Denário de prata, batido em 88 a.C., no anverso foi representado o busto da divindade 

Marte, o deus da guerra, utilizando um elmo coríntio e portando sob os ombros uma lança e espada. No 

reverso a divindade Vitória foi retratada conduzindo uma biga, segurando as rédeas com uma mão e na 

outra uma coroa. No exergo a inscrição CN_LENTUL. 
342 HAMILTON, Charles D. The Tresviri Monetales and the Republican Cursus Honorum. Transactions 

and Proceedings of the American Philological Association, vol. 100, 1969, p.181- 199, (p.182). 
343 BROUGHTON, T. Robert S. The Magistrates of the Roman Republic. v.1 (509 BC-100 BC.); v.2 (99BC-

31BC). New York: American Philological Association, 1951-52, v.2., p.116. 
344 HAMILTON, Charles D. The Tresviri Monetales and the Republican Cursus Honorum. Transactions 

and Proceedings of the American Philological Association, vol. 100, 1969, p.181- 199, (p.197). 
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distinto adivinho Márcio345. Desta forma, Censorino buscava monumentalizar e 

rememorar a relação de sua gens com os jogos destinados a Apolo em suas cunhagens 

(Figura 29). 

 
Figura 29 – RNR 31346 

 

A comunicação que a moeda estabelecia só era possível através de uma leitura 

completa do objeto, ou seja, o anverso tinha seu sentido complementado pelo reverso e 

por vezes pelas inscrições inseridas nas moedas. Nesse caso, o busto de Apolo aparece 

no anverso utilizando um diadema e acompanhado de uma lira elementos iconográficos 

que definiam a imagem da divindade. No reverso, um cúpido coroando um cavalo que 

galopa sem cavaleiro mesmo utilizando rédeas.  

Interessante notarmos que durante o ano de 90 a.C., o monetário responsável pelas 

cunhagens Lúcio Calpúrnio Pisão Frúgio também evocava a memória de que os ludi 

apollinares estavam vinculados com sua gens. Desta forma, existe uma competição por 

memórias acerca da realização dessa comemoração pública, logo, de sua importância para 

as gentes desses monetários. Cada um buscava monumentalizar e estabelecer sua gens 

como responsável por propor que os jogos fossem realizados em Roma. Portanto, temos 

assim um conflito pela memória em moedas com circulação próxima temporalmente. 

Outra memória que era evocada e monumentalizada nas moedas de Censorino era 

a construção do porto de Óstia que tinha sua implantação vinculada com Anco Márcio, 

que havia sido rei de Roma e era neto de Numa Pompílio. A gens Márcia traçava suas 

 
345 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974, p.361. 
346 RRC 346/2 – Denário de prata, batido em 88 a.C., no anverso foi retratado o busto de Apolo utilizando 

um diadema e atrás uma lira como marca de controle. No reverso foi representado um cavalo cavalgando 

sem cavaleiro, mas utilizando rédeas, o cúpido voa em direção ao animal com a intenção de coroá-lo com 

uma coroa de louro, logo abaixo a inscrição C_CENSORI. 
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origens a esses dois personagens lendários de Roma347. Uma modificação interessante 

para esse caso foi a utilização da moeda de bronze, o ás, com um repertório imagético 

que rompia com o padrão estabelecido para as cunhagens dessa denominação. Com isso, 

podemos perceber que a margem de autonomia que os monetários possuíam poderia 

ultrapassar mesmo os paradigmas instaurados (Figura 30). 

 
Figura 30 – RNR 32348 

 

Como já mencionamos anteriormente, os bustos de Numa Pompílio e Anco 

Márcio no anverso faziam referência direta a reivindicação da gens Márcia fazia sobre 

suas origens. No reverso, o porto de Óstia foi representado através de arcos que faziam 

alusão ao ancoradouro local, de um lado foi disposto um navio e do outro a estátua da 

divindade Vitória que havia sido construída naquele espaço para celebrar a vitória romana 

próxima a Óstia no ano de 356 a.C., cuja as tropas romanas foram comandadas por Caio 

Márcio Rutilo [Gaius Marcius Rutilus]. Desta forma, era monumentalizada na moeda a 

relação que a gens Márcia mantinha com o porto e a região de Óstia.349 

O repertório numismático de Censorino finaliza o grupo de moedas cunhadas no 

período de 90 – 88 a.C., ou seja, os elementos que remetiam a Guerra Social e a profusão 

de denominações monetárias diminui gradualmente. O fim do conflito é percebido na 

quantidade de moedas batidas nos anos posteriores. Por fim, analisaremos mais um tipo 

monetário batido pela Confederação Itálica, pois é perceptível através do repertório 

 
347 HÖLKESKAMP, Karl-Joachim. In the Web of (Hi-)Stories: Memoria, Monuments, and Their Myth-

Historical ‘Interconnectedness’. In: GALINSKY, Karl (ed.). Memory in Ancient Rome and Early 

Christianity. Oxford University Press 2016: p.169 – 214 (p.189).   
348 RRC 346/3. – Ás de bronze, batido em 88 a.C. No anverso foi retratado os bustos conjugados de Numa 

Pompílio de barba e Anco Márcio, ao redor as inscrições NVMA_POMPILI_ANCVS_MARCI. Já no 

reverso, foi representado dois arcos, no primeiro, da esquerda, foi simbolizado uma coluna em espiral com 

a estátua da divindade Vitória no topo. No segundo arco, uma proa e um crescente acima. Em cima dos 

arcos a inscrição C_CENSO e abaixo ROMA. 
349 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974, p.361. 
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numismático que analisamos até aqui que: apesar de adotar padrões produtivos e técnicos 

semelhantes, as cunhagens itálicas portavam mensagens preenchidas com discursos 

distintos das moedas romanas. Mesmo durante a Guerra Social, os monetários 

responsáveis pelas cunhagens não deixaram de bater moedas que remetiam ao passado de 

suas gentes, fator ausente nos numerários da Confederação que assumiam um tom de 

“impessoalidade”. 

A diferença que fica evidente nos tipos monetários é parte de uma perspectiva 

imaginada acerca da administração do império. Como abordamos anteriormente, a Guerra 

Social foi um conflito pelo controle, organização e partilha efetiva do poder conquistado 

nas guerras expansionistas e na formação do império romano350. Ainda que estivessem 

inseridos em um contexto turbulento devido a revolta na Península Itálica, nenhum dos 

monetários deixou de bater moedas que monumentalizassem os feitos de suas gentes, 

dessa forma, continuavam buscando a construção de seus cursus honorum. Enquanto isso, 

as moedas da Confederação itálica intentavam promover unicidade diante da causa que 

era a própria “Itália”351 

O tipo monetário a seguir foi batido durante a Guerra Social pela Confederação 

Itálica (Figura 31). No reverso desse objeto foi representado uma cena entre dois 

soldados realizando o ato de dextratum iunctio que era o “aperto de mão” que firmava um 

contrato, indicava um gesto de fidelidade e lealdade mutua em relação a algum acordo352. 

Essa representação era normalmente relacionada com o ato de certificar o casamento na 

Antiguidade. 

 

 
350 ISAYEV, E. “Corfinium and Rome: changing place in the Social War.” In_: GLEBA M., HORSNAES 

H.W (eds.). Communicating Identity in Italic Iron Age Communities. Oxford: Oxbow, 2011: 210‒222, 

(p.211). 
351 WELCH, Tara S. Tarpeia: Workings of a Roman Myth. Columbus, Ohio: The Ohio State University 

Press, 2015, p.84 
352 RICKS, Stephen D. "Dexiosis and Dextrarum Iunctio: The Sacred Handclasp in the Classical and Early 

Christian World," Reviewof Books on the Book of Mormon 1989–2011: Vol. 18 : No. 1 , Article 22, 2006. 
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Figura 31 – CRR 632353 

 

Esse objeto demonstra através de seu reverso a importância do estabelecimento 

das alianças como cruciais para a guerra, mas também para a continuidade da 

Confederação. No anverso, foi representado o busto da divindade Minerva portando o 

Aegis (escudo que caracterizava a divindade). No reverso, a cena do dextratum iunctio é 

composto por dois guerreiros, um carrega uma lança e ou outro uma pequena espada, 

atrás, há a representação de um barco com mastro e velas. A valorização das alianças 

construídas e dos acordos assumidos pelos itálicos, ou sua idealização, era 

monumentalizada nas moedas, tanto nesse exemplar quanto no tipo monetário que 

representava a cena de juramento dos soldados. 

O que possibilitou a estruturação da Confederação Itálica foram redes de relações 

e alianças entre as comunidades da Península Itálica independente da influência de Roma. 

Por vezes, a perspectiva sobre a hegemonia romana na região impossibilita que as nuances 

acerca desse processo sejam percebidas. Para Elena Isayev, o estabelecimento de Corfínio 

como capital para a Confederação Itálica evidenciava o nível de preparação e organização 

das comunidades itálicas, sem uma rede de alianças e conexões aristocráticas seria 

impossível mobilizar efetivos militares para combater em uma guerra ampla contra 

Roma354. Entretanto, essas mesmas redes e conexões não eram homogêneas, o que 

possibilitou casos como o de Minatius Magius da cidade de Aeculanum que recrutou uma 

legião de Hirpinios e auxiliou Lúcio Cornélio Sula no cerco de Pompeia, apesar desse 

 
353 CRR 632 – Denário de prata, batido por volta de 90 – 88 a.C. No anverso foi representado o busto de 

Minerva trajado com equipamento militar e o Aegis sob o ombro direito, atrás uma representação pequena 

de Vitória coroa a divindade. No reverso, dois guerreiros se cumprimentam (dextratum iunctio), o soldado 

da esquerda carrega uma lança e o da direita uma pequena espada, atrás dessa cena foi representado a parte 

da frente de uma embarcação, com mastro e velas visíveis.  
354 ISAYEV, E. “Corfinium and Rome: changing place in the Social War.” In_: GLEBA M., HORSNAES 

H.W (eds.). Communicating Identity in Italic Iron Age Communities. Oxford: Oxbow, 2011: 210‒222, 

(p.213). 
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fato a cidade de Magius foi saqueada pelos romanos e teve suas muralhas derrubadas. 

Contudo, o auxílio de Magius e sua demonstração de lealdade a Roma garantiu aos seus 

sucessores uma posição de destaque na cidade de Aeculanum e também o acesso a 

magistraturas no império romano355. 

Ao fim da Guerra Social, essas redes de relações e alianças precisaram ser 

reestruturadas. A concessão de cidadania aos socii durante e ao fim da Guerra Social 

compeliu a transformação nas estruturas sociais da República romana. A reorganização 

dessas estruturas decorreu em diferentes âmbitos, seu funcionamento passou a estar 

vinculada com a fundação dos municipia. Sendo assim, Roma se tornou a capital de 

império composto por inúmeros municípios356. Roma precisou ceder e compartilhar parte 

do acesso ao poder para que pudesse se tornar a capital de um império, as redes de relações 

precisaram ser construídas de novas maneiras já que os socii foram gradualmente 

inseridos nas tribos romanas. A inserção das comunidades itálicas nas tribos romanas 

ofereceu a aristocracia romana a possibilidade de construir novas conexões e alianças 

com novos grupos sociais recém inseridos na dinâmica romana357.  

Os aliados itálicos que receberam a cidadania foram inseridos nas diferentes tribos 

romanas, já que esses grupos dificilmente aceitariam um estatuto político em que fossem 

desprovidos da partilha do poder. A tribo Sergia recebeu os Marsos e Pelignos; a Arnensis 

os Marrucinos e os Frentanos; a Fabia recebeu os Ausculanos; a Galeria os Hirpinos; a 

Menenia os Pompeianos; a Oufentina os Canusinos; a Pomptina os Lucanos; a Voltinia 

os Samnitas358. 

Podemos concluir assim que as moedas da Guerra Social, quer do lado “Romano” 

quer do lado “Itálico”, mostram um quadro similar de tensões em torno do exercício do 

poder imperial, que mescla aspirações individuais, seja dos comandantes militares itálicos 

e dos monetários romanos. Para os monetales o estabelecimento de um capital social por 

meio do patrimônio memorialístico de suas gentes permitia uma projeção e a construção 

de novas redes de relações em universo imperial em processo de reorganização.  

 
355ISAYEV, E. “Corfinium and Rome: changing place in the Social War.” In_: GLEBA M., HORSNAES 

H.W (eds.). Communicating Identity in Italic Iron Age Communities. Oxford: Oxbow, 2011: 210‒222, 

(p.212). 
356 GABBA, Emílio. Rome and Italy: The Social War. In: J. A. Crook, A. Lintott, and E. Rawson (eds), The 

Cambridge Ancient History, Vol. IX: The Last age of Roman Republic 146 – 43 BC., 2ªed. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1994, p.104-128 (p.127). 
357 MOURTISEN, Henrik. Italian Unification: A study in ancient and modern Historiography. London: 

Institute of Classical Studies, 1998. 
358 SALMON, E. T. ‘Notes on the Social War’, Transactions and Proceedings of the American Philological 

Association 89, pp. 159–184, 1958, (p.184). 
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Nesse sentido, a Guerra Social foi marcada por uma disputa em torno de que forças 

políticas dominariam o Império. Tratava-se assim de uma disputa que se estendeu por 

muitas décadas, sendo adaptadas a configurações diferentes. “Roma” venceu os 

“Itálicos”, mas a disputa por espaço político, poder e fama continuou vigente, apenas 

assumindo novas características, as quais veremos no próximo capítulo com o exemplo 

de Lúcio Cornélio Sula na Guerra Civil.  As moedas da Guerra Social evidenciaram essa 

disputa de entendimentos acerca da organização do governo imperial.  

A Guerra Social foi uma ruptura na forma como Roma se relacionava com os 

aliados itálicos. A transformação das comunidades autônomas itálicas em municípios de 

um império foi parte de um processo de reorganização política, social e administrativa. A 

municipalização foi uma maneira encontrada para incorporar novos cidadãos das 

comunidades aliadas ao império romano. Essa forma de organização transcendeu as 

limitações locais ao mesmo tempo que preservou as lealdades359. Portanto, a 

municipalização respondeu aos anseios políticos dos grupos sociais localizados na 

Península Itálica, gradualmente foram inseridos na partilha do poder imperial e 

logicamente na disputa pelo acesso as magistraturas. Como veremos no próximo capítulo, 

as novas redes, alianças e lealdades espalhadas pela Península Itálica seriam mobilizadas 

para responder a um conflito que definiria o futuro do império e dessas novas redes de 

relações.  

 

 
359 Bispham, E. From Asculum to Actium: the municipalization of Italy from the Social War to Augustus. 

Oxford/New York, 2007, p.48 
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Capítulo III - As cunhagens da década de 80 a.C., e a Guerra Civil: a formação de 

novos preceitos políticos 

 

Como apresentamos no capítulo anterior, o fim da Guerra Social levou ao 

estabelecimento de novas redes de relações na Península Itálica. A reorganização das 

alianças, a municipalização da Península, a concessão da cidadania às comunidades 

itálicas e sua inserção na República romana modificaram significativamente a 

configuração política romana no decorrer do século I a.C. Ainda no decorrer da década 

de 80 a.C., encontramos episódios cruciais para a história romana que transformaram o 

contexto sociopolítico e projetaram tendências que seriam fundamentais para o processo 

de formação do Principado. 

No decorrer desse capítulo, buscaremos explorar esses acontecimentos que 

marcaram profundamente a história romana através de nosso repertório numismático. 

Buscaremos entender como a competição aristocrática por espaço político e 

memorialístico resultou, por exemplo, na Guerra Civil (83 a.C. – 82 a.C.). A numismática 

não nos conta diretamente sobre os conflitos, mas aponta elementos que não estão 

presentes em outros suportes monumentais ou literários, ou mesmo constroem narrativas 

diversas por estarem inseridas em tradições de representação particulares e relativamente 

autônomas. Dessa forma, tentaremos abordar nesse capítulo como especificamente os 

repertórios numismáticos foram utilizados seja para monumentalizar um determinado 

patrimônio memorialístico, seja para reivindicar uma posição pública que pudesse ser 

questionada ou mesmo deslegitimada, ou com o intuito de indicar um alinhamento 

político e construir redes de relações patronagem. Sendo assim, partiremos do fim da 

Guerra Social e no decorrer do capítulo vamos analisar paralelamente os acontecimentos 

em Roma e a trajetória de Lúcio Cornélio Sula. Assim, quando olharmos para o advento 

da Guerra Civil romana, buscaremos compreender os caminhos que se formaram e como 

as cunhagens estão dispostas nesse contexto.  

 

3.1 – O fim da Guerra Social e a marcha de Sula 

 

A Guerra Social se estendeu entre 91 e 88 a.C. Já no decorrer dos confrontos, os 

romanos concederam cidadania aos aliados que se mantiverem leais a Roma. Ao final da 

Guerra Social, foi garantida gradualmente a concessão da cidadania romana por toda 
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Península Itálica. A partir desse momento, formou-se uma nova dinâmica política em 

Roma.  

Como notamos anteriormente, a revolta dos itálicos não havia sido motivada pela 

mera busca da cidadania romana. Tratava-se mais amplamente de um desafio à 

hegemonia romana na Península Itálica. Ao fim da Guerra Social, contudo, essa opção já 

não era mais possível. Portanto, a concessão da cidadania foi rapidamente aceita por 

diferentes comunidades itálicas que fizeram parte da Confederação, consolidando por um 

lado a hegemonia de Roma e, por outro, a integração de diversos setores aristocráticos 

itálicos à cidadania e mesmo à elite romana. A distribuição dos novos cidadãos itálicos 

nas estruturas das tribos romanas, fez com que houvesse novas discordâncias, já que o 

potencial político desses grupos estava sendo restringido. Com isso, os grupos itálicos 

prontamente se alinharam com políticos romanos dispostos a equalizar a situação360. Esse 

fator foi essencial para o desenvolvimento dos conflitos na década de 80 a.C., bem como 

na definição das alianças que se estabeleceram entre as aristocracias da Península Itálica. 

Ao final da década, de uma forma mais sanguinária, haveria uma reformulação das 

alianças políticas.  

Lúcio Cornélio Sula já tinha um cursus honorum de destaque, marcado pela sua 

atuação na Guerra Jugurtina361 (112 – 106 a.C.) e mais tarde na contenção da ameaça 

representada pelos Teutões e Cimbros (113 – 101 a.C.)362. Sua atuação enquanto pretor 

no ano de 94 a.C., também ganhou destaque, quando promoveu jogos magníficos em 

homenagem a Apolo, por exemplo. Durante essas comemorações, com a ajuda do Rei 

Boco da Mauritânia expôs, pela primeira vez em Roma, combates com leões363. Após seu 

 
360 SWIDZINSKI, Andrew. Italian Aims in the First CivilWar 87-82 BC. Hirundo: the Mcgill Journal of 

Classical Studies. Montreal, Quebec, Canadá, Vol.V, 2006-2007, p.118-146 (p.120) 
361 Um momento fulcral no cursus honorum de Lúcio Cornélio Sula foi quando serviu sob o comando de 

Caio Mário na Guerra Jugurtina, ocupando então a magistratura de Questor. Sula ficou responsável de 

recrutar um contingente de cavalaria na Itália e complementar o exército de Mário na África. O papel 

executado por Sula nas negociações com o Rei Boco da Mauritânia permitiu que os conflitos com Jugurta, 

que já se arrastavam por alguns anos, fossem resolvidos. Inclusive a relação estabelecida entre Sula e o 

Boco da Mauritânia e seus esforços para o encerramento da Guerra Jugurtina foram monumentalizados em 

uma cunhagem batida pelo filho de Lúcio Cornélio Sula. Para saber mais sobre o papel de Lúcio Cornélio 

Sula nos conflitos contra Jugurta, cf. SOUZA 2016, p.129 – 140. 
362 Quando Caio Mário assumiu o comando da Guerra contra os Cimbros e Teutões, Lúcio Cornélio Sula 

serviu como Legado nos exércitos do cônsul. Contudo, visando fomentar seu cursus honorum Sula pediu 

dispensa e passou a servir ao outro consular, com isso conseguiu mais destaque em suas ações na Guerra 

contra os germânicos. Esse momento da carreira política de Sula marca um conflito político direto com 

Caio Mário e que é encarado por autores da antiguidade como um estopim para os conflitos que se 

desenvolveriam posteriormente. Cf. SOUZA 2016, p.141 – 145. 
363 SANTANGELO, Federico. Sulla, the Elites and the Empire: a study of Roman Policies in Italy and the 

Greek East. Impact of Empire, v.8, Brill: Leinden, Boston, 2007, p.2. 
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importante papel no decorrer da Guerra Social364, Sula retornou a Roma e conseguiu ser 

eleito para o consulado no ano de 88 a.C.  

Ocupar a magistratura de Cônsul no ano de 88 a.C., possibilitou que Lúcio 

Cornélio Sula se apresentasse para liderar a campanha romana contra o Rei Mitrídates do 

Ponto. Aproveitando-se dos acontecimentos turbulentos da Guerra Social, o Rei 

Mitrídates lançou uma campanha militar pregando a libertação do domínio e controle 

romano nas cidades da Ásia Menor e na Grécia. A invasão do Rei do Ponto nessas regiões 

motivou um massacre de milhares de romanos e itálicos residentes nessas localidades, em 

sua maioria comerciantes e coletores de impostos, totalizando aproximadamente oitenta 

mil pessoas365. 

Desta forma, o comando da Guerra Mitridática era de extrema importância dentro 

da lógica romana de competição e construção de status político pautado em ações públicas 

e militares. Resolver esse conflito para Roma, além dos grandes espólios gerados, 

também marcaria na história romana o comandante responsável por tamanha vitória. 

Portanto, o comando sobre a Guerra Mitridática se tornou um objetivo, ao mesmo tempo 

um problema, dos diferentes grupos aristocráticos romanos que competiam por essa 

forma de reconhecimento. Inclusive, Caio Mário já se demonstrava interessado nessa 

campanha militar desde a década de 90 a.C., quando visitou a região da Ásia e intimidou 

o Rei Mitrídates sobre as ações que este vinha conduzindo na localidade, as quais eram 

contrárias ao controle romano366. 

O ano de 88 a.C., foi marcado, então, por essa disputa acerca do comando da 

Guerra Mitridática. Lúcio Cornélio Sula e Quinto Pompeu Rufo foram eleitos para o 

consulado daquele ano e o comando da Guerra Mitridática foi destinado a Sula por direito 

relacionado à magistratura de Cônsul. Lembramos aqui que as cunhagens em circulação 

em 88 a.C., como vimos no capítulo anterior, estavam relacionadas principalmente com 

a Guerra Social.  

 
364Durante a Guerra Social, Lúcio Cornélio Sula estava entre os comandantes romanos que lideraram 

exércitos contra os itálicos. Assim como Caio Mário, Sula também serviu como Legado para os consulares 

em serviço. Suas ações se restringiram inicialmente as regiões da Campania e Hirpinia, mas seus principais 

feitos na Guerra Social foi a conquista de duas localidades fundamentais para os exércitos itálicos, Pompeia 

e Nola. Para saber mais sobre as movimentações de Sula na Guerra Soical, cf. Santangelo 2007, Keaveney 

(2005), Souza (2016). 
365 KEAVENEY, Arthur. Sulla: the last republican. 2ª Ed. New York: Routledge, 2005, p.65 
366 SANTANGELO, Federico. Sulla, the Elites and the Empire: a study of Roman Policies in Italy and the 

Greek East. Impact of Empire, v.8, Brill: Leinden, Boston, 2007, p.6 
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A crise política interna que eclodiu em Roma naquele ano coincidiu com o fim da 

Guerra Social e a distribuição dos novos cidadãos nas tribos romanas. O tribuno da plebe 

Públio Sulpício Rufo propôs a transferência de comando da Guerra Mitridática para Caio 

Mario em conjunto com uma série de medidas que modificariam a distribuição dos novos 

cidadãos367. Como resposta a esse acontecimento, os cônsules Sula e Pompeu Rufo 

decretaram uma suspensão nos negócios públicos. Isso gerou uma rebelião generalizada. 

Com grupos armados sob seu comando, o tribuno Sulpício convocou os consulares e 

demandou que a suspensão fosse retirada. Quando esses se negaram, um confronto 

armado eclodiu. O filho de Pompeu Rufo foi assassinado pelos grupos revoltosos. O 

próprio Pompeu Rufo conseguiu fugir e Lúcio Cornélio Sula também. Mas, para se salvar, 

teve que se refugiar na casa de Caio Mário368. Aproveitando-se da situação, Mário ofertou 

a Sula proteção para fora da cidade, desde que esse garantisse que não interferiria na 

transferência de comando da Guerra Mitridática. Sula, sem outra opção, fugiu de Roma 

após retirar a suspensão que havia imposto nos negócios públicos e foi de encontro com 

seu exército, que estava cercando a cidade de Nola369.  

Ao retornar ao local em que as legiões sob seu comando estavam estacionadas, 

Lúcio Cornélio Sula convocou uma assembleia militar para esclarecer a situação. A 

posição na qual Sula se encontrava não tinha precedentes na história romana. A 

transferência de comando não era uma novidade. Contudo, era inédita a substituição do 

cônsul eleito na administração de uma campanha militar por um cidadão privado, que no 

momento não ocupava nenhuma magistratura, como era o caso exato de Caio Mário370. 

Desta forma, quando Sula se dirigiu a suas tropas, ele clamou pelo respeito e defesa da 

República romana que havia sido deturpada por seus inimigos. Sugeriu assim a invasão 

de Roma, outra ação sem precedentes, mas que se tornaria uma ferramenta muito comum 

no restante do século I a.C., e que, paradoxalmente, era uma ação irregular e extrema com 

vistas justamente a se contrapor a uma sublevação da ordem. Era a Guerra Civil sendo 

fomentada. 

 
367 Sobre o restante das propostas e as motivações políticas de Sulpício para tal posicionamento, cf. 

Keaveney 2005, p.45-50. 
368 SEAGER, Robin. Sulla. In J. Crook, A. Lintott, & E. Rawson (Eds.), The Cambridge Ancient History, 

Vol. IX: The Last age of Roman Republic 146 – 43 BC., 2ªed. Cambridge: Cambridge University Press, 

1994, p.165 – 207 (p.169). 
369 KONRAD, C. F. From the Gracchi to the First Civil War (133-70). In: ROSENSTEIN, Nathan; 

MORSTEIN-MARX, Robert (ed.). A Companion to the Roman Republic. Oxford: Blackwell, 2006. p. 167-

189 (p.179). 
370 STEEL, Catherine. Sulla the orator. In: ECKERT, Alexandra; THEIN, Alexander (eds.). Sulla: politics 

and reception. Berlin, Boston: De Gruyter, 2019, p.19-33 (p.23) 
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Lúcio Cornélio Sula conseguiu convencer seus soldados, mas os oficiais ao seu 

serviço debandaram. Os mensageiros que Mário tinha enviado para comunicar as legiões 

sobre o acontecido foram apedrejados até a morte. Autores como Ernst Badian encaram 

o posicionamento das legiões a serviço de Sula resultante de um interesse em relação aos 

espólios da Guerra Mitridática, visto que possivelmente esses soldados seriam 

substituídos371. Entretanto, é necessário ter em mente que os militares também eram 

cidadãos, os quais tinham eleito Sula e Pompeu Rufo para consules de 88 a.C. Dessa 

maneira, o alinhamento com Sula, sua marcha e invasão de Roma naquele ano, era parte 

de um cenário político em disputa372. 

Com apoio de suas legiões, Sula marchou em direção a Roma, ignorando o Senado 

Romano que tinha enviado um pedido para que não continuasse com aquela ação. Lúcio 

Cornélio Sula, apontado como o primeiro comandante de um “exército de clientes”373, 

marchou, invadiu e conquistou Roma, profanando o pomerium374 e as tradições romanas. 

A invasão de Sula a Roma afugentou seus inimigos políticos. Caio Mário fugiu para 

África e Sulpício foi assassinado nos combates. A ação de Sula e seu exército fundou um 

novo procedimento na história romana. Se antes, a violência como um ato político 

extraordinário era organizada por intermédio do Senado Romano com o mecanismo do 

senatus consultum ultimum, agora ela poderia ser executada – no campo de batalha contra 

outros cidadãos romanos – pelos comandantes das legiões e de acordo com seus interesses 

e alinhamentos políticos, expressos contudo sob a égide de restabelecer uma ordem 

perdida. Ações semelhantes são vistas em 87 a.C., com Cina e Mário, ou mesmo com o 

retorno de Pompeu Magno da Ásia, que se opôs a seguir um exemplo semelhante, e, 

certamente o mais conhecido, o ato de Júlio César de atravessar o Rubicão em 49 a.C., e 

conquistar a cidade de Roma. 

Logo que tomou conta de Roma, Sula estabeleceu algumas medidas que 

reforçaram sua posição de poder. Por exemplo, declarou ao menos doze de seus inimigos 

políticos como hostes, ou seja, inimigos públicos do Estado romano. Essa ação só pode 

 
371 BADIAN, Ernst. Lucius Sulla: The Deadly Reformer. Seventh Todd Memorial Lecture, University of 

Sydney, Sydney, 1970, 1–32. 
372 STEEL, Catherine. Sulla the orator. In: ECKERT, Alexandra; THEIN, Alexander (eds.). Sulla: politics 

and reception. Berlin, Boston: De Gruyter, 2019, p.19-33 (p.24-25) 
373 BADIAN, Ernst. Lucius Sulla: The Deadly Reformer. Seventh Todd Memorial Lecture, University of 

Sydney, Sydney, 1970, 1–32 (14-16). 
374 O pomerium era uma fronteira delimitada religiosamente ao redor da cidade de Roma, definindo assim 

a própria existência da cidade de Roma, já que legalmente a cidade apenas existia dentro do pomerium, 

sendo o restante das regiões em torno da cidade apenas territórios sob o controle romano. A tradição romana 

remontava o estabelecimento do pomerium a Rômulo e a Sérvio Túlio sua concretização. Lúcio Cornélio 

Sula durante sua ditadura em uma demonstração de poder expandiu o pomerium. 
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ser realizada com a ratificação do Senado. Ao mesmo tempo, também conseguiu 

suspender, igualmente com a anuência do Senado romano, a transferência de comando da 

Guerra Mitridática. Em conjunto com essa decisão, também promoveu o protagonismo 

do Senado nas discussões políticas, fazendo com que qualquer deliberação fosse 

examinada primeiro pelos senadores, para só depois ser levada à votação nas 

assembleias375.  

Tanto Lúcio Cornélio Sula quanto Pompeu Rufo, os cônsules de 88 a.C., 

conduziram contiones para explicar a invasão a Roma e suas ações posteriores. Apesar 

da existência de um respaldo político e legal no quesito da transferência de comando da 

Guerra Mitridática, a reputação de Sula ficou manchada com a população de Roma por 

relembrar as ações do odiado Lúcio Opímio376. A repercussão da invasão de Sula e a 

declaração de hostes de seus inimigos – seguida do assassinato de Sulpicius que ainda 

ocupava a magistratura de Tribuno – foi encarada negativamente pelo Senado romano, 

mesmo que Sula encontrasse respaldo político para a invasão, ainda assim, as ações 

posteriores foram percebidas como se completamente movidas por um ímpeto 

vingativo377. 

O ano de 87 a.C., é sintomático para entender como as estruturas estavam se 

alterando gradualmente. No caso de Sula, sua posição política se encontrava fragilizada, 

sem muito apoio popular e negligenciado pelos antigos aliados. Nas eleições para cônsul 

desse ano, Sula indicou como seu “favorito” para as eleições Públio Servílio Vácia (futuro 

cônsul de 79 a.C., conhecido pelo último nome Isáurico). Em 88 a.C., ele havia sido 

honrado com um Triunfo pelas campanhas militares conduzidas na província da Sardenha 

enquanto ocupava a magistratura de Propretor. Mesmo indicando um candidato 

especialmente selecionado por suas conquistas recentes, que em outras ocasiões seria 

eleito por seu cursus honorum de destaque, sofreu uma derrota. Os eleitos para o 

consulado no ano de 87 a.C., foram Lúcio Cornélio Cina e Cneu Octávio, evidenciando 

 
375 STEEL, Catherine. Sulla the orator. In: ECKERT, Alexandra; THEIN, Alexander (eds.). Sulla: politics 

and reception. Berlin, Boston: De Gruyter, 2019, p.19-33 (p.25) 
376 Lúcio Opímio [Lucius Opimius] foi cônsul em 121 a.C., e foi responsável por conduzir o assassinato de 

Caio Graco e três mil de seus apoiadores. Após o acontecimento, Opímio construiu ou restaurou um templo 

de Concordia que era localizado na região em que o massacre tinha ocorrido. Uma pichação foi realizada 

no templo “Um ato de insensata Discórdia produz um templo da Concórdia”. Cf. Beard 2017, p.234; Clark 

2007, p.122. 
377 LEVICK, B. M. “Sulla's March on Rome in 88 B.C.” Historia: Zeitschrift Für Alte Geschichte, vol. 31, 

no. 4, 1982, pp. 503–508, (p.508). 
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como a invasão de Sula havia repercutido negativamente em Roma e entre a plebe 

romana378. 

Desta forma, com Sula execrado pelo Senado e com apoio político minimizado, 

Cina tentou como uma de suas primeiras medidas retirar novamente o comando de Sula 

da Guerra Mitridática. Utilizou-se de um tribuno chamado M. Virgílio para prosseguir 

com uma acusação contra Sula com o intuito de retirar o seu imperium e assim conseguir 

com que esse respondesse pelos crimes cometidos. Entretanto, a medida não teve sucesso 

e Lúcio Cornélio Sula se reuniu com seu exército partiu para leste para enfrentar a ameaça 

de Mitrídates.379  

 

3.2 – Roma e a reorganização das alianças políticas (87 – 84 a.C.) 

 

Lúcio Cornélio Cina tomou para si as reivindicações das comunidades itálicas 

acerca da redistribuição dos novos cidadãos nas tribos romanas. O seu colega de 

consulado Cn. Octávio rapidamente se opôs às medidas propostas. Revoltas eclodiram no 

fórum romano. Gangues urbanas expulsaram Cina para fora de Roma. O Senado, 

intimidado pelos acontecimentos, revogou a posição de cônsul de Cina380. 

A cidade de Nola ainda estava cercada por tropas romanas, deixadas por Sula. 

Cina se dirigiu a essas legiões e conseguiu os convencer da irregularidade da situação e 

eles o aceitaram como o cônsul por direito. Cornélio Cina então recrutou por toda Itália 

soldados dispostos a servir sua causa, e ainda em 87 a.C., colocou a cidade de Roma sob 

cerco. Caio Mário, ao saber da situação, retornou da África e começou a recrutar forças 

na Itália Central, na região da Etrúria, e assim uniu-se a Cina no cerco a cidade de Roma 

com um exército composto principalmente de itálicos381. O grande apoio encontrado nas 

comunidades itálicas demonstra como certas de redes de alianças estavam se 

concretizando após a Guerra Social. Também evidencia o interesse dos grupos itálicos no 

 
378 KATZ, B. R. “Studies On The Period Of Cinna And Sulla.” L'Antiquité Classique, vol. 45, no. 2, 1976, 

pp. 497–549 (p.521-523). 
379 SEAGER, Robin. Sulla. In J. Crook, A. Lintott, & E. Rawson (Eds.), The Cambridge Ancient History, 

Vol. IX: The Last age of Roman Republic 146 – 43 BC., 2ªed. Cambridge: Cambridge University Press, 

1994, p.165 – 207 (p.173-174). 
380 KONRAD, C. F. From the Gracchi to the First Civil War (133-70). In: ROSENSTEIN, Nathan; 

MORSTEIN-MARX, Robert (ed.). A Companion to the Roman Republic. Oxford: Blackwell, 2006. p. 167-

189 (p.180). 
381 SWIDZINSKI, Andrew. Italian Aims in the First CivilWar 87-82 BC. Hirundo: the Mcgill Journal of 

Classical Studies. Montreal, Quebec, Canadá, Vol.V, 2006-2007, p.118-146 (p.123) 
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alcance de uma cidadania plena ou em vantagens com as divisões e saques produzidos 

com os conflitos internos. 

No final do ano de 87 a.C., após um cerco comandado por Mário e Cina e sem 

conseguir organizar muita resistência, o Senado, contrariando a posição de Cn. Octávio, 

organizaram os termos de rendição. Cina teve sua dignidade de cônsul restaurada e a 

declaração que identificava Caio Mario como um inimigo público foi revogada em 

votação popular. Como uma forma de demonstrar força, enquanto as tropas entravam na 

cidade de Roma, Cn. Octávio foi assassinado382. 

Dessa forma, o ano de 87 a.C., foi marcado por diferentes turbulências e 

novamente a cidade de Roma foi invadida por cidadãos romanos, retomando o poder à 

força, mas sempre reclamando a restauração da ordem rompida pelos seus inimigos Caio 

Mário era apenas um cidadão privado, sem ocupar nenhuma magistratura, que em apoio 

a Cina, que clamava pela restituição de seu cargo como cônsul. Neste Contexto, 

conseguiram convocar um exército e tomar a cidade de Roma mais uma vez. Os tipos 

monetários desse período apontam elementos interessantes em sua iconografia, os quais 

abordaremos a seguir. 

Como já indicamos anteriormente, rejeitamos o conceito de propaganda como 

base para o método analítico das moedas na antiguidade. A moeda difunde informações 

sobre seu contexto, em conjunto com outras formas de comunicação como, por exemplo, 

boatos e as contiones estabelecendo assim uma rede complexa de comunicações. As 

moedas estabelecem também vínculos temporais diversos com o presente e passado, 

visando por vezes monumentalizar uma memória sobre um evento ou rememorar um 

acontecimento, potencializando assim seu caráter de pequeno monumento de ampla 

circulação. 

A produção, como vimos anteriormente, era supervisionada e organizada por 

jovens aristocratas em início de carreira. Portanto, a construção de discursos imagéticos 

que remontassem a uma conquista de sua gens ou que homenageassem patronos não era 

inesperada. Dessa forma, em alguns exemplares, encontramos certas evidências que 

possivelmente indicam um alinhamento político dos monetários, se não com 

 
382 SEAGER, Robin. Sulla. In J. Crook, A. Lintott, & E. Rawson (Eds.), The Cambridge Ancient History, 

Vol. IX: The Last age of Roman Republic 146 – 43 BC., 2ªed. Cambridge: Cambridge University Press, 

1994, p.165 – 207 (p.178). 
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personalidades relevantes, como Mário e Sula, com as ideias que esses defendiam em 

suas campanhas383. 

A figura de Apolo, como vimos em exemplares anteriores, passou a ser recorrente 

a partir da década 90 a.C. Alguns monetários tentavam vincular o patrimônio 

memorialístico de suas gentes com o estabelecimento dos jogos em Roma e assim 

monumentalizar a conexão que a gens possuía com os jogos em homenagem a Apolo. 

T.J. Luce indica que a presença de Vênus e Apolo nos anversos das moedas nunca foram 

tão recorrentes nas cunhagens como no período entre 90 – 79 a.C.384 

Para o ano de 87 a.C., foram eleitos como tres uiri monetales: [M.Fonteius], que 

possivelmente, foi Pretor em 75 a.C., e também era cliente de Cícero, porém não existem 

tipos monetários que o indicam como autoridade emissora; outro monetário desse ano foi 

Lúcio Rúbrio Dosseno [Lucius Rubrius Dossenus] que foi responsável por um repertório 

numismático de destaque entre os outros monetários desse ano; por fim, os irmãos Caio 

Mêmio Galo [Gaius Memmius Gallus] e Lúcio Mêmio Galo [Lucius Memmius Gallus] 

que cunharam apenas um modelo de denário385. 

Lúcio Rúbrio Dosseno elaborou em 87 a.C., um repertório numismático que 

remetia a diferentes acontecimentos naquele ano. Os primeiros objetos que compõe o 

repertório elaborado por esse monetário exibem muitas semelhanças, mas é interessante 

percebermos a construção da iconografia através da repetição de elementos imagéticos. 

Dosseno construiu em três exemplares numismáticos um discurso imagético que remetia 

diretamente à tríade capitolina386, Júpiter (Figura 32), Juno (Figura 33) e Minerva 

(Figura 34). 

 
383 LUCE. T.J. Political propaganda on Roman Republican coins: circa 92-82 B.C. American Journal of 

Archeology, v. 72, 1, Jan. 1968: 25-39. 
384 Antes do advento da Guerra Social, o número de cunhagens apresentando a divindade Apolo aumentou 

expressivamente. Dentre treze monetários que bateram moedas de 92 a.C. – 87 a.C., sete apresentam Apolo 

senão em todas, em algumas de suas cunhagens. Já entre 87 – 82 a.C., quando Mário, Cina e seus partidários 

controlaram Roma, de vinte monetários, treze bateram exemplares com a presença de Apolo ou alguma 

referência a divindade. Antes desse período, a presença de Apolo é consideravelmente menor se comparado 

com o recorte temporal da década de 80. A presença de Apolo diminuiu notadamente com a vitória de Sula, 

sendo retomada principalmente após a morte do ditador e com mais força na década de 60. Cf. Luce 1968, 

p.28. 
385 CRAWFORD, M. H., WISEMAN T.P. “The Coinage Of The Age Of Sulla.” The Numismatic Chronicle 

and Journal of the Royal Numismatic Society, vol. 4, 1964, pp. 141–158 (143-144) 
386 A tríade capitolina era composta pelas divindades Júpiter, Juno e Minerva e tinham um templo em 

homenagem a tríade localizado no monte capitolino. As divindades se tornaram então as principais dentro 

da religião romana e o templo da tríade ficou marcado pela sua magnificência, tendo seu estilo imitado em 

diferentes regiões do império. Cf. Beard; North; Price 1998, p.3. 
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Figura 32 – RNR 34387 

 

Esses exemplares apresentam no anverso o busto das divindades que compunham 

a tríade capitolina. Enquanto que no reverso foi representado a cena de um triunfo, em 

que aparece uma quadriga, mas sem um triunfador, apenas a divindade Vitória portando 

uma coroa de louros, como se ainda fosse coroar algum triunfador. As diferenças entre 

esses objetos residem principalmente no anverso, com a alternância do busto das 

divindades e também na cena no reverso, em que existem pequenas modificações na 

quadriga triunfal.  

 
Figura 33 – RNR 35388 

 

 
387 RRC 348/1 – Denário de Prata, batido em 87 a.C., no anverso foi retratado o busto laureado de Júpiter 

com um cetro sob o ombro, atrás a inscrição DOSSEN identificava a autoridade emissora. No reverso, foi 

representado uma quadriga triunfal com um feixe de raios desenhados na lateral, acima a divindade Vitória 

portando uma coroa. No exergo a inscrição L_RVBR[I]. 
388 RRC 348/2 – Denário de prata, batido em 87 a.C. No anverso foi representado o busto de Juno utilizando 

um diadema e véu, sob o ombro um cetro, atrás a inscrição DOS. No reverso, foi retratado uma quadriga 

triunfal com uma águia e um feixe de raios representado na lateral, acima a divindade Vitória portando uma 

coroa. No exergo, a inscrição L_RVBRI. 
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A utilização da tríade capitolina no repertório de Dosseno foi interpretada – em 

uma leitura tradicional389 – como parte da representação de uma pompa circensis390. Isso 

permitiria supor que Lúcio Rúbrio Dosseno havia ocupado a magistratura de Edil ao 

mesmo tempo que era responsável por supervisionar a produção das cunhagens. 

Entretanto, não há nenhuma outra forma de registro que indique o fato de Dosseno ter 

ocupado essa magistratura. Dessa forma, encaramos esses objetos como parte de um 

repertório elaborado para comemorar um triunfo futuro391. 

 
Figura.34 – RNR 36392 

 

Como podemos observar, as cunhagens no anverso representam exatamente as 

características, objetos e vestimentas que definem essas divindades. Na moeda de Júpiter, 

além do rosto barbado, também há o cetro sobre o ombro; na representação de Juno, o 

cetro e o véu são os elementos imagéticos que moldam e dão forma para essa divindade 

e, por fim, Minerva é apresentada utilizando um elmo coríntio e também portando o Aegis 

(o escudo que simbolizava a divindade). No reverso dos três tipos monetários, na parte 

lateral da quadriga triunfal foi simbolizado um feixe de raios. Nas moedas que retratam 

Minerva e Juno, também foi reproduzida uma águia, utilizada para estabelecer um vínculo 

consistente com a imagem de Júpiter393. 

 
389 ALFÖLDI, Andrew. The Giant Argus and a Miracle of Apollo in the Coin-Propaganda of Cinna and 

Carbo. In Memoriam Otto J.Brendel: Essays in Archeology and Humanities. 1976, p.115-119 (p.115) 
390 A pompa circensis era uma procissão que precedia a abertura dos jogos em Roma. As estátuas de culto 

da divindade que estava sendo homenageada nos jogos eram carregadas na quadriga que guiava a procissão, 

deixando clara a qual divindade os jogos se relacionavam. Cf. Beard; North; Price 1998, p.40-41. 
391 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.362 – 363. 
392 RRC 348/3 – Denário de prata, batido em 87 a.C., no anverso foi representado o busto de Minerva 

utilizando um elmo coríntio e Aegis (escudo de Atena), atrás a inscrição DOS. No reverso foi retratado uma 

quadriga triunfal com Águia em conjunto de feixe de raios representado na lateral, acima um biga conduzida 

pela divindade Vitória. No exergo, a inscrição L·RVBRI identifica a autoridade emissora.  
393 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.362 – 363 
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A presença da deusa Vitória no reverso dos tipos monetários e sua conexão com 

as divindades supremas de Roma era uma forma de almejar por um triunfo no contexto 

conflituoso de enfretamento das forças de Mário e Cina em 87 a.C.394 Por fim, esse grupo 

de moedas é significativo por suas inscrições, que indicam a autoridade emissora das 

cunhagens, o cognomen Dosseno [Dossenus] apenas aparece nas moedas. Em nenhuma 

outra forma de registro esse cognomen é vinculado com a gens Rubria. Dessa forma, 

podemos projetar que os tipos monetários por vezes portavam definições que não eram 

encontradas em outros suportes documentais395. 

Lúcio Rúbrio foi responsável por outros tipos monetários do mesmo ano. O 

principal elemento nesses outros exemplares é a presença do altar de Esculápio, o deus 

da medicina. Em um Quinário (Figura 35), é apresentado o busto de Netuno no anverso 

e, no reverso, Vitória ao lado do altar de Esculápio. A presença de Netuno e Vitória, 

podem indicar um alinhamento discursivo com as moedas anteriores, só que 

representando a comemoração por batalhas navais. O altar de Esculápio, presente também 

em dois Asses (Figura 36) e (Figura 37) fazem referência a um surto epidêmico ocorrido 

em 87 a.C., e que atingiu tanto as tropas de Mário e Cina quanto os cidadãos romanos que 

estavam sob cerco em Roma396.  

A presença do altar de Esculápio nesses três tipos monetários evidencia como as 

moedas se relacionavam também com seu contexto produtivo. As moedas, nesse caso, 

buscavam informar sobre a epidemia que estava ocorrendo em uma determinada região 

de Roma ou um modo de celebrar e monumentalizar sua superação. O altar, as imagens, 

ritos e cultos a Esculápio já estiveram relacionados no passado romano com outros surtos 

epidêmicos. Logo, evocar a presença da divindade nas cunhagens chamaria também 

atenção para esse acontecimento e vinculava a divindade com a suspensão da epidemia397. 

Neste caso, dar notícia da pandemia pelas moedas faz menos sentido, a nosso ver, do que 

a alternativa representada pela celebração de seu fim. Afinal, a advertência quanto a 

presença de um surto epidêmico poderia ser realizada de forma mais eficiente e rápida 

pelos rumores. Seu fim, por outro lado, seria monumentalizado nas moedas, ao 

 
394 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.362 – 363 
395 SMITH, William (ed.). Dictionary of Greek and Roman biography and mythology. London: J.Walton, 

1867, Vol.3, p.664. 
396 RENBERG, Gil H. Public and Private Places of Worship in the Cult of Asclepius at Rome. Memoirs of 

the American Academy in Rome, 51/52, 2006, pp. 87–172. 
397 RENBERG, Gil H. Public and Private Places of Worship in the Cult of Asclepius at Rome. Memoirs of 

the American Academy in Rome, 51/52, 2006, pp. 87-172 (p.162). 
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reconhecer o altar de Esculápio e estabelecer uma relação com a memória da instituição 

do templo da divindade. 

 
Figura 35 – RNR 37398 

 

 
Figura 36 – RNR 38399 

 

O altar de Esculápio é representado como um altar enfeitado com grinaldas, 

contendo no topo uma forma globular e uma serpente enrolada. A serpente é o elemento 

iconográfico que indicava a vinculação da imagem com a divindade Esculápio. No caso 

dos Asses, o primeiro mantém o padrão imagético estabelecido para essas denominações. 

O busto laureado de Janus aparece no anverso, mas a figura central é o altar no qual a 

serpente se enrola. No reverso, há apenas a proa do navio e a referência a autoridade 

emissora. O outro Ás estabelece uma mudança nos padrões. o Mercúrio e Hercules 

dividem o espaço do anverso em um busto janiforme. No reverso, além da proa do navio 

 
398 RRC 348/4 – Quinário de prata, batido em 87 a.C., no anverso foi representado Busto laureado de Netuno 

com tridente sob o ombro, atrás a inscrição DOSSEN. No reverso foi retratado a divindade Vitória 

segurando uma folha de palma e uma coroa na mão esquerda; erguendo a mão direita; diante dela um altar 

enfeitado e uma cobra enrolada no topo, atrás a legenda L_RUBRI. 
399 RRC 348/5 – Ás de bronze, batido em 87 a.C., no anverso foi retratado o busto laureado de Janus; no 

centro um altar enfeitado e uma cobra enrolada no topo. No reverso, a proa de um navio e acima inscrições 

indicando a autoridade emissora [L] _RVBRI _ DOSSEN.  
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e do altar de Esculápio, também pode-se notar uma estrutura arquitetônica que 

referenciava o templo da divindade na ilha Tiberina400. 

 
Figura 37 – RNR 39401 

 

Por fim, o repertório numismático elaborado por Lúcio Rúbrio Dosseno em 87 

a.C., nos ajuda a perceber melhor a relação que os monetários estabeleciam com seu 

contexto. Evidentemente, essas moedas apenas reforçam nosso argumento acerca da 

identificação dos discursos imagéticos nos discos metálicos. Os símbolos, os objetos e 

elementos iconográficos presente nas cunhagens era uma maneira encontrada pelos 

monetários de concretizar visualmente um determinado discurso. Um romano que 

entrasse em contato com o Ás de Dosseno, o qual remetia ao templo e ao altar de 

Esculápio, muito provavelmente entenderia que aquele objeto estava informando sob a 

epidemia que se espalhou em 87 a.C. 

O último tipo monetário do ano de 87 a.C., foi elaborado por dois irmãos, Caio 

Mêmio Galo e Lúcio Mêmio Galo, em algumas ocasiões identificados pelo nome da tribo 

em que a gens estava alistada, a tribo Galeria. O principal elemento da cunhagem dos 

irmãos é o fato de ser uma releitura de uma moeda anterior. O tipo monetário que serviu 

de modelo para a cunhagem de 87 a.C., foi batida em 106 a.C., provavelmente pelo pai 

dos monetários, Lúcio Mêmio402. 

 
400 O culto de Esculápio foi introduzido em Roma, sendo proveniente de Epidauro, em resposta a uma 

devastadora praga que atingiu Roma no ano de 293 a.C., um templo foi construído para a divindade na ilha 

tiberina dois anos mais tarde. Esculápio está entre as primeiras divindades que foram “importadas” do Leste 

e que passaram a ser reverenciados em conjunto com o panteão de deuses romanos. Cf. Renberg 2006, p.88. 
401 RRC 348/6 – Ás de bronze, batido em 87 a.C., no anverso foi representado os bustos de Hércules e 

Mercúrio de maneira janíforme. No reverso foi retratado uma Proa voltada para direita saindo por trás de 

um pequeno templo contendo um altar enfeitado e uma cobra enrolada no topo, em torno as inscrições 

L_RVBRI_DOSSEN. 
402 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.364. 



 131 

A única diferença consiste na presença da inscrição EX.S.C (ex senatus consulto) 

que significava, “com a permissão do Senado” (Figura 38). A presença dessa inscrição, 

normalmente nesse período, indicava alguma excepcionalidade em relação às cunhagens. 

Essa moeda, ao remontar a um outro exemplar, intentava estabelecer uma conexão entre 

esses pequenos monumentos, uma tópica. 

 
Figura 38 – RNR 40403 

 

O aspecto mais interessante desse tipo monetário é o fato dos filhos de Lúcio 

Mêmio baterem uma moeda nos exatos moldes utilizados na cunhagem elaborada por seu 

pai no ano de 106 a.C. (Figura 39). 

 
Figura 39 – RRC 313/1404 

 

A análise desses tipos monetários, proposta por T.J. Luce indica uma relação 

direta com a construção da carreira de Caio Mário. A moeda de 106 a.C., foi batida em 

 
403 RRC 349/1 – Denário de prata, batido por volta de 87 a.C., no anverso foi representado o busto laureado 

de Saturno acompanhado de uma harpa, ao lado a inscrição EX·S·C. No reverso foi simbolizado Vênus 

conduzindo uma biga, segurando um cetro em uma das mãos e na outra as rédeas, acima um cúpido voando 

com uma coroa. No exergo a inscrição [L] _C_MEMIES_L_F _GAL identificava os monetários 

responsáveis pela cunhagem.  
404 RRC 313/1 – Denário de prata, batido por volta de 106 a.C., no anverso foi representado o busto laureado 

de Saturno acompanhado de uma harpa, ao lado a inscrição ROMA. No reverso foi retratado a divindade 

Vênus conduzindo uma biga, portando um cetro em uma das mãos e na outra as rédeas, acima um cúpido 

voando com uma coroa. No exergo a inscrição L·MEMMI GAL identificava a autoridade emissora.  
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um momento de grande notoriedade da carreira política de Caio Mário. Já a releitura 

realizada pelos irmãos Mêmio ocorreu no momento que Caio Mário retornou a Roma e, 

literalmente, conquistou a cidade405. Essa leitura dos significados desse repertório 

numismático é pautada, principalmente, nas ações públicas conduzidas por Lúcio Mêmio, 

que era um ferrenho opositor político da oligarquia romana quando ocupou a magistratura 

de Tribuno da Plebe em 111 a.C., que expôs a incompetência e venalidade de grupos 

aristocráticos durante a Guerra Jugurtina406. Foi essa atuação que posteriormente 

possibilitou que Caio Mário fosse destinado para comandar os conflitos.  

Contudo, essa análise acaba se sustentando apenas nessas tênues conexões. Não 

há como indicarmos com segurança se as cunhagens remetem mesmo a essa relação 

construída com Caio Mario. Lúcio Mêmio Galo é indicado como sendo um proeminente 

orador durante os conflitos entre Sula e Mário, sendo um apoiador de Caio Mário. Já seu 

irmão ocupou cargos públicos importantes por ser casado com a irmã de Pompeu 

Magno407. 

Michael Crawford propõe uma leitura diferente para este repertório numismático. 

O autor postula que Lúcio Mêmio e os filhos faziam parte de um ramo da gens Mêmia 

que era desconhecido publicamente. Por isso utilizavam, o nome proveniente da tribo 

Galeria como uma forma de se destacar entre os ramos mais conhecidos. Para Crawford, 

a presença da divindade Vênus é suficiente para indicar a reivindicação da origem troiana 

da gens Mêmia, sendo essa referência presente frequentemente nas cunhagens dos ramos 

menos destacados da gens Mêmia408. 

O possível alinhamento desse objeto com Caio Mário é embasado também na 

argumentação de que os irmãos Mêmio teriam sido apontados para ocupar a magistratura 

de tres uiri monetales após a invasão de Cina e Mário. A característica excepcional desse 

tipo monetário, indicado pela presença da inscrição S.C., sustenta essa hipótese409. Logo, 

a repetição de um repertório imagético utilizado anteriormente por um antepassado da 

gens Mêmia permitia a construção desse vínculo entre os significados. Não seria 

 
405 LUCE. T.J. Political propaganda on Roman Republican coins: circa 92-82 B.C. American Journal of 

Archeology, v. 72, 1, Jan. 1968: 25-39 (p.36) 
406 SMITH, William (ed.). Dictionary of Greek and Roman biography and mythology. London: J.Walton, 

1867, Vol.2, p.1026. 
407 Ibidem, p.1026. 
408CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 

1974., p.364. 
409 CRAWFORD, M. H., WISEMAN T.P. “The Coinage Of The Age Of Sulla.” The Numismatic Chronicle 

and Journal of the Royal Numismatic Society, vol. 4, 1964, pp. 141–158 (143-144). 
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improvável que os eventos relacionados a Mário fossem assim relembrados em Roma, já 

que esse, em conjunto com Cina, tinha tomado a cidade de assalto.  

Esses tipos monetários são bons exemplos do processo de allelopoiesis e como 

através das moedas os monetários conseguiam estabelecer essa conexão com o passado e 

o presente. As duas possibilidades sobre esses exemplares – a origem troiana ou a 

referência ao passado próximo da carreira de Caio Mário – são demonstrações de como 

as cunhagens tinham o potencial de vincular diversas temporalidades, reler e reinterpretar 

seus significados no presente e recompondo visões sobre diferentes passados 

simultaneamente. Desta forma, a análise desses objetos precisa sempre levar em 

consideração como os tipos monetários conectavam as temporalidades, visando por 

muitas vezes reinterpretar os acontecimentos do passado à luz de contextos novos. Isto 

permitia múltiplas leituras de uma mesma mensagem, tanto se direcionando a uma 

tradição mais longa, quanto a um contexto de décadas ou mesmo a um evento do 

momento. 

Com o domínio da cidade sob seu comando, Cina e Mário começaram a promover 

medidas políticas alinhadas com seus interesses, inclusive a eliminação de inimigos 

políticos e mesmo antigos aliados de Mário que o haviam abandonado. Em 86 a.C., Cina 

anunciou a ele e Mário como os únicos concorrentes para o consulado daquele ano, sendo 

assim conduzidos para essa magistratura naquele ano. A primeira medida foi a declaração 

de Lúcio Cornélio Sula como um inimigo público de Roma, a expropriação de seus bens 

e a destruição de sua casa410.  

O período que Lúcio Cornélio Cina se manteve no poder (87-84 a.C.) é 

denominado como Cinnae dominatio411. Foi um período em que as alianças políticas se 

reorganizaram em torno de certos personagens, como Cina e Sula, que haviam 

demonstrado o seu potencial político e militar ao conquistarem Roma em anos 

subsequentes. Precisamos lembrar que, dentro da lógica de competição por espaço 

político, as alianças formadas acabavam orbitando e se aglutinando em certos sujeitos que 

exerciam papel de direção no sentido de estabelecer uma nova ordem – e gerar benefícios. 

Para Harriet Flower, nesse período a República romana foi dominada por uma facção 

política que se estabeleceu no poder a partir da conquista de Roma em 87 a.C. A autora 

 
410 KONRAD, C. F. From the Gracchi to the First Civil War (133-70). In: ROSENSTEIN, Nathan; 

MORSTEIN-MARX, Robert (ed.). A Companion to the Roman Republic. Oxford: Blackwell, 2006. p. 167-

189 (p.180). 
411 LOVANO, Michael. The Age of Cinna: Crucible of Late Republican Rome. Historia – Einzelschriften, 

Band 158, 1ºed, 2002. 
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qualifica esta dominância como um Golpe nas instituições republicanas, visto que Cina e 

seus aliados controlavam as eleições412. 

Existem poucas evidências sobre o período em que Cina se estabeleceu como 

principal figura política em Roma. Os relatos que descrevem de alguma forma o regime 

de Cina o fazem demonstrando, principalmente, sua oposição a Sula e como este havia se 

organizado politicamente e militarmente para a Guerra Civil que estava por vir. Desta 

forma, apesar de Lúcio Cornélio Cina ter tomado Roma a força e se instaurado no poder 

por meio de um golpe, as alianças que se formaram em torno de sua figura foram 

essenciais para a manutenção de sua posição política. Cina recebeu apoio de aliados de 

Mário, da ordem dos equestres, senadores, homens novos e itálicos413. 

Mário morreu em 13 de janeiro de 86 a.C., em seu sétimo consulado. 

Cina se fez cônsul reeleito em 85 e 84 a.C., ambas as vezes com Cn. 

Papírio Carbão. Além das medidas para estabilizar a moeda e cancelar 

três quartos de todas as dívidas, nós sabemos bem pouco das políticas 

de Cina. Família e amigos de Sula imediatamente juntaram-se a ele no 

Oriente, contudo não houve nenhum êxodo de senadores respeitáveis; 

por mais detestável que fosse para muitos, eles ainda poderiam viver 

com o regime de Cina e esperar que a res publica se recuperasse. 

Entretanto, Cina nunca esteve no controle total: o Senado demonstrou 

considerável autonomia ao lidar com Sula durante aqueles anos414. 

 

Portanto, o período de Cina é marcado por uma reformulação de certas alianças, 

como por exemplo, algumas comunidades de itálicos que posteriormente auxiliariam 

militarmente no combate contra Sula. Porém, os principais elementos vinculados a esse 

período são de preparação para um conflito iminente. O regime de Cina encontrou apoio 

e continuou com as instituições republicanas em funcionamento, como por exemplo, as 

assembleias populares que não deixaram de ocorrer. Cina e seus aliados conseguiram 

conquistar a estima da população romana ao implementarem reformas econômicas 

necessárias, ao continuar as políticas de abastecimento de cereais para a plebe urbana. 

Também colaboraram com os grupos senatoriais e com a ordem equestre. Estabeleceram 

alianças com comunidades itálicas que esperavam a redistribuição nas tribos romanas e, 

 
412 FLOWER, Harriet. Roman Republics. Princeton: Princeton University Press, 2009, p.93. 
413 LOVANO, Michael. The Age of Cinna: Crucible of Late Republican Rome. Historia – Einzelschriften, 

Band 158, 1ºed, 2002, p.59-63. 
414 KONRAD, C. F. From the Gracchi to the First Civil War (133-70). In: ROSENSTEIN, Nathan; 

MORSTEIN-MARX, Robert (ed.). A Companion to the Roman Republic. Oxford: Blackwell, 2006. p. 167-

189 (p.181). 
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não menos importante, se colocaram como defensores de Roma contra a ameaça que Sula 

representava415. 

Os tipos monetários batidos no ano de 86 a.C., possuem elementos extraordinários 

que evidenciam esse momento de excepcionalidade da história romana. Dentro da nossa 

seleção numismática não encontramos outro exemplar semelhante a este (Figura 40). Os 

responsáveis pela supervisão da produção desse tipo monetário foram Caio Gargônio 

[Gaius Gargonius], um equestre que foi orador romano no período, M. Vergílio 

[M.Virgilius]416, que havia sido Tribuno da plebe no ano de 87 a.C., e o outro monetário, 

conhecido apenas como Ogulnio [Ogulnius]417. 

O numerário batido pelos tres uiri monetales desse ano apresenta uma produção 

deliberada de forma colegiada. Os três bateram moedas iguais, com apenas algumas 

alterações nas inscrições. Diferente de moedas anteriores em que os monetários 

cunhavam e elaboravam repertórios imagéticos distintos uns dos outros, nesse caso o 

repertório iconográfico disposto nos discos metálicos era o mesmo. Esse tipo monetário 

demonstra como as inscrições dispostas nas cunhagens eram importantes, ao mesmo 

tempo que representavam um trabalho de seleção e posicionamento das legendas. Sendo 

assim, a leitura da imagem é complementada pela presença das inscrições, ampliando e 

potencializando o grau de entendimento desses objetos.  

 
Figura 40 – RNR 41418 

 
415 LOVANO, Michael. The Age of Cinna: Crucible of Late Republican Rome. Historia – Einzelschriften, 

Band 158, 1ºed, 2002, p.69. 
416 M.Vergílio teria sido Tribuno da Plebe em 87 a.C. e foi responsável por conduzir uma acusação contra 

Lúcio Cornélio Sula na tentativa de evitar que Sula partisse para a campanha contra o Rei Mitrídates do 

Ponto, entretanto, os acontecimentos do ano de 88 a.C., ainda eram recentes, então a tentativa de extirpar o 

imperium de Sula foi um fracasso. Cf. Seager 1994, p.173-174. 
417 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.366 
418 RRC 350A/1 – Denário de prata, batido em 86 a.C., no anverso foi representado o busto de Apolo 

utilizando uma coroa de carvalho e abaixo um feixe de raios. No reverso, foi retratado Júpiter conduzindo 

uma quadriga enquanto arremessa raios, logo abaixo a legenda VER_OGLV_GAR que indica os 

responsáveis pela cunhagem.  
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Esse tipo monetário possui quatro versões diferentes. A iconografia não é alterada 

nos outros exemplares. A mudança mais evidente é a posição da legenda que indica o 

nome da autoridade emissora. Nessa moeda, a inscrição principal é [GAR.VER.OG], 

exatamente nessa ordem. O nome em evidência é o de Caio Gargônio que foi posicionado 

fora do exergo, em destaque diante das outras inscrições. Nos outros tipos monetários do 

mesmo repertório a inscrição é reposicionada, concedendo assim melhor visibilidade para 

a abreviação do nome dos outros monetários. Há ainda um outro objeto desse repertório 

no qual não foi inserido nenhuma legenda no disco metálico, demonstrando assim como 

o posicionamento, seleção e inserção das inscrições era uma parte essencial do serviço 

realizado pelos monetários.  

 Outra característica que essa moeda apresenta é o busto de Apolo acompanhado 

por um feixe de raios que definia a divindade Júpiter. Outros tipos monetários dos anos 

subsequentes também apresentavam uma certa “mistura” de elementos iconográficos que 

ampliava assim o seu nível de significação. Certos símbolos que anteriormente estavam 

vinculados com determinadas divindades, aos poucos, passaram a serem preenchidos de 

significados próprios. Por exemplo, o feixe de raios de Júpiter significava poder, o 

caduceus a paz, os cereais a prosperidade, o cetro a supremacia419. Esses símbolos 

tornaram-se cada vez mais presentes nas cunhagens, remetendo principalmente para esses 

novos significados alegóricos. 

A presença de Apolo é de certa forma inexplicável. Como comentamos 

anteriormente, a representação da divindade tornou-se bastante comum nas décadas de 

90-80 a.C., não estabelecendo necessariamente nenhuma relação com algum passado 

lendário das gentes, excetuando-se alguns exemplares que foram analisados no capítulo 

2. Para T. J. Luce, essa era uma forma que os monetários encontraram de responder ao 

seu contexto e demonstrar seu alinhamento político420.  Mesmo que T. J. Luce esteja 

equivocado, a frequência das aparições de Apolo nas cunhagens do período e seu súbito 

desaparecimento em períodos posteriores é um fator que causa estranhamento.  

O outro tipo monetário cunhado em 86 a.C., também está fora dos padrões a que 

estamos acostumados. Naquele ano, os Edis da plebe Marcos Fânio [M. Fannius]421 e 

 
419 LUCE. T.J. Political propaganda on Roman Republican coins: circa 92-82 B.C. American Journal of 

Archeology, v. 72, 1, Jan. 1968: 25-39 (p.26) 
420 Ibidem., p.32 
421 Fânio reaparece como pretor em 80 a.C. Cf. Crawford 1974, p.367. 
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Lúcio Critônio [L. Critonius]422 também bateram moedas. A cunhagem ser realizada por 

outros magistrados não era uma prática incomum, porém normalmente estava vinculada 

com situações extraordinárias, como, por exemplo, a falta de grãos e cereais na cidade de 

Roma. 

A moeda batida pelos Edis da plebe de 86 a.C., era uma excepcionalidade, ainda 

que já vista em outros momentos423. Anunciavam, possivelmente, a compra e distribuição 

de cereais, ou sua venda em preços baixos. Como vimos, há indicações de que uma das 

políticas conduzidas por Cina durante o seu governo em Roma foi a distribuição de 

cereais para a plebe romana. No numerário batido por Fânio e Critônio, é apresentado no 

anverso o busto de Ceres utilizando um enfeite de cereais nos cabelos (Figura 41), essa 

divindade era vinculada com os interesses plebeus, por fazer parte da tríade Ceres, Liber 

e Libera, que tinham seus templos utilizados como centro religiosos de grupos plebeus424. 

No reverso, foram representadas duas figuras masculinas sentadas no subsellium, que era 

um assento utilizado pelos magistrados. Também foram retratadas espigas de cereais de 

um lado e do outro a inscrição P.A (Publico Argento). Essa legenda aponta como essa 

moeda era atípica, pois, segundo Michael Crawford, as cunhagens desses objetos teriam 

sido realizadas a partir das riquezas deixadas por Alexandre Ptolomeu I do Egito para o 

populus Romanus425. 

O tipo monetário batido pelos Edis da plebe representa um caso especifico, 

atinente a poucos exemplares, que era o fato de a cunhagem ser realizada por outros 

magistrados que não os tres uiri monetales. Nesse caso, a moeda não remete a um passado 

lendário ou ao patrimônio memorialístico de alguma gens. Ela destaca e representa a 

magistratura dos Edis da plebe cumprindo uma de suas funções. Desta forma, ressaltamos 

que a esse tipo monetário demonstra como o discurso elaborado nas cunhagens – além de 

remeter ao seu contexto sociopolítico – era multifacetado, podendo assim responder a 

conjunturas distintas426.  

 
422 L.Critonius teria estado nas listas de proscrições conduzidas no ano de 82 a.C. Cf. Hinard 1985, p.126. 
423 Como vimos no primeiro capítulo, a moeda batida por dois questores evidenciava através das inscrições 

no tipo monetário a excepcionalidade do objeto, que tinha como principal função a compra de grãos por 

ordem do Senado romano. 
424 BEARD, Mary; NORTH, John; PRICE, Simon. Religions of Rome. 2 vols. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1998,p.12. 
425 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.605. 
426 BARBOSA, Gisele O. A. Quando o divino celebra o humano: religião, política e poder nas moedas 

republicanas romanas (139 – 83 AEC). Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Unirio. 

Programa de Pós-graduação em história, volume I, 2017, p.166. 
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Figura 41 – RNR 42427 

 

No ano de 85 a.C., Mário Gratidiano, sobrinho de Caio Mário, ocupou a 

magistratura de Pretor e conduziu uma reforma monetária que balanceava os valores das 

cunhagens em circulação. Em conjunto com tribunos e outros magistrados, Gratidiano 

elaborou um édito que reafirmava a taxa de câmbio oficial entre o denário e o ás, que 

recentemente tinha sido submetida a uma recente flutuação não oficial428. Mário 

Gratidiano esperando conseguir popularidade suficiente para ser eleito para o consulado, 

publicou o édito de maneira individual, excluindo seus colegas nesse processo. Apesar de 

não conseguir ser eleito para o consulado, ainda assim foi considerado como um notável 

romano429. 

Isso demonstra como os apoiadores de Cina estavam buscando medidas que 

permitissem gerar uma estabilidade financeira e política durante o período. No ano de 85 

a.C., os monetários responsáveis pelas cunhagens foram Lúcio Júlio Bursio [Lucius Iulius 

Bursio] e Mn.Fonteio [Mn.Fonteius]. As cunhagens de Bursio e Fonteio apresentam a 

divindade Apolo no anverso sem existir aparente conexão com as origens de suas gentes. 

Mais precisamente, Bursio não bate moedas que façam referência ao patrimônio 

memorialístico de sua gens430 e o cognome Bursio só é conhecido por meio de referências 

 
427 RRC 351/1 – Denário de prata, batido em 86 a.C., no anverso foi retratado o busto de Ceres utilizando 

um drapejado de grãos, atrás a inscrição AED_PL que indicava a magistratura dos responsáveis. No reverso, 

foi simbolizado duas figuras masculinas sentadas em um banco (subsellium) lado a lado; na direita uma 

espiga de cereal, na esquerda a legenda P.A (Publico Argento). No exergo, a inscrição M.FAN.L.CRI 

identificava os responsáveis pela cunhagem. 
428 CRAWFORD, Michael H. Coinage and Money under the Roman Republic: Italy and the Mediterranean 

Economy, London: Methuen and Co. Ltd, 1985, p.190-192. 
429 SEAGER, Robin. Sulla. In J. Crook, A. Lintott, & E. Rawson (Eds.), The Cambridge Ancient History, 

Vol. IX: The Last age of Roman Republic 146 – 43 BC., 2ªed. Cambridge: Cambridge University Press, 

1994, p.165 – 207 (p.180). 
430 BARBOSA, Gisele O. A. Quando o divino celebra o humano: religião, política e poder nas moedas 

republicanas romanas (139 – 83 AEC). Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Unirio. 

Programa de Pós-graduação em história, volume I, 2017, p.108. 
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numismáticas431. O principal desses tipos monetários são os elementos iconográficos que 

acompanham a figura de Apolo, em um caso o busto da divindade é acompanhado pelo 

tridente que identificava Netuno e do elmo alado que estava vinculado com a imagem de 

Mercúrio (Figura 42). Em outro caso, em um quinário, uma proposta semelhante foi 

realizada (Figura 43). 

 
Figura 42 – RNR 43432 

 

 
Figura 43 – RNR 44433 

 

Esses dois tipos monetários demonstram o funcionamento do processo de seleção 

dos elementos iconográficos. Existe um claro sincretismo na construção das imagens no 

anverso, o busto é identificado com Apolo, entretanto, em conjunto com essa divindade 

aparecem símbolos que não são vinculados com a figura de Apolo. Esse sincretismo gerou 

muito questionamento entre os numismatas que identificavam a figura do anverso como 

 
431 SMITH, William (ed.). Dictionary of Greek and Roman biography and mythology. London: J.Walton, 

1867, Vol.1,p.518. 
432 RRC 352/1 – Denário de prata, batido em 85 a.C., no anverso foi retratado o busto de uma figura 

masculina, possivelmente Apolo, acompanhado de elementos iconográficos que remetem a divindades 

Apolo, Netuno e Mercúrio. No reverso, foi representando a divindade Vitória conduzindo uma quadriga e 

portando uma coroa. No exergo, a legenda L·IVLI·BVRSIO identificava a autoridade emissora.  
433 RRC 352/2 – Denário de prata, batido em 85 a.C., no anverso foi representado o busto de uma figura 

masculina com atributos de Apolo e Mercúrio. No reverso foi retratado a imagem de um cúpido quebrando 

um feixe de raios no joelho, não há nenhuma inscrição em ambas as faces da moeda.  
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sendo a Vejóvis, o Júpiter Jovem434. Contudo a perspectiva mais aceita é a de que a figura 

masculina no anverso é Apolo acompanhando de objetos de outras divindades435. 

Possivelmente essa construção iconográfica sincrética produzia uma mensagem, 

respondendo certamente a um determinado contexto, que não temos como interpretar, 

pois se perderam os detalhes que permitiriam realizar as associações que puderam ser 

feitas para outros contextos com fontes mais abundantes tanto sobre os monetários quanto 

sobre os elementos utilizados. Não sendo os monetários de famílias importantes ou sem 

associações mais sólidas com personagens importantes, tal é esperado, pois, como já 

destacado, os monetários não tinham grande projeção política e também não havia um 

programa monetário sistemático e definido em instâncias superiores de poder e 

determinadas para estes magistrados cumprirem. 

Por fim, o reverso do quinário foi interpretado por um tempo como uma resposta 

anônima de Sula aos seus inimigos. O cúpido vinculado à divindade Vênus quebraria um 

feixe de raios que significaria o poder naquele contexto436. Entretanto, sua datação é 

identificada como sendo anterior aos acontecimentos da Guerra Civil em Roma, o que 

não permite que a análise desse objeto seja realizada nessa direção437. 

Já as moedas batidas por Mn. Fonteio, apesar de também apresentar a divindade 

Apolo acompanhado de um feixe de raios, remetiam principalmente à origem da família 

por intermédio do repertório iconográfico presente nos discos metálicos (Figura 44). 

 
Figura 44 – RNR 45438 

 
434 LUCE. T.J. Political propaganda on Roman Republican coins: circa 92-82 B.C. American Journal of 

Archeology, v. 72, 1, Jan. 1968: 25-39 (p.26). 
435Ibidem., p.26-27. 
436 Ibidem., p.38. 
437 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.368. 
438 RRC 353/1 – Denário de prata, batido em 85 a.C., no anverso foi representado o busto de Apolo, logo 

abaixo um feixe de raios, embaixo do queixo um monograma (AP) que identifica a divindade, atrás a 

legenda MN_FONTEI_C_F que identificava o monetário. No reverso, foi retratado um cúpido montado em 
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Na moeda elaborada por Mn. Fonteio, o busto de Apolo foi representado no 

anverso acompanhado de um feixe de raios. Ao redor inscrições que indicavam a 

autoridade emissora e abaixo do queixo do busto da divindade um monograma que 

identificava o deus Apolo. No reverso foi representado um cúpido montado em um bode, 

acima dois bonés de feltro com estrelas em cima, que eram símbolos vinculados com os 

Dioscuri, as divindades gêmeas Castor e Polux. Abaixo no exergo um tirso, que era o 

bastão da divindade Baco. A referência aos Dioscuri era uma maneira de remeter a origem 

da gens Fonteia na região de Túsculo439. Os Dioscuri eram homenageados com honrarias 

especiais em Túsculo e possivelmente eram as divindades domésticas da gens Fonteia440. 

A gens Fonteia era uma das principais provenientes do munícipio de Túsculo. A 

representação no reverso pode fazer alusão as festividades da liberalia que 

homenageavam a divindade Liber, uma divindade itálica ancestral vinculada com o grego 

Dionísio441. Portanto, existe a possibilidade de o reverso da moeda rememorar alguma 

relação com a promoção das homenagens à divindade Liber. 

Outro tipo monetário elaborado por Mn. Fonteio foi um ás, sendo um objeto 

significativo por demonstrar como os monetários moldavam mesmo os numerários que 

tinham sua iconografia padronizada (Figura 45). Nessa moeda, o padrão dos asses é 

seguido com a divindade Janus no anverso e uma proa de navio no reverso, porém os 

símbolos que remetiam aos Dioscuri estavam presentes, remontando assim a origem da 

gens do monetário. 

 

 
um bode, acima dois bonés de feltro com estrelas em cima, no exergo, um tirso que era o bastão de baco, 

em volta dessa cena uma coroa de louros.  
439 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.369. 
440 SMITH, William (ed.). Dictionary of Greek and Roman biography and mythology. London: J.Walton, 

1867, Vol.2, p.179. 
441 MANUWALD, Genise. Dionysus / Bacchus / Liber in Cicero. In: MAC GÓRÁIN, Fiachra. Dionysus 

and Rome Religion and Literature. Berlin, Boston: De Gruyter, 2020, p.157-177. 
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Figura 45 – RNR 47442 

 

Desta forma, essa moeda indica que frequentemente os monetários buscavam 

remeter as origens de suas gens ou as suas conquistas, desde que houvesse uma gens 

relevante a promover ou conquistas a destacar, especialmente por parte dos antepassados. 

Com isso, a noção de pertencimento a um local ou região, alguma memória do patrimônio 

das gentes, feitos públicos, relação com rituais e divindades ancestrais, ou mesmo alguma 

relação de patronagem eram elementos comuns nas cunhagens. Eram maneiras 

encontradas pelos monetários de serem notados, de serem relembrados publicamente, ao 

mesmo tempo que monumentalizavam esses elementos em um pequeno monumento com 

alto potencial de circulação. Porém, essas decisões não podem ser entendidas como mera 

promoção pessoal, estando ligadas mais a coletividades a quem estes monetários 

mostravam seu reconhecimento e posição destacada. 

As moedas batidas no ano de 84 a.C., foram supervisionadas por Caio Licínio 

Macer [Gaius Licinius Macer], Caio Cássio Longino [Gaius Cassius Longinus] e Lúcio 

Lívio Salinador [Lucius Livius Salinator] que cunharam de maneira colegiada uma série 

de asses para suplementar as cunhagens de Lícinio Macer com a autorização do Senado, 

e por último, Públio Furio Crassipes [Publius Furius Crassipes] que cunhou moedas 

enquanto ocupava a magistratura de Edil Curul. 

O monetário Licínio Macer é identificado como o historiador, que posteriormente 

em 73 a.C., ocupou a magistratura de Tribuno da Plebe e em 68 a.C., a magistratura de 

Pretor. Em 66 a.C.,443 Cícero acusou e o condenou de suborno e extorsão. Macer cometeu 

 
442 RRC 353/3 – Ás de bronze, batido em 85 a.C., no anverso foi retratado o busto laureado de Janus. No 

reverso, uma proa e acima dois chapéus de feltro com estrelas que identificavam os dioscuri. No meio a 

inscrição, MN_FONT. 
443 BROUGHTON, T. Robert S. The Magistrates of the Roman Republic. v.1 (509 BC-100 BC.); v.2 (99BC-

31BC). New York: American Philological Association, 1951-52, v.2.p.580. 
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suicídio antes que a sentença fosse cumprida444. A moeda de Licínio Macer apresenta 

também uma assimilação de elementos iconográficos (Figura 46). 

 
Figura 46 – RNR 48445 

 

No anverso da moeda, o busto de Apolo é apresentado como se estivesse de costas, 

em suas mãos ele porta e arremessa feixes de raios. Esse é o principal elemento sincrético 

desse tipo monetário já que os feixes de raios eram vinculados com Júpiter e não com 

Apolo. Mas, novamente, os símbolos durante esse período passaram a ser dotados de 

significados próprios. Logo, a utilização dos feixes de raios não necessariamente 

precisava estar vinculada com a figura de Júpiter, mas sim com a noção de “poder”. 

Os monetários Salinador e Longino bateram moedas suplementares com a 

autorização do Senado romano. Esse repertório numismático foi realizado apenas na 

denominação dos asses. Possivelmente vinculada com as reformas monetárias realizadas 

em 85 a.C., em uma tentativa de equilibrar as taxas de câmbio emitindo denominações 

menores impulsionando assim a troca de valores. Isso pode ser evidenciado pela inscrição 

DSS [de senatus sententia] que aparece no reverso da moeda (Figura 47). Essa legenda, 

diferente da EX.S.C [ex senatus consulto], indica uma sentença realizada pelo Senado. 

Isso indica uma situação extraordinária.  

 
444 Licínio Macer quando ocupou a magistratura de tribuno da plebe buscou restaurar os poderes 

relacionados a magistratura de Tribuno que foram removidos por Sula durante a sua ditadura. Outras 

medidas tomadas por Macer quando era tribuno da plebe evidenciam seu alinhamento político como 

partidário de Mário. Cf. T.J.Luce 1968, p.30; William Smith, 1867 vol.2, p.883. 
445 RRC 354/1 – Denário de prata, batido em 84 a.C., no anverso foi apresentado a figura de Apolo visto 

por trás, com um feixe de raios na mão como se os arremessasse. No reverso, a divindade Minerva conduz 

uma quadriga, portando um escudo e uma lança, no exergo, as inscrições identificam a autoridade emissora, 

C_LICINIVS_L_F _MACER. 
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Figura 47 – RNR 50446 

 

Por fim as moedas batidas por Públio Furio Crassipes encerram os tipos 

monetários cunhados em 84 a.C. Entretanto, o responsável por essas cunhagens não 

ocupava o cargo de monetário, mas sim de Edil Curul. A moeda através da iconografia 

disposta em seu corpo indica que Crassipes ocupou essa magistratura, mas não há nenhum 

outro vestígio arqueológico ou relato que ateste que Públio Furio Crassipes ocupou a 

magistratura de Edil Curul nesse ano447. 

Dessa forma, esse tipo monetário, em conjunto com outros exemplares que já 

visualizamos anteriormente, remete à ocupação de uma magistratura e marca isso através 

do repertório imagético. No anverso da moeda foi retratada o busto de Cibele, a magna 

mater448, utilizando uma coroa turriforme. Na mesma face da moeda também foi colocado 

um símbolo pequeno de um pé, que fazia referência ao cognomen da gens “Crassipes” 

que significa “pés grossos” (Figura 48). 

 
446 RRC 355/1 – Ás de bronze, batido em 84 a.C., no anverso foi representado o busto laureado de Janus, 

acima um crescente. No reverso, uma proa com a seguinte inscrição gravada D.S.S, acima inscrições que 

identificam as autoridades emissoras L_ALIN_C_C_ASSI. 
447 BARBOSA, Gisele O. A. Quando o divino celebra o humano: religião, política e poder nas moedas 

republicanas romanas (139 – 83 AEC). Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Unirio. 

Programa de Pós-graduação em história, volume I, 2017, p.166. 
448 Durante a Segunda Guerra Púnica, os romanos trouxeram para a cidade o culto de Magna Mater, antes 

Cibele, ou “a Grande Mãe do Monte Ida”, divindade oriunda da Ásia Menor. A chegada da deusa foi uma 

recomendação dos Livros Sibilinos e do Oráculo de Delfos, com a intenção de favorecer os romanos na 

luta contra Cartago. O templo de Magna Mater foi dedicado no Palatino em 191 a.C. Cf. Barbosa, 2017, p. 

164. 
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Figura 48 – RNR 51449 

 

No reverso da moeda foi retratada a cadeira curul [sella curulis], o que indicava 

que a magistratura ocupada por Crassipes era uma que possuía imperium. A representação 

da sella curulis era um elemento de distinção social e política. Alcançar uma magistratura 

com imperium significava a possibilidade de ascensão sociopolítica. Os principais 

componentes das gentes eram homenageados com uma máscara de cera (imago) se 

tivessem ocupado uma magistratura de destaque, normalmente caracterizada pelo 

exercício do imperium. Ocupar uma magistratura sem imperium ou ser admitido no 

Senado não necessariamente qualificava um sujeito enquanto nobilis450. Portanto, esse 

reconhecimento era perpetuado nas memórias das gentes, transformando-se em 

patrimônio memorialístico, podendo ser acessado nos rituais que a gens realizava, por 

exemplo, a pompa funebris. 

Logo, a moeda batida por Crassipes visava concretizar o status alcançado e 

consequentemente monumentalizar esse momento. A sella curulis era exatamente o 

elemento simbólico que distinguia os Edis da plebe dos Edis curuis que possuíam 

imperium. Por fim, a representação de Magna Mater no anverso, muito provavelmente 

estava conectada com às festividades públicas realizadas para essa divindade, os ludi 

Megalenses. Era função dos Edis organizar e promover as festividades e jogos públicos. 

Com isso, pode-se perceber que por intermédio do tipo monetário, Públio Furio Crassipes, 

comunica sua vinculação com a realização dos ludi Megalenses451. 

 
449 RRC 356/1- Denário de prata, batido em 84 a.C., no anverso foi representado o busto de Cibele utilizando 

uma coroa turriforme, atrás um pé deformado e inscrições que indicavam a magistratura do responsável. 

No reverso, cadeira curul acompanhada de inscrição P _FOVRIVS. A legenda do exergo complementava 

a identificação da autoridade emissora CRASSIPES. 
450 FLOWER, Harriet. Roman Republics. Princeton: Princeton University Press, 2009, p.155-156. 
451 BARBOSA, Gisele O. A. Quando o divino celebra o humano: religião, política e poder nas moedas 

republicanas romanas (139 – 83 AEC). Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Unirio. 

Programa de Pós-graduação em história, volume I, 2017, p.167. 
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Todos os tipos monetários analisados nessa parte do capítulo foram cunhados em 

Roma, em meio a diferentes turbulências. A marcha de Sula, o cerco de Roma por Mário 

e Cina, o governo de Cina, suas ações contra Lúcio Cornélio Sula que seriam um prelúdio 

para a Guerra Civil e o desfecho desse evento. Como pudemos ver, as moedas remontam 

e de certa forma respondem ao contexto em que estão inseridas. Além disso, o claro 

processo de monumentalização do patrimônio memorialístico das gentes também se faz 

presente nesses objetos. E não menos importante, a perspectiva de alinhamento político e 

a construção de determinadas alianças.  

As cunhagens eram objetos que permitiam uma gama de interações. Sua 

circulação e elementos iconográficos eram parte de uma forma de comunicação, isso fica 

mais evidente na moeda que remete à peste de 87 a.C., que atingiu os exércitos de Mário 

e parte da cidade de Roma. As origens das gentes estavam, em grande maioria, quase 

sempre presentes nos tipos monetários, potencializando assim o reconhecimento público 

de um determinado patrimônio memorialístico. Enquanto, em outros casos, como nos 

repertórios que utilizam o busto de Apolo, eram elaborados discursos alinhados 

politicamente com certos sujeitos, grupos e ideias. 

A utilização do busto de Apolo, durante esse período, logo após a Guerra Social 

era uma maneira de construir um discurso mais amplo, que podia ser projetado pelo 

território da Península Itálica. Apolo era uma divindade amplamente reconhecida, o que 

reforçava a construção de uma mensagem Pan-Itálica que visava unificar e pacificar as 

relações entre Roma e as comunidades itálicas452. Já que essa foi uma das diretrizes do 

governo de Cina e de seus aliados, que buscaram reorganizar as estruturas políticas, 

econômicas e sociais em Roma e na Península Itálica. Entretanto, isso representava pouco 

para Sula, já que sua dignitas, cursus honorum e reconhecimento público que precisavam 

ser recuperados depois de ser declarado como inimigo público de Roma453. 

Há, assim, uma articulação com pesos variados que se referem a indivíduos 

(monetários ou seus ancestrais), coletividades (gentes, municipia, Senado etc.) ou ainda 

unidades mais amplas representadas por Roma ou pelo conjunto dos itálicos, que deixa 

de significar uma unidade perfeita tendo em vista as disputas de poder internas serem 

flagrantes. As moedas podem se dirigir igualmente a eventos particulares do tempo 

 
452 LUCE. T.J. Political propaganda on Roman Republican coins: circa 92-82 B.C. American Journal of 

Archeology, v. 72, 1, Jan. 1968: 25-39 (p.34). 
453 CRAWFORD, M. H., WISEMAN T.P. “The Coinage Of The Age Of Sulla.” The Numismatic Chronicle 

and Journal of the Royal Numismatic Society, vol. 4, 1964, pp. 141–158 (p.148). 
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presente ou do passado, indistintamente, e a valores e tradições que são afirmadas nas 

lutas do momento ou consolidam noções aceitas mais amplamente. As moedas 

representam assim uma polifonia de competições e consensos que perpassam os 

interesses de indivíduos, coletividades mais ou menos amplas e, por fim, da 

universalidade política a que se refere as emissões, seja Roma ou os itálicos. Sendo um 

universo em disputa permanente e com fronteiras em definição, as moedas registram as 

várias possibilidades de arranjo político, monumentalizando de forma polissêmica as 

visões das autoridades que cunhavam as moedas e aqueles a quem estavam ligados, muito 

mais do que para uma divulgação propagandística de um programa estabelecido e 

permanente.  

 

3.3 – Lúcio Cornélio Sula no Leste, a Guerra Mitridática 

 

O Rei do Ponto, Mitrídates Eupátor, já conduzia uma campanha militar de 

expansão pelos territórios da Ásia Menor desde 89 a.C., conquistando regiões de 

influência da República Imperial romana. A Guerra Mitridática era um evento inevitável 

para Roma, visto que a influência do Rei do Ponto e suas conquistas na região fizeram 

colapsar o controle romano naquela área. Algumas cidades demonstraram resistência, 

enquanto outras, em grande maioria, foram favoráveis à ocupação de Mitrídates e a 

suspensão de dívidas propostas pelo Rei. O papel de libertador do domínio romano 

assumido pelo Rei do Ponto foi bem recebido em diferentes localidades da Ásia Menor e 

da Grécia454. 

A República romana ainda estava envolvida nesse momento com as 

consequências e conflitos remanescentes da Guerra Social. Como vimos anteriormente, 

todo o imbróglio em relação ao comando da Guerra Mitridática em 88 a.C., gerou 

turbulências e resultados inesperados com a Marcha de Sula naquele ano. 

Consequentemente, os preparativos para a guerra se arrastaram por vagarosos dezoito 

meses, em que Lúcio Cornélio Sula conseguiu reunir cinco legiões e estabelecer uma 

posição política segura, que se mostrou um engodo. A situação financeira de Roma era 

grave devido aos anos de Guerra Social e a um novo conflito que se assomava no Leste. 

 
454 HIND, John G.F. Mithridates. In J. Crook, A. Lintott, & E. Rawson (Eds.), The Cambridge Ancient 

History, Vol. IX: The Last age of Roman Republic 146 – 43 BC., 2ªed. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1994, p.129 – 164 (p.144 – 147). 
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Para poder financiar a Guerra Mitridática, parte dos “tesouros de Numa” foram 

vendidos455. 

A ameaça principal do Rei do Ponto não se vinculava com seu poderio militar. As 

vitórias iniciais na Guerra Mitridática foram decorrentes da pouca organização militar e 

administrativa de Roma na Ásia Menor. Mitrídates se tornou um verdadeiro risco para a 

República romana através do seu potencial de unificar e aglutinar as cidades da Ásia 

Menor e da Grécia sob seu comando. Mitrídates Eupátor se utilizou de elementos 

identitários, étnicos e cívicos asiáticos e gregos buscando construir um discurso de 

repulsão aos romanos e suas zonas de influência. Por exemplo, em Atenas, o Rei do Ponto 

aceitou ser eleito como Arconte Epônimo nos anos de 88-87 a.C. Já em outras cidades da 

Ásia Menor, aboliu de inúmeras cidades as festividades em homenagem de Quinto Múcio 

Cévola [Quintus Mucius Scaevola] que havia limitado os abusos dos publicanos na 

província456. 

Lúcio Cornélio Sula atravessou o Adriático em 87 a.C. Aportou na região do 

Épiro. Assim, Roma daria sua resposta as ações do Rei do Ponto. Cidades Gregas, como 

Atenas, Esparta, as comunidades localizadas na Grécia Central em sua maioria, 

excetuando a Téspia, aliaram-se à campanha de liberação de Mitrídates.  As comunidades 

da Ásia Menor e da Grécia seriam lançadas em uma nova forma de administração desses 

locais após a Guerra Mitridática. O controle e exploração romanos da região seriam 

reforçados.  

Os primeiros relatos da presença de Sula são na região da Tessália e Etólia, onde 

o comandante romano arrecadou recursos e recrutou soldados para auxiliar suas legiões. 

Após isso, Sula marchou pela Grécia Central e não encontrou resistência, pois as 

comunidades rebeladas logo se renderam457. O que mais marca esse momento da Guerra 

Mitridática é o cerco à cidade de Atenas e à região do Pireu, em que Sula organizou os 

dois cercos simultaneamente. Após quase um ano de cerco, o exército de Sula conseguiu 

invadir a cidade de Atenas, depois de ter sido informado sobre um local pelo qual poderia 

 
455 HIND, John G.F. Mithridates. In J. Crook, A. Lintott, & E. Rawson (Eds.), The Cambridge Ancient 

History, Vol. IX: The Last age of Roman Republic 146 – 43 BC., 2ªed. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1994, p.129 – 164 (p.148). 
456 SANTANGELO, Federico. Sulla, the Elites and the Empire: a study of Roman Policies in Italy and the 

Greek East. Impact of Empire, v.8, Brill: Leinden, Boston, 2007, p.33-34. 
457 Lúcio Cornélio Sula durante sua campanha na Guerra Mitridática exigiu de comunidades gregas tributos 

em diferentes espécies, metais para cunhar moedas, montarias, alimentos e outras provisões para que as 

legiões pudessem ser sustentadas foram exigidas. Além disso, Sula saqueou o região da Beócia como 

represália as cidades da região que ficavam “mudando de lado” a todo momento na Guerra. Cf. Zoumbaki 

2019, p.36  
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passar pelas muralhas. Apesar das ordens de Sula, a cidade de Atenas sofreu com o cerco 

e parte foi destruída por incêndios. Já no Pireu, o comandante ordenou que os bosques da 

Academia e do Liceu fossem derrubados para servir como suprimento para as máquinas 

de cerco. Também saqueou os tesouros dos templos de Epidauro, Delfos e Olimpia458. 

Enquanto isso, Mitrídates concentrou seu principal exército no noroeste da Grécia 

Central sob o comando de seu filho. As batalhas decisivas aconteceriam na região da 

Beócia, na Queronéia e em Orcômeno, finalizando assim a campanha de Mitrídates na 

Grécia. Os conflitos ocorreram no ano de 86 a.C. As legiões de Sula enfrentaram uma 

situação de grande desvantagem numérica. As forças do reino do Ponto, em uma 

estimativa aproximada, eram compostas por cento e sessenta mil soldados. O exército 

romano sob o comando de Sula era formado por cerca de quarenta mil soldados. A Guerra 

foi decidida, restando algumas pequenas escaramuças, nas batalhas de Queronéia e 

Orcômeno459.  Foi uma campanha que certamente ficou marcada na carreira de Lúcio 

Cornélio Sula e que seria rememorada através de monumentos e moedas.  

O Senado Romano e o governo de Cina enviaram ainda em 86 a.C., forças 

comandadas por Lúcio Valério Flaco [Lucius Valerius Flaccus] com o intuito de 

substituir o comando de Sula na Guerra Mitridática. Entretanto, após as batalhas na Grécia 

Central, os objetivos dos exércitos sob a autoridade de Flaco mudaram e eles passaram a 

perseguir o Rei do Ponto e tentar recuperar a província da Ásia menor460.  

Contudo, a perseguição do Rei do ponto e a eliminação de seus aliados foi adiada 

pelos próprios conflitos internos dos exércitos de Flaco. Caio Flávio Fímbria [Gaius 

Flavius Fimbria] coordenou um motim e tomou controle das legiões ao assassinar o 

antigo comandante Lúcio Valério Flaco. Com Caio Fímbria exercendo o comando dessas 

legiões, Roma conseguiu pressionar Mitrídates e encurralar o Rei do Ponto na cidade de 

Pitane. Mas Mitrídates conseguiu fugir em direção a Sula, para negociar a paz, quando o 

Questor Lúcio Licínio Lúculo [Lucius Licinius Lucullus] que servia sob o comando de 

Sula decidiu não ajudar no embate461. Lúculo tinha sido enviado por Sula para recrutar 

uma frota de navios que garantisse o poderio romano também por mar.  

 
458 HIND, John G.F. Mithridates. In J. Crook, A. Lintott, & E. Rawson (Eds.), The Cambridge Ancient 

History, Vol. IX: The Last age of Roman Republic 146 – 43 BC., 2ªed. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1994, p.129 – 164 (p.153-154). 
459 Para saber mais sobre os movimentos tático-militares de Sula nesses conflitos, cf. HIND 1994, p.150-

164; Keaveney 2005, p.64-90. 
460 KEAVENEY, Arthur. Sulla: the last republican. 2ª Ed. New York: Routledge, 2005, p.85 
461 HIND, John G.F. Mithridates. In J. Crook, A. Lintott, & E. Rawson (Eds.), The Cambridge Ancient 

History, Vol. IX: The Last age of Roman Republic 146 – 43 BC., 2ªed. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1994, p.129 – 164 (p.160). 
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Lúcio Cornélio Sula apesar de ser considerado um inimigo público de Roma 

realizou as tratativas pelo encerramento dos conflitos. O encontro entre Sula e Mitrídates 

ocorreu no ano de 85 a.C., na região de Dardano. O tratado de paz estabelecido entre 

ambas as partes é considerado um tanto leniente para os padrões dos tratados que eram 

impostos por Roma aos inimigos que enfrentavam em combate462. Os resultados da Paz 

de Dardano foram: a retirada de Mitrídates e seus comandantes das regiões da Grécia e 

Asia Menor; devolver os territórios aos reis derrotados; os escravos libertos deveriam 

retornar a serem escravos; os generais romanos derrotados em combate deveriam ser 

libertados; além da frota naval já rendida, Mitrídates deveria custear os suprimentos 

necessários e também conceder uma frota de sessenta navios reforçados com bronze; por 

fim, o Rei do Ponto deveria pagar uma quantia de dois mil talentos463. Assim, a paz foi 

firmada e Mitrídates pode recuar e manter todo o seu território anterior às conquistas 

naquelas regiões. Além disso foi reconhecido publicamente como aliado e amigo do povo 

romano464.  

A realização desse tratado de paz foi efêmera, pois a paz durou poucos anos com 

Mitrídates. Duas Guerras foram realizadas em anos vindouros. A posição que o acordo 

com Lúcio Cornélio Sula projetava, contudo, ao menos formalmente, era de que a luta 

tinha sido encerrada e ele precisava voltar para Península Itálica e combater o inimigo 

que se encontrava dentro de Roma.  

Já em relação ao exército comandado por Caio Flávio Fímbria, assim que Sula 

aproximou-se das legiões, elas se subordinaram a ele. Após uma tentativa de assassinato 

sem sucesso, Fímbria suicidou. Essas legiões ficaram posicionadas na região da Ásia 

Menor até a chegada do próximo Procônsul que administraria a região465.  

Lúcio Cornélio Sula ainda permaneceu na região da Grécia entre 85-84 a.C. Sua 

presença foi importante para a reformulação das relações que Roma estabelecia com as 

províncias. Antes da Guerra Mitridática, não existem registros de demandas financeiras 

da República romana no território grego, e as ações militares tinha sido realizada pela 

última vez em 146 a.C. Desta forma, com o fim dos conflitos com Mitrídates, as punições, 

 
462 KONRAD, C. F. From the Gracchi to the First Civil War (133-70). In: ROSENSTEIN, Nathan; 

MORSTEIN-MARX, Robert (ed.). A Companion to the Roman Republic. Oxford: Blackwell, 2006. p. 167-

189 (p.181). 
463 O Talento era uma medida de peso utilizado na Grécia que tinha o peso estimado em, aproximadamente, 

26kg. O talento também era usado como um padrão para trocas monetárias. Cf. Glare 2012, p.2096. 
464 KEAVENEY, Arthur. Sulla: the last republican. 2ª Ed. New York: Routledge, 2005, p.86 
465 HIND, John G.F. Mithridates. In J. Crook, A. Lintott, & E. Rawson (Eds.), The Cambridge Ancient 

History, Vol. IX: The Last age of Roman Republic 146 – 43 BC., 2ªed. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1994, p.129 – 164 (p.161 – 162). 
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intervenções e exigências financeiras e militares realizadas por Sula geraram uma nova 

reorganização das estruturas locais466. 

Um exemplo dessas intervenções, isso ainda durante os conflitos com Mitrídates, 

são as cunhagens realizadas por Lúculo. Esses tipos monetários não fazem parte do nosso 

repertório numismático, porém demonstram como o estilo numismático local foi mantido, 

sem grandes alterações, com pequenas referências seja ao próprio Lúculo ou mesmo à 

batalha de Queronéia467. Essas moedas foram batidas, em sua maioria, na região do 

Peloponeso e possivelmente após o saque da cidade de Atenas. A circulação desses 

objetos continuou muito após o fim da Guerra Mitridática. Esses exemplares precisavam 

ser elaborados seguindo certos padrões locais, pois assim o reconhecimento desses 

objetos seria mais perceptível468. Lúculo também foi responsável por bater moedas na 

região da Ásia Menor, seguindo assim a mesma diretriz, ao utilizar-se dos padrões locais 

misturados referências pontuais àquele momento469. 

Lúcio Cornélio Sula ao punir as cidades da Ásia Menor e da Grécia por aliarem-

se ao Rei do Ponto, estabeleceu uma nova forma de exploração romana nessas regiões. 

Algumas cidades que se mantiveram leais a Roma e, consequentemente, a Sula, foram 

recompensadas com o título de “Amigos do povo romano” e puderam manter seus 

próprios formatos de governo sem nenhuma outra intervenção direta. Enquanto isso, as 

cidades que sofreram punições, a grande maioria, foram ocupadas pelas legiões romanas, 

o custo da guarnição das tropas romanas recaía diretamente nas cidades, a presença das 

forças romanas era uma indicação de que o controle e a administração daquelas regiões 

estavam sob responsabilidade dos romanos470. 

Em conjunto com a ocupação do território das cidades rebeladas e, 

consequentemente, a privação da liberdade e autonomia na administração local, foram 

impostas taxações às comunidades. O grande valor exigido por Sula, a ser pago em uma 

vez só, totalizando aproximadamente oito mil talentos, exauriu os recursos das cidades 

 
466 ZOUMBAKI, Sophia. Sulla’s Relations with the Poleis of Central and Southern Greece in a Period of 

Transitions. In: ECKERT, Alexandra; THEIN, Alexander (eds.). Sulla: politics and reception. Berlin, 

Boston: De Gruyter, 2019, p.33-54 (34-35) 
467 ROWAN, Clare. Ambiguity, Iconology and Entangled Objects on Coinage of the Republican World. 

Journal of Roman Studies, v.106, 2016, p.21-57 (p.42-43) 
468 ZOUMBAKI, Sophia. Sulla’s Relations with the Poleis of Central and Southern Greece in a Period of 

Transitions. In: ECKERT, Alexandra; THEIN, Alexander (eds.). Sulla: politics and reception. Berlin, 

Boston: De Gruyter, 2019, p.33-54 (p.37) 
469 ROWAN, Clare. Ambiguity, Iconology and Entangled Objects on Coinage of the Republican World. 

Journal of Roman Studies, v.106, 2016, p.21-57 (p.35). 
470 SANTANGELO, Federico. Sulla, the Elites and the Empire: a study of Roman Policies in Italy and the 

Greek East. Impact of Empire, v.8, Brill: Leinden, Boston, 2007, p.108. 
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da Ásia Menor. As demandas de Sula a essas comunidades foram extremamente severas 

se comparadas com as realizadas ao Rei do Ponto. Essa implacável exigência de Lúcio 

Cornélio Sula esgotou grandes fortunas públicas e privadas, cidades tiveram que se 

endividar471. 

O esgotamento das riquezas dessas comunidades provinciais obrigou as cidades 

dessas localidades a se reorganizarem, a construírem novas alianças e passar a fazer parte 

de uma dinâmica imperial não realizada anteriormente. Segundo Federico Santangelo, 

dentro do entendimento de Lúcio Cornélio Sula, as cidades asiáticas eram a ossatura das 

estruturas provinciais. Isso fica evidente, na relação estabelecida com as cidades que não 

se rebelaram e as que foram punidas por sua união com o Rei do Ponto472. 

A reorganização administrativa proposta por Sula era pautada, principalmente, em 

dois elementos. A presença constante de guarnições romanas espalhadas pelo território – 

possibilitada pelas legiões que estiveram sob o comando de Fímbria – e a inserção das 

aristocracias locais em redes de relações com Roma. As deliberações de Sula, 

evidenciaram como o Mundo Grego havia sido derrotado e precisava se integrar em um 

sistema político imperial que estava em formação. Dessa forma, isso impulsionou uma 

série de novas alianças, redes de patronagem e de conexões por toda região da Ásia Menor 

e da Grécia. Os comerciantes romanos encontraram muito espaço nessas comunidades:  

A vitória de Sula sem dúvida deu-lhes uma sensação de segurança e os 

devolveu ao estrangeiro. Não é por acaso que, depois de Sula, eles 

aparecem com mais destaque em fontes e passam a agir coletivamente 

pela primeira vez além de Delos, notavelmente como instigadores de 

monumentos honoríficos, às vezes em colaboração com as autoridades 

locais. Sua força econômica permitiu-lhes assumir o papel de 

benfeitores nas cidades ou para assegurar a realização liturgias caras, e 

isso levou a sua integração às sociedades locais e a sua maior 

visibilidade nos documentos da época. No entanto, eles também eram 

motivados pelo lucro e aumentaram sua riqueza assumindo a função de 

agiotas tanto para as cidades quanto para os indivíduos. A proeminência 

dos comerciantes romanos nas cidades do continente grego aumentou 

muito após Sula. Eles participaram de eventos locais, como festivais e 

concursos, e seus jovens juntaram-se às efebias locais.473 

 

 
471 HIND, John G.F. Mithridates. In J. Crook, A. Lintott, & E. Rawson (Eds.), The Cambridge Ancient 

History, Vol. IX: The Last age of Roman Republic 146 – 43 BC., 2ªed. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1994, p.129 – 164 (p.162). 
472 SANTANGELO, Federico. Sulla, the Elites and the Empire: a study of Roman Policies in Italy and the 

Greek East. Impact of Empire, v.8, Brill: Leinden, Boston, 2007, p.127. 
473 ZOUMBAKI, Sophia. Sulla’s Relations with the Poleis of Central and Southern Greece in a Period of 

Transitions. In: ECKERT, Alexandra; THEIN, Alexander (eds.). Sulla: politics and reception. Berlin, 

Boston: De Gruyter, 2019, p.33-54 (p.50). 
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Diante dessa nova situação, restou as elites desses locais, buscar estabelecer 

alianças com aristocratas romanos que estivessem dispostos a representar seus interesses 

em Roma. A formação dessas alianças com aristocracias provinciais e citadinas não era 

uma novidade, mas certamente foi potencializada no leste devido ao desfecho da Guerra 

Mitridática e a reorganização administrativa elaborada por Lúcio Cornélio Sula474. 

As mudanças nas relações com os territórios provinciais – a ocupação militar 

dessas localidades e o estabelecimento de vínculos com as aristocracias – permitiu aos 

romanos aprofundar suas estratégias de exploração dos recursos desses territórios. Desta 

forma, a reorganização e as medidas administrativas propostas por Sula serviram como 

arquétipo para a conceber as ações do Império romano e suas formas de arrecadação de 

riquezas475 . 

Por fim, Lúcio Cornélio Sula permaneceu na região da Grécia no ano de 84 a.C., 

reforçando e se preparando para o futuro conflito que o esperava em Roma. O retorno de 

Sula para a Península Itálica marca o início da Guerra Civil romana, os desfechos desse 

evento modificaram as estruturas da política romana, permitiu o estabelecimento de novas 

redes de relações, e formatou precedentes sociopolíticos que projetariam as bases do 

Império Romano.  

 

3.4 – O retorno de Lúcio Cornélio Sula e a Guerra Civil:  

 

A Guerra Civil romana se iniciou com a chegada de Sula na Península Itálica em 

83 a.C. Contudo, alguns acontecimentos anteriores precisam ser ressaltados. Lúcio 

Cornélio Sula, ignorando o fato de ter sido declarado um inimigo público de Roma, 

enviou um relatório dos episódios da Guerra Mitridática e suas ações como um Procônsul 

em condições normais deveria realizar. Essa atitude de Sula era um desafio à autoridade 

de Cina que havia mobilizado seus recursos para declarar este como hostis publicus476. 

Lúcio Cornélio Cina e seu colega consular do ano de 84 a.C., Cneu Papírio Carbão 

[Gnaeu Papirius Carbo], passaram a recrutar legiões entre os aliados itálicos para 

atravessar o Adriático e enfrentar Sula ainda na Grécia. Buscavam evitar que a Península 

Itálica sofresse novamente com um conflito em larga escala e também impedir Sula de 

 
474 SANTANGELO, Federico. Sulla, the Elites and the Empire: a study of Roman Policies in Italy and the 

Greek East. Impact of Empire, v.8, Brill: Leinden, Boston, 2007, p.128. 
475 Ibidem., p.116-117. 
476 KEAVENEY, Arthur. Sulla: the last republican. 2ª Ed. New York: Routledge, 2005, p.98. 
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mobilizar suas alianças. As forças recrutadas por Cina e Carbão foram reunidas na região 

de Ancona para realizar a travessia pelo Mar Adriático em direção à Liburnia. Entretanto, 

após a segunda frota do exército ser destruída por uma tempestade durante a jornada, os 

soldados se amotinaram e na tentativa de controlar o motim, Cina foi apedrejado até a 

morte. A principal justificativa para esse acontecimento reside no fato dos soldados não 

desejarem participar de uma guerra contra seus próprios conterrâneos477. 

Ainda antes de seu retorno, Sula enviou outra carta ao Senado elencando todos os 

serviços que ele prestou para Roma, desde a Guerra Jugurtina até esse momento com o 

fim da Guerra Mitridática. Sula intentava dessa forma demonstrar como a declaração de 

inimigo público e o questionamento ao seu imperium era injustificada478. Essa 

reivindicação inclusive seria representada em tipos monetários batidos de forma itinerante 

após Sula aportar na Península Itálica, como veremos adiante.  

Lúcio Cornélio Sula, acompanhado de seus exércitos, partiu da Grécia em direção 

à Península Itálica, em 83 a.C., e chegou no porto da cidade de Brundísio. Sula foi 

recebido na cidade sem nenhuma forma de contestação. Posteriormente recompensou a 

cidade com a isenção das taxas sobre o comércio realizado no porto. Essa imunidade 

concedida ao porto de Brundísio permitiu a expansão do território, do escoamento dos 

produtos comercializáveis e o enriquecimento de aristocratas locais, consequentemente 

estabelecendo redes de relações com Sula e seus aliados479.  

Sula tentou estabelecer boas relações com as comunidades itálicas por onde 

passou enquanto se dirigia para Roma: 

Os inimigos mais perigosos de Sula estavam em outros lugares: perto 

de Cápua, no Lácio e na Etrúria, onde a fase decisiva do conflito 

ocorreria. Além disso, é seguro presumir que ele já havia reunido os 

recursos de que precisava para sua campanha, proveniente das taxações 

extraordinárias que ele havia incumbido sob as cidades da Ásia Menor, 

e assim poderia explorar as vantagens políticas que derivaria de um 

tratamento moderado da população itálica. Finalmente, não é 

improvável que os senadores que deixaram Roma e se juntaram a Sula 

durante sua campanha no Leste, formava aquela “aparência de um 

Senado” mencionado por Plutarco, isso permitiu explorar suas 

conexões no Sul da Itália pela causa de seu amigo e patrono, o vencedor 

da Guerra Mitridática480. 

 
477 SEAGER, Robin. Sulla. In J. Crook, A. Lintott, & E. Rawson (Eds.), The Cambridge Ancient History, 

Vol. IX: The Last age of Roman Republic 146 – 43 BC., 2ªed. Cambridge: Cambridge University Press, 

1994, p.165 – 207 (p.184). 
478 KEAVENEY, Arthur. Sulla: the last republican. 2ª Ed. New York: Routledge, 2005, p.98. 
479 SANTANGELO, Federico. Sulla, the Elites and the Empire: a study of Roman Policies in Italy and the 

Greek East. Impact of Empire, v.8, Brill: Leinden, Boston, 2007, p.73-75. 
480 SANTANGELO, Federico. Sulla, the Elites and the Empire: a study of Roman Policies in Italy and the 

Greek East. Impact of Empire, v.8, Brill: Leinden, Boston, 2007, p.73-75. 
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Dessa forma, Lúcio Cornélio Sula buscava construir um discurso de uma posição 

legitima acerca do comando de suas legiões. Isso é apresentado em uma moeda batida por 

Sula de maneira itinerante, ou seja, em movimento, sendo a primeira a moeda a ser 

cunhada dessa forma pelos romanos. Esse tipo monetário é muito significativo pela 

iconografia empregada (Figura 49). 

 
Figura 49 – RNR 55481 

 

No anverso foi representado o busto de Vênus acompanhada de um cúpido (ou 

Eros). No reverso são apresentados elementos iconográficos intrigantes, centralizados um 

jarro e o lituus – que era um bastão curvado, símbolo dos augures – nas laterais a 

representação de dois troféus. As inscrições que aparecem no reverso são “IMPER 

ITERUM”. Essas cunhagens, devido ao seu caráter itinerante tiveram uma ampla 

circulação no sul da Itália482.  

A presença do busto de Vênus no anverso da moeda seria motivada por Lúcio 

Cornélio Sula ter “adotado” a divindade como sua protetora. Vênus teria aparecido em 

um sonho de Sula trajando armadura e conduzindo seu exército para vitória483. O cúpido 

remete a celebrações vitoriosas, por isso essa Vênus é identificada como Venus Victrix484.  

A relação com essa divindade foi útil para Sula desenvolver um discurso que 

remetia às origens do povo romano, já que Vênus era identificada como matrona dos 

 
481 RRC 359/2 – Denário de prata, batido por volta de 84 – 83 a.C. No anverso foi retratado o busto de 

Vênus utilizando um diadema, acompanhado de um cúpido portando um ramo de palma, que possivelmente 

identificava a divindade como Vênus Victrix, abaixo a inscrição L_SULLA. No reverso, foi simbolizado 

nas laterais dois troféus e centralizado um jarro e o lituus, em cima a inscrição IMPER e abaixo a inscrição 

ITERUM.  
482 SANTANGELO, Federico. Sulla, the Elites and the Empire: a study of Roman Policies in Italy and the 

Greek East. Impact of Empire, v.8, Brill: Leinden, Boston, 2007, p.204. 
483 KEAVENEY, Arthur. Sulla: the last republican. 2ª Ed. New York: Routledge, 2005, p.71. 
484 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.373. 
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romanos. Desta forma, Lúcio Cornélio Sula buscava elaborar uma mensagem que o 

apresentasse enquanto um romano e não um inimigo de Roma e, ainda mais, explorava a 

vinculação que já existia nas moedas de uma projeção de mensagens que poderiam se 

referir alternativamente à vida da família de quem cunhava bem como ao conjunto da 

cidade. Neste caso, de forma bastante sintética, Sula unia a cidade e ele próprio de forma 

inextrincável. Sula e Roma eram unidos através de Vênus. O mesmo mecanismo será 

usado por Júlio César, com a vantagem de uma associação também com a gens Iulia neste 

caso. 

Além disso, essa ligação com a divindade foi útil para o desenvolvimento de 

relações com Mundo Grego. Como vimos anteriormente, o Mundo Grego e a província 

da Ásia Menor estavam inseridos em um processo de reconstrução de suas alianças 

políticas com Roma. Esse fator torna-se palpável no epíteto assumido por Sula, 

Epaphroditos, que significava “o favorito de Afrodite”. Essa vinculação de Lúcio 

Cornélio Sula com Vênus e os elementos iconográficos que rememoravam essa divindade 

era componente de um “discurso global” que foi estendido da Península Itálica até o leste 

da Grécia485. 

No reverso da moeda existem também elementos importantes para a construção 

do discurso de Sula. Comecemos pelos símbolos dos augures, o jarro e o lituus. Ambos 

objetos faziam parte dos rituais e cerimônias, como, por exemplo, da dedicação de um 

espaço para a construção de um templo. Contudo, nesse caso, a representação do lituus e 

um jarro remetem principalmente a legitimação do imperium de Sula. Esses objetos 

aludiam aos rituais realizados pelo colégio augural antes da concessão do imperium a um 

cônsul486.  

O lituus e o jarro, conjugados dessa forma, eram uma novidade nas cunhagens 

romanas. Com Sula, essa foi a primeira vez que esses objetos apareceram juntos em uma 

moeda. Isso reforçava o discurso iconográfico elaborado por Lúcio Cornélio Sula e, 

consequentemente, potencializava suas reivindicações acerca do seu imperium contestado 

pelos seus inimigos487. 

 
485 SANTANGELO, Federico. Sulla, the Elites and the Empire: a study of Roman Policies in Italy and the 

Greek East. Impact of Empire, v.8, Brill: Leinden, Boston, 2007, p.206-207. 
486 BARBOSA, Gisele O. A. Quando o divino celebra o humano: religião, política e poder nas moedas 

republicanas romanas (139 – 83 AEC). Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Unirio. 

Programa de Pós-graduação em história, volume I, 2017, p.81. 
487 STEWART, Roberta. “The Jug and Lituus on Roman Republican Coin Types: Ritual Symbols and 

Political Power.” Phoenix, vol. 51, no. 2, 1997, p. 170–189. 
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Os troféus posicionados nas laterais do disco metálico fazem referência aos 

monumentos erigidos após as vitórias na Queronéia e Orcômeno. Posteriormente a essas 

batalhas, foram construídos dois troféus, um contendo inscrições em grego para 

comemorar o auxílio dos aliados gregos na batalha. O outro troféu com inscrições em 

latim, que rememorava a grande vitória de Sula no confronto contra as forças do Rei do 

Ponto. Esse troféu foi dedicado à tríade composta por Marte, Vênus e Vitória. A presença 

de Marte e Vitória celebram o triunfo dos romanos no campo de batalha. Já a dedicação 

à divindade Vênus, possivelmente, estava relacionada com essa conexão que Lúcio 

Cornélio Sula tentava estabelecer com a imagem da deusa488. 

Desta forma, a presença dos troféus na moeda de Sula era uma forma de relembrar 

suas conquistas recentes ao povo itálico, aos romanos, aos seus inimigos e ao Senado. 

Inclusive, cabe ressaltar que esse exemplar também foi batido em ouro, o que não era 

realizado pela República romana desde o século III a.C. Outro aspecto importante para 

abordarmos é o fato do tipo monetário estabelecer uma conexão com outros monumentos. 

Existe assim uma forma de diálogo entre os suportes monumentais, que é uma proposta 

um tanto comum para o discurso elaborado por Sula, como veremos mais adiante.  

A inscrição “IMPER ITERUM” também é um elemento de destaque na 

cunhagem. Sula foi responsável por estrear muitas práticas tanto no campo político, 

quanto no discursivo. Pela primeira vez a aclamação de imperator era apresentada em 

uma moeda romana489. Essa aclamação era uma homenagem que as legiões romanas 

prestavam ao seu comandante após uma grande vitória em batalha. Era uma tradição 

romana que os comandantes só fossem aclamados como imperator apenas uma vez por 

campanha. A segunda parte da legenda “ITERUM” significa “por uma segunda vez” 

“novamente”, remontando assim a uma segunda aclamação de Sula como imperator. 

Provavelmente, essas aclamações são referentes, uma a batalha de Queronéia e outra a 

momentos inicias da carreira de Sula, quando esse foi Propretor na região da Cilicia490. 

Esse reconhecimento militar realizado pelas legiões estava vinculado com a reivindicação 

de que o general deveria ser agraciado com um Triunfo. 

O mais importante dessa inscrição é o reconhecimento de Lúcio Cornélio Sula 

como um comandante de destaque, aclamado por suas legiões em duas ocasiões 

 
488 KEAVENEY, Arthur. Sulla: the last republican. 2ª Ed. New York: Routledge, 2005, p.80. 
489 MARTIN, Thomas R. Sulla imperator iterum, the Samnites, and Roman Republican coin propaganda. 

Schweizerische Numismatische Rundschau, vol. 68, 1989, 19-45 (p.25). 
490 MACKAY, Christopher S. Sulla and the Monuments: Studies in His Public Persona. Historia: Zeitschrift 

Für Alte Geschichte, vol. 49, no. 2, 2000, p. 161–210 (p.180). 
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diferentes, contrapondo assim a declaração de inimigo público de Roma que fora imposta 

por seus inimigos. Além disso, o fato de Sula utilizar a aclamação de imperator enquanto 

uma titulação e buscar monumentalizar esse reconhecimento militar, em diferentes 

suportes monumentais, possibilitou que essa consagração fosse inserida na dinâmica 

competitiva aristocrática. Por exemplo, Júlio César também fez uso da aclamação de 

imperator em alguns tipos monetários batidos na sua época.  

Portanto, esse tipo monetário é significativo por construir um discurso muito bem 

elaborado e duradouro, gerando novas tópicas a partir de elementos anteriores já bem 

conhecidos em outras formas. Nele encontramos a relação de Sula com a divindade 

Vênus, que ultrapassava os suportes monumentais. Também são apresentados nas 

cunhagens elementos iconográficos que contrapõem a declaração de hostis publicus que 

Sula recebeu enquanto comandava as legiões romanas no Leste. Foi referenciado a vitória 

de Sula na Guerra Mitridática e seu reconhecimento enquanto um exímio comandante.  

Por fim, essa moeda remontava – além de monumentalizar as conquistas de Sula 

em sua campanha no Leste – a reivindicação de Lúcio Cornélio Sula acerca da validade 

de seu imperium. A declaração de inimigo público invalidava a sua posição política, social 

e de comando das legiões romanas. Desta forma, por intermédio das moedas batidas no 

sul da Península Itálica, Sula buscava comunicar às suas legiões, aos romanos e aliados 

sobre a legalidade de seu imperium491. 

Enquanto Sula marchava em direção a Roma – pela segunda vez na década – os 

seus inimigos se preparavam para sua chegada. Após o assassinato de Cina em 84 a.C., 

quem assumiu o comando foi seu colega consular Cneu Papírio Carbão, que contrariando 

o Senado e sua ordem de que ambos os exércitos deveriam ser debandados, resolveu 

realizar uma troca de reféns para garantir o apoio de determinadas comunidades 

itálicas492.  

A partir da decisão de Sula de combater os inimigos em Roma, alguns aliados de 

Sula, que sofreram de alguma forma com o regime de Cina, começaram também a se 

mobilizar. Marco Licínio Crasso [Marcus Licinius Crassus] e Quinto Cecílio Metelo Pio 

[Quintus Caecillius Metellus Pius] mobilizaram-se nas províncias da Espanha e da África 

respectivamente. Já Cneu Pompeu [Gnaeus Pompeius], que só posteriormente assumiria 

 
491 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.374. 
492 SEAGER, Robin. Sulla. In J. Crook, A. Lintott, & E. Rawson (Eds.), The Cambridge Ancient History, 

Vol. IX: The Last age of Roman Republic 146 – 43 BC., 2ªed. Cambridge: Cambridge University Press, 

1994, p.165 – 207 (p.186). 
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o cognomen Magnus, recrutou entre seus aliados e clientes, um exército privado com o 

tamanho de três legiões493. O fato de Pompeu recrutar entre seus clientes legiões para o 

auxílio de Sula em uma Guerra Civil, certamente é um exemplo sintomático de como a 

República romana estava inserida em um processo de modificação de suas estruturas 

políticas. Enquanto isso em Roma:  

Em vez de permanecer no cargo ele mesmo, Carbão orquestrou a 

eleição de dois aliados próximos do regime para o consulado de 83: 

Cipião Asiático e Caio Norbano. Embora às vezes retratados como 

membros moderados dos aliados de Cina, Asiático e Norbano estavam 

entre os oponentes mais implacáveis de Sula e foram elevados 

especificamente porque eram homens capazes de travar uma guerra 

civil sem desejo reconciliação como os velhos cansados do Senado. O 

próprio Carbão, entretanto, abriu mão do consulado para se tornar 

procônsul da Gália Cisalpina, um território cheio de recursos e forças 

que estavam posicionados no topo da Península. O caminho de Carbão 

desde o cônsul de Roma até se tornar procônsul da Gália Cisalpina abriu 

um precedente que seria seguido por Júlio César e Marco Antônio494. 

 

As moedas batidas em Roma em 83 a.C., contrapõe de alguma maneira o tipo 

monetário elaborado por Lúcio Cornélio Sula. Os monetários eleitos, ou indicados para 

esse ano devido a uma certa coincidência, foram Caio Norbano [Gaius Norbanus] – o 

filho do cônsul em atividade no ano de 83 a.C. Em conjunto com Norbano, temos 

[Iuventius Laterensis] e Quinto Antônio Balbo [Quintus Antonius Balbus] que ocupava o 

cargo de Pretor naquele ano. Caio Norbano foi responsável por produzir um repertório 

numismático que apresenta características imagéticas interessantes no reverso (Figura 

50). 

 
Figura 50 – RNR 52495 

 
493 FRIER, Bruce W. “Sulla's Propaganda: The Collapse of the Cinnan Republic.” The American Journal 

of Philology, vol. 92, no. 4, 1971, p. 585–604 (p.597). 
494 DUNCAN, Mike. The Storm Before the Storm: The Beginning of the End of the Roman Republic. New 

York, Public Affairs, 2017, p.227. 
495 RRC 357/1 – Denário de prata, batido em 83 a.C., no anverso foi representado o busto de Vênus 

utilizando um diadema, a inscrição abaixo identificava a autoridade emissora C_NORBANVS. No reverso, 
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Esse tipo monetário apresentava também o busto de Vênus no anverso e no 

reverso símbolos iconográficos que remetiam a execução de um imperium tanto por mar, 

quanto em terra. Em conjunto foram apresentados símbolos que fazia alusão a noção de 

felicitas, algo muito apropriado para o momento em que estavam inseridos os 

monetários496, ainda mais se levarmos em conta que o pai do monetário era o cônsul 

daquele ano e o responsável por conduzir as forças romanas contra Sula nos conflitos 

vindouros.  

Além disso, podemos perceber como os componentes iconográficos presente nos 

discos metálicos eram preenchidos de significados próprios. A proa de navio, e a espiga 

de grãos e o fasces estabelecem um discurso de autoridade e supremacia pelo mar e por 

terra. Enquanto isso, o caduceus pode remeter à prosperidade e à paz, e a representação 

do busto de Vênus no anverso era uma forma de contrapor discurso elaborado por Sula 

em suas moedas497, anulando uma apropriação pessoal exclusiva da divindade cívica por 

um particular. 

Os tipos monetários batidos por um colega de Caio Norbano, complementam a 

mensagem projetada na moeda anterior498. As cunhagens de Laterensis apresentam a 

divindade Júpiter e no reverso a figura de um triunfador em uma quadriga (Figura 51). 

 
Figura 51 – RRC 358/1499 

 

 
foi apresentado uma série de símbolos, sendo estes, uma proa, um caduceus, o fasces com machado e uma 

espiga de cereal. 
496 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.372 
497 LUCE. T.J. Political propaganda on Roman Republican coins: circa 92-82 B.C. American Journal of 

Archeology, v. 72, 1, Jan. 1968: 25-39 (p.37). 
498 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.372 
499 RRC 358/1 – Denário serrado de prata, batido em 83 a.C., foi representado no anverso o busto de Júpiter 

e ao redor uma coroa de louros, atrás a inscrição S.C. No reverso foi simbolizado a figura humana do 

triunfador, segurando um ramo de palma e um troféu e conduzindo uma quadriga. No exergo, a legenda 

LATERENS identificava a autoridade emissora. 
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A figura do Triunfador na quadriga portando elementos iconográficos que 

remetem a divindade Vitória, ramo de palma e um troféu, buscava elaborar um discurso 

de triunfo acerca dos conflitos que se assomavam no horizonte romano. O busto de Júpiter 

no anverso e os elementos iconográficos apresentados na moeda de Caio Norbano, eram 

maneiras encontradas pelos inimigos de Sula de demonstrar sua preocupação com o 

conflito e seu desejo de vitória500. 

O tipo monetário batido por Quinto Antônio Balbo também entrava em 

confluência com o discurso elaborado nas cunhagens dos outros monetários. A presença 

de Júpiter no anverso e a divindade Vitória conduzindo uma quadriga reforçava essas 

noções acerca da preparação para os embates que viriam a acontecer (Figura 52). 

 
Figura 52 – RRC 364/1501 

 

A moeda batida sob a supervisão de Balbo além de se vincular com essa 

perspectiva de vitória demonstrada em objetos anteriores, ainda evidencia a legenda que 

o distingue como Pretor502. Desta forma, esses três repertórios numismáticos elaborados 

no ano de 83 a.C., se conectam através dessa noção compartilhada acerca dos preparativos 

para o confronto com Sula e a expectativa de triunfo503 da cidade de Roma em 

contraposição às aspirações de um particular considerado hostis publicus. 

Em meados de 83 a.C., conflitos importantes aconteceram. O cônsul Caio 

Norbano posicionou suas legiões na região de Cápua e estabeleceu na cidade uma base 

de apoio. Lúcio Cornélio Sula buscou estabelecer contato com o cônsul em atividade, 

 
500 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.732. 
501 RRC 364/1 – Denário serrado de prata, batido por volta de 83-82 a.C., no anverso foi retratado o busto 

laureado de Júpiter e atrás a inscrição S.C. No reverso foi simbolizado a divindade Vitória conduzindo uma 

quadriga, segurando uma coroa e um ramo de palma, no exergo, a inscrição Q_ANTO_BALB_PR. 
502 O Pretor veio a ser derrotado em 82 a.C. enquanto defendia a província da Sardenha, Cf. Seager 1994, 

p.191. 
503 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.379. 
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enviando emissários para poder discutir um desfecho pacifico. Contudo, os enviados 

foram destratados por Norbano. Sula se aproveitou do episódio para demonstrar como ele 

não desejava o conflito, mas era forçado a ele por seus inimigos.  As legiões de Norbano 

foram facilmente derrotadas pelos veteranos de Sula. O cônsul se fortificou na cidade de 

Cápua, onde parte das forças de Sula estabeleceram um cerco504.  

Com parte de suas forças destinadas para manter um cerco na cidade de Cápua, 

Sula dirigiu-se para a região em que o cônsul Cipião505 se encontrava. As legiões de 

Cipião já se encontravam desmoralizadas. Sula, então, enviou emissários para estabelecer 

um encontro com o cônsul e barganhar. A negociação de trégua correu bem. Sula ofereceu 

manter a questão dos itálicos intacta, mas buscava reformar o Senado como já tinha 

indicado previamente em 88 a.C. Entretanto, Cipião enviou Quinto Sertório para acertar 

os termos com seu colega consular na cidade de Cápua. Sertório resolveu quebrar a breve 

trégua estabelecida e cercar uma cidade que havia apoiado Sula. Dessa forma, a trégua 

foi encerrada bruscamente, as negociações canceladas e os conflitos retomados:  

Para Sula, o colapso das negociações trouxe vantagens diplomáticas e 

práticas. Sua reivindicação de ser o campeão da paz recebeu um 

impulso considerável e ele agora podia sustentar que seus oponentes 

estavam totalmente equivocados. De fato, a partir desse momento, ele 

inclusive usou a resistência contínua de seus inimigos como uma 

justificativa formal para o banho de sangue que se seguiu após os 

conflitos. Além disso, o exército desmoralizado de Cipião tinha 

acolhido bem a perspectiva de paz e colocou a culpa no cônsul quando 

ela falhou. Eles deixaram claro que, se Sula se aproximasse do 

acampamento, eles não resistiriam, mas se renderiam. Então Sula fez 

menção de atacar, mas em vez disso enviou suas tropas com ordens de 

confraternizar. Essa estratégia foi totalmente eficaz e o próprio Sula 

entrou no acampamento e encontrou apenas o infeliz Cipião e seu filho 

ainda lá. Ele tentou persuadi-los a mudar de lado, mas quando eles se 

recusaram, os deixou ir. Sula tentou repetir esse truque enviando uma 

segunda embaixada a Norbano, que ainda estava em Cápua, mas o 

cônsul não respondeu, então Sula continuou avançando, enquanto 

Norbano, ao que parece, abandonou Cápua e se retirou para 

Praeneste506. 

 

 
504 SEAGER, Robin. Sulla. In J. Crook, A. Lintott, & E. Rawson (Eds.), The Cambridge Ancient History, 

Vol. IX: The Last age of Roman Republic 146 – 43 BC., 2ªed. Cambridge: Cambridge University Press, 

1994, p.165 – 207 (p.189). 
505 O cônsul Lúcio Cornélio Cipião Asiático Asiageno encontrava-se em uma situação contrastante ao seu 

colega consular. A fama de sua gens havia sido eclipsada naqueles anos, tendo participado pouco nos 

conflitos políticos desenvolvidos no período. Havia sido contra a concessão de cidadania aos itálicos e 

como Propretor da Macedônia em 85 a.C., não interferiu nas movimentações de Sula. Logo, o cônsul havia 

sido eleito em uma coalizão de interesses moderados. Cf. Frier 1971, p.600. 
506 SEAGER, Robin. Sulla. In J. Crook, A. Lintott, & E. Rawson (Eds.), The Cambridge Ancient History, 

Vol. IX: The Last age of Roman Republic 146 – 43 BC., 2ªed. Cambridge: Cambridge University Press, 

1994, p.165 – 207 (p.190). 
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Após isso, Lúcio Cornélio Sula continuou se preparando para os conflitos que se 

desenrolariam no ano de 82 a.C. Seus inimigos em Roma também se movimentavam 

nessa direção. Pompeu sob o comando de Sula encontrou o então cônsul Cipião Asiático 

que tinha conseguido recrutar uma nova legião e acabou presenciando uma nova deserção 

de suas tropas, só que agora para o comando de Pompeu. Ainda em 83 a.C., Carbão 

retornou a Roma para concorrer ao consulado, sendo eleito em conjunto do filho de Caio 

Mário em uma tentativa de angariar suporte entre as redes de alianças do herdeiro de 

Mário. Carbão também declarou todos aqueles que auxiliavam ou seguiam Sula, como 

por exemplo Metelo Pio, como inimigos públicos de Roma507. 

O ano de 82 a.C., foi marcado por essa movimentação política e militar prévia ao 

conflito. Sula entrou em contato com distintas comunidades itálicas para reafirmar que 

esses grupos não teriam a concessão de cidadania contestada. Excetuando-se o caso dos 

Samnitas, caso em que Sula não validava o acordo que tinha sido estabelecido com Cina 

e Mário em 87 a.C. Já Quinto Sertório foi destinado para ocupar a magistratura de 

Propretor na província da Hispânia e lá buscou mobilizar alianças para combater Sula508.  

No ano de 82 a.C., em Roma, os monetários eleitos para supervisionar as 

cunhagens naquele ano foram Caio Mamilio Limetano [Gaius Mamilius Limetanus], 

Lúcio Márcio Censorino [Lucius Marcius Censorinus] e P.Crepúsio [P.Crepusius], esses 

monetários elaboraram um repertório numismático com alguns exemplares de maneira 

colegiada e outros com destaques individuais de cada gens. Observemos primeiro a 

moeda batida de maneira colegiada, que evidencia os componentes daquele ano (Figura 

53) 

 

 
507 SEAGER, Robin. Sulla. In J. Crook, A. Lintott, & E. Rawson (Eds.), The Cambridge Ancient History, 

Vol. IX: The Last age of Roman Republic 146 – 43 BC., 2ªed. Cambridge: Cambridge University Press, 

1994, p.165 – 207 (p.190 – 191) 
508 SEAGER, Robin. Sulla. In J. Crook, A. Lintott, & E. Rawson (Eds.), The Cambridge Ancient History, 

Vol. IX: The Last age of Roman Republic 146 – 43 BC., 2ªed. Cambridge: Cambridge University Press, 

1994, p.165 – 207 (p.191). 
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Figura 53 – RNR 56509 

 

Como podemos perceber, o tipo monetário elaborado por esse trio de monetários 

apresenta o nome das três autoridades emissoras daquele ano, semelhante a uma moeda 

que já analisamos nesse capítulo510. A legenda é uma forma de identificação dos 

responsáveis pelas cunhagens. O repertório elaborado por esses tres uiri monetales é 

cercado por dúvidas e questionamentos. Por exemplo, o busto feminino utilizando um 

diadema e véu já foi identificado tanto como Vênus511, quanto como Concordia512. Essa 

diferença é sustentada principalmente pelo uso do véu, já que não era uma característica 

iconográfica que definia a divindade Vênus.  

Ainda sobre essa moeda, T. J. Luce aponta que os monetários bateram esse 

exemplar como uma maneira de se redimir publicamente com Sula após os outros tipos 

monetários batidos513. Entretanto, essa perspectiva não tem sustentação, pois a 

interpretação principal em torno dessa questão é a de que as moedas eram objetos 

propagandísticos elaborados e que devem ser entendidos como respostas ao seu contexto. 

Porém como já pudemos perceber, as moedas são materiais muito mais sofisticados e que 

extrapolam essa percepção (mesmo que essa dimensão do contexto específico também 

deva ser considerada). As principais capacidades das cunhagens, como qualquer outro 

monumento, era elaborar formas discursivas sobre as memórias de determinados 

acontecimentos, nesse caso no patrimônio memorialístico de cada gens. 

 
509 RRC 360/1 – Denário de prata, batido em 82 a.C., no anverso, o busto de Vênus utilizando um véu, um 

diadema e um drapeado, atrás a legenda L_CENSORIN. No reverso, foi representado Vênus conduzindo 

uma biga, segurando as rédeas e uma chibata, abaixo a inscrição P_CREPVS e no exergo, [LI]METAN. 
510 Cf. Capítulo III, p.130, figura 40 – RNR 41. 
511 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.375. 
512 BUTTREY, T. V. “The Denarii Of P. Crepusius And Roman Republican Mint Organization.” Museum 

Notes (American Numismatic Society), vol. 21, 1976, p. 67–108.  
513 LUCE. T.J. Political propaganda on Roman Republican coins: circa 92-82 B.C. American Journal of 

Archeology, v. 72, 1, Jan. 1968: 25-39 (p.39). 
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Essa diferenciação fica clara nas moedas elaboradas individualmente pelos 

monetários do ano de 82 a.C. Crepúsio, completamente desconhecido além de sua função 

enquanto um monetário, representou, no tipo monetário que era responsável, o busto de 

Apolo no anverso e no reverso a figura de um cavaleiro brandindo uma lança (Figura 

54). 

 
Figura 54 – RNR 57514 

 

A ausência de mais registros acerca de Crepúsio e sua gens nos impossibilita de 

compreender as referências estabelecidas pelo monetário com seu patrimônio 

memorialístico. Contudo, a vinculação do busto de Apolo com o símbolo de um cetro, 

que significava poder e autoridade, acaba se alinhando com outros tipos monetários, como 

vimos anteriormente, que reconstruíam certos significados ao organizar a disposição dos 

elementos imagéticos nos discos metálicos, ligando o monetário à memória mais ampla 

da cidade. 

Já o tipo monetário batido por Caio Mamílio Limetano é mais representativo dessa 

questão que posiciona a moeda como um objeto propenso a ser lido como parte de um 

mecanismo propagandístico. Porém, o verdadeiro potencial da moeda se encontra na sua 

possibilidade de ser um monumento com alta circulação. Por exemplo, T. J. Luce encara 

a moeda de Mamílio Limetano como uma forma encontrada pelo monetário de remeter 

ao retorno de Lúcio Cornélio Sula à Península Itálica e à punição aplicada aos seus 

inimigos515. Na moeda é apresentada a cena do retorno de Ulisses para Ítaca que pode ser 

lida como uma metáfora de restauração de poder legítimo contra a ambição de outros 

pretendentes (Figura 55). 

 
514 RRC 361/1 – Denário de prata, batido em 82 a.C., no anverso foi retratado o busto de Apolo 

acompanhado de um cetro. No reverso, um cavaleiro brandindo uma lança, no exergo, a inscrição 

P_CREPVSIV que identificava a autoridade emissora.  
515 LUCE. T.J. Political propaganda on Roman Republican coins: circa 92-82 B.C. American Journal of 

Archeology, v. 72, 1, Jan. 1968: 25-39 (p.38 – 39). 
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Figura 55 – RNR 58516 

 

No anverso da moeda foi representado o busto de Mercúrio, já no reverso foi 

simbolizado a cena do retorno de Ulisses para Ítaca, em que o cachorro Argos o reconhece 

mesmo que este estivesse disfarçado para não ser reconhecido. A análise de T. J. Luce 

sobre esse tipo monetário tem certos graus de sentido se cruzarmos o contexto do retorno 

de Sula para a Península Itálica e os acontecimentos subsequentes. Contudo, a análise se 

pauta essencialmente na perspectiva de que as moedas eram objetos utilizados para 

propagandear notícias ou situações de um contexto dado. Esse fator acaba limitando as 

possibilidades reais de análise. A moeda poderia sim estar remetendo ao seu contexto, 

ainda que através de uma metáfora cuja decifração não é nada óbvia, afastando-se do que 

se poderia entender como um propósito propagandístico mais imediato. Além disso, 

existe uma relação mais próxima entre o monetário e o repertório imagético que foi batido 

nas moedas que precisa ser considerado.  

A gens dos Mamílios remontava as origens da gens até a lendária Mamília, que 

era filha de Telégono, que, por sua vez, era reconhecido como o fundador da cidade de 

Túsculo, além de ser filho justamente de Ulisses com a divindade Circe517. Portanto, o 

monetário Caio Mamílio Limetano – ramo esse da gens Mamília que só encontra registro 

em moedas – buscava monumentalizar e mesmo comunicar sobre as origens de sua gens, 

principalmente já que essa era uma família muito antiga, possivelmente a principal da 

 
516 RRC 362/1 – Denário serrado de prata, batido em 82 a.C., no anverso foi representado o busto de 

Mercúrio com um caduceus sob o ombro e um elmo alado que identificava a divindade. No reverso, foi 

retratado a cena em que Ulisses em seu retorno para Ítaca encontra o seu cachorro Argos que o reconhece 

o seu disfarce. Nas laterais as inscrições que identificava a autoridade emissora C_MAMIL_LIMETAN. 
517 SMITH, William (ed.). Dictionary of Greek and Roman biography and mythology. London: J.Walton, 

1867, Vol.2, p.912. 
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região de Túsculo. A figura de Mercúrio no anverso pode ser explicada através da relação 

de ancestralidade entre Ulisses e a divindade518.  

Desta forma, Caio Mamílio Limetano estava buscando por intermédio das 

cunhagens monumentalizar as lendas de origens relacionadas a sua gens, como já vimos 

anteriormente com vários outros monetários. Essa parece ser a mensagem principal, sem 

prejuízo de outras leituras, inclusive da metáfora do retorno aludindo a Sula. Contudo, 

tomar este tipo monetário apenas como elemento de propaganda nos parece limitado, mas 

também enviesado para uma interpretação que centra toda a leitura destes monumentos 

às personalidades do momento.   

Com Lúcio Márcio Censorino temos um exemplo muito similar. A moeda batida 

por esse monetário apresenta no anverso o busto de Apolo. Já no reverso foi simbolizada 

a iconografia do sátiro Marsias (Figura 56). 

 
Figura 56 – RNR 59519 

 

A leitura proposta por T. J. Luce para esse tipo monetário – pautado sempre na 

suposição de que a moeda é um mecanismo de propaganda – é a de que Marsias 

simbolizaria a noção de libertas, devido a existência de uma estátua do sátiro no fórum 

romano que remetia a liberdade de expressão. A lenda de Marsias era relacionada a um 

desafio, em que o sátiro convocava Apolo a competir em uma disputa musical. Após ser 

derrotado, Marsias perdia sua pele e era morto. Dessa forma, a figura de Marsias 

 
518 SMITH, William (ed.). Dictionary of Greek and Roman biography and mythology. London: J.Walton, 

1867, Vol.2, p.912. 
519 RRC 363/1 – Denário de prata, batido em 82 a.C., no anverso foi representado o busto laureado de 

Apolo. No reverso, a figura de Marsias, o sátiro, com o braço direito levantado e segurando um odre de 

vinho sob o ombro, atrás uma coluna com a estátua de deusa Vitória, ao lado a inscrição que identificava a 

autoridade emissora L_CENSOR. 
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representaria o conflito que estava ocorrendo e Apolo o grupo político alinhados a 

Mário520. 

Entretanto, outra leitura é possível, Michael Crawford indica, por exemplo, que a 

representação de Marsias não tinha necessariamente vinculação com a ideia de libertas e 

que, possivelmente, o repertório numismático elaborado por Lúcio Censorino buscava 

estabelecer uma relação com o nome da gens521. Como vimos anteriormente em outras 

moedas da gens Marcia522. Havia, desse modo, uma tentativa de elaborar uma conexão 

entre a família e os primeiros reis de Roma. A presença de Numa Pompílio e Anco Márcio 

nas cunhagens de 88 a.C., ainda nesse sentido, visavam à monumentalização dessa 

relação. Lúcio Márcio Censorino era irmão do monetário de 88 a.C., Caio Márcio 

Censorino que foi capturado e morto na batalha do Portão da Colina em 82 a.C523. 

Acerca da cunhagem de Lúcio Márcio Censorino em 82 a.C., a presença de Apolo 

– como nos tipos monetários do irmão – poderiam remeter aos jogos em homenagem a 

Apolo, já que a gens Márcia traçava as origens dessas festividades a um ancestral. Já o 

reverso da moeda, a representação da figura de Marsias seria uma forma encontrada de 

estabelecer uma relação com todo o patrimônio memorialístico da gens.  

O sátiro Marsias também era considerado como um rei versado nas artes da 

adivinhação e seus emissários teriam sido responsáveis por trazer para a Itália a leitura 

dos auspícios. Portanto, era possível aos membros da gens Márcia engendrar uma 

conexão entre os ludi Apollinares – que tinham sua fundação vinculada com o famoso 

adivinho Márcio – com a figura de Marsias524. Mais uma vez, a limitação à ideia de 

propaganda nas moedas acaba gerando um viés que liga as mensagens a um contexto mais 

imediato e às esferas mais elevadas das disputas políticas. A leitura que propomos é de 

predominância de mensagens que ocupam um espectro mais temporal mais amplo (sem 

eliminar a possibilidade da ligação com contexto de curta duração, contudo) e a uma 

multiplicidade de disputas aristocráticas por prestígio e visibilidade que não se limita a 

 
520 LUCE. T.J. Political propaganda on Roman Republican coins: circa 92-82 B.C. American Journal of 

Archeology, v. 72, 1, Jan. 1968: 25-39 (p.38 – 39). 
521 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.377-378. 
522 Cf. Capítulo II, p.70, figura 11 RNR 30. 
523 LUCE. T.J. Political propaganda on Roman Republican coins: circa 92-82 B.C. American Journal of 

Archeology, v. 72, 1, Jan. 1968: 25-39 (p.38). 
524 HÖLKESKAMP, Karl-Joachim. In the Web of (Hi-)Stories: Memoria, Monuments, and Their Myth-

Historical ‘Interconnectedness’. In: GALINSKY, Karl (ed.). Memory in Ancient Rome and Early 

Christianity. Oxford University Press 2016: p.169 – 214, (p.188). 
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indivíduos particulares e ainda menos apenas àqueles que disputavam as principais 

posições (ainda que estes também pudessem ser contemplados). 

Desta forma, esse repertório numismático elaborado pelos tres uiri monetales do 

ano de 82 a.C., batidos em Roma, evidenciam como os monetários por intermédio das 

cunhagens buscavam monumentalizar as memórias, origens e feitos de suas gens e da 

cidade, com as quais se vinculavam e se promoviam como, eles mesmos, também dignos 

de memória. As interpretações contemporâneas sobre esses objetos, por vezes, podem 

produzir leituras enviesadas ou até mesmo equivocadas acerca do significado inserido 

nos discos metálicos. Como pudemos ver, a perspectiva de T. J. Luce – que possui um 

olhar moldado pela percepção conceitual de propaganda – acabou produzindo leituras, 

possíveis, mas que não necessariamente são compatíveis com o uso fundamental dos 

numerários. O caráter monumental dos tipos monetários é um aspecto essencial das 

moedas. Logo, a produção de significados, substancializada nos patrimônios 

memorialísticos das gens ou da cidade, é um fator que não pode ser ignorado na análise 

das cunhagens e das formas discursivas inseridas nos discos metálicos.  

Ademais, Lúcio Cornélio Sula em conjunto com seu Proquestor Lúcio Mânlio 

Torquato foram responsáveis por elaborar um repertório numismático no ano de 82 a.C. 

Mânlio tinha assumido a magistratura de Proquestor ainda na campanha da Guerra 

Mitridática. As cunhagens supervisionadas pelos dois também ocorreu de maneira 

itinerante, como a anterior de Sula. Nesse tipo monetário, foi representado no anverso o 

busto da personificação de Roma, trajando seu equipamento militar, o que fazia referência 

à faceta militar da sociedade romana (Figura 57). 

 
Figura 57 – RNR 67525 

 
525 RRC 367/2 – Áureo de ouro, batido em 82 a.C., no anverso foi representado o busto de Dea Roma com 

suas características militares, nas laterais as inscrições que indicavam a autoridade emissora e sua 

magistratura L_MANLI_PRO_Q. No reverso, a figura do triunfador conduzindo uma quadriga, portando 

um caduceus e as rédeas em suas mãos, enquanto isso a divindade Vitória coroa o triunfador. No exergo, a 

legenda L_SVLLA_IM indicava sobre quem a moeda remetia.  
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A efígie da deusa Roma (dea Roma) era parte de um cânone estabelecido da 

República romana. Durante o século III e II a.C., os anversos das moedas comumente 

remetiam à representação da cidade de Roma, buscando assim demonstrar a existência de 

uma identidade cívica partilhada entre os romanos. Na seleção de nosso Repértório 

Numismático Republicano (RNR) – que cobre a década de 80 a.C. – os tipos monetários 

batidos por Sula estão entre os poucos objetos que representam no anverso o busto de 

Roma. O último numerário cunhado com a imagem de dea Roma havia sido do ano de 91 

a.C. Depois disso, apenas com Lúcio Cornélio Sula em 82 a.C. Dessa forma, a ação de 

Sula de posicionar o busto de Roma como a figura principal de sua moeda remonta a uma 

restauração de noções republicanas, buscando assim estabelecer uma identificação de 

Sula com a República romana526, projetando a noção de unidade desta comunidade em 

contraposição às gentes particulares. 

Essa noção em torno da identidade cívica romana, muito presente nas cunhagens 

de séculos anteriores, foi preterida após as cunhagens serem inseridas na dinâmica de 

competição aristocrática romana. Dessa forma, as moedas passaram a ser preenchidas 

com outros discursos e perspectivas, que remontavam principalmente as memórias e a um 

patrimônio memorialístico das gentes. Lúcio Cornélio Sula tentava assim remontar essas 

noções cívicas republicanas, atitude que estava alinhada com as suas reivindicações e 

posteriormente com as reformas propostas por Sula. Porém, a República a ser restaurada 

havia existido no século II a.C., e não existia no mesmo formato no século I a.C527. A 

mensagem se apresenta assim em uma fronteira importante que será bastante 

desenvolvida posteriormente, em que uma liderança se apresenta como unificadora e 

restauradora da ordem como superação das disputas entre as diversas famílias. Essa 

alternativa, como se sabe, será fundamental à formação do Principado 

Além da representação de dea Roma – que sempre é retratada com atributos 

militares, indicando o caráter cívico e bélico dos romanos – o reverso desse tipo monetário 

também é muito significativo. Por questões de melhor visualização, escolhemos a 

imagem de um áureo. Porém essa moeda também foi cunhada em prata, como outros 

objetos de Sula nesse período. No reverso desse tipo monetário foi retratado a cena de um 

triunfador conduzindo uma quadriga, acima a deusa Vitória coroa o triunfador. Essa cena 

 
526 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.732. 
527 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.387. 
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era parte de um cânone estabelecido romano: a procissão triunfal era amplamente 

conhecida. Nas moedas, a figura do triunfador era pouco presente. As divindades 

normalmente eram representadas guiando a quadriga. A inovação realizada por Sula é o 

ato em que o triunfador é coroado pela Vitória alada, elemento ausente de outras 

cunhagens.  

A inscrição no reverso está alinhada com o tipo monetário elaborado por Sula 

anteriormente. No exergo vemos a legenda “L.SULLA.IMP” remetendo novamente a sua 

aclamação enquanto imperator. Essa moeda era, de certa forma, uma complementação da 

anterior, em que Sula reivindicava a validade de seu imperium. Nesta ele comemora 

enquanto um imperator e triunfador suas vitórias e as que estariam por vir, associando-a 

tanto com uma conquista de Sula quanto de Roma, como restauração da República. Dessa 

forma, existe um discurso elaborado por Sula e que é pautado na execução de seu 

imperium, em sua aclamação como imperator e em suas conquistas militares. A existência 

de cunhagens em áureos para os tipos monetários de Sula era também uma demonstração 

de poder e status, dos tesouros que Lúcio Cornélio Sula havia conquistado na Guerra 

Mitridática.  

Esta moeda do triunfo era ao mesmo tempo uma comemoração e um aviso para 

os inimigos e batalhas que se desenrolariam528. Por fim, era uma maneira de Lúcio 

Cornélio Sula monumentalizar sua vitória neste conflito. Assim, tanto conseguiria 

responder acerca de suas ações, no curto prazo quanto dava elementos para que as 

memórias escritas por Sula e posteriormente por seus aliados também assumisse essa 

linha, de justificar as ações conduzidas como uma maneira encontrada de salvar a 

República romana. Deste modo, as mensagens quanto ao contexto e à tradição se 

integravam. As ações se justificavam à luz de uma tradição que era recuperada, 

reinterpretada e reposicionada a partir das demandas deste mesmo novo contexto. Neste 

caso, como parece ser a regra geral, o contexto estava logicamente submetido a uma 

tradição que não só servia para legitimar a visão dos eventos na curta duração, mas 

também para lhes dar significado, como monumentos. A lógica da monumentalização 

predomina e se sobrepõe àquela da divulgação de informações, pois lhe dá os elementos 

de comunicação e inteligibilidade, especialmente no que se refere à legitimação e 

elevação que se pretendia das a estes fatos. 

 
528 KEAVENEY, Arthur. Sulla: the last republican. 2ª Ed. New York: Routledge, 2005, p.98-99. 
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 Um outro tipo monetário batido por Sula também está alinhado nessa perspectiva. 

A inscrição imperator era parte importante da construção desse discurso de Sula. Isso fica 

evidente no Ás cunhado por Sula também de maneira itinerante. O padrão que já vimos 

ter sido estabelecido para essas cunhagens foi mantido. No anverso temos o busto de 

Janus e no reverso, uma proa. Contudo, no reverso foram inseridas legendas para 

identificar o nome da autoridade emissora, no caso Sula, e também a legenda “IMPE”, 

que remetia à aclamação de imperator e todo imbróglio em torno da legalidade de seu 

imperium (Figura 58). O importante desse objeto em todo o repertório numismático 

elaborado por Sula, além de seu amplo alcance por ser uma moeda de pequeno valor, era 

na modificação do padrão, a inscrição “IMPE” aparece apenas nesse exemplar, isso 

evidencia uma alteração inédita no padrão e não sendo repetido na posteridade.  

 
Figura 58 – RNR 68529 

 

Retornemos agora para os conflitos que se desenrolaram naquele ano e no 

derradeiro confronto no Portão da Colina em Roma. As movimentações militares no ano 

de 82 a.C., só tiveram início após o inverno. Lúcio Cornélio Sula, planejando sua 

estratégia militar, enviou para o norte Metelo Pio e Pompeu, que conseguiram conter as 

forças consulares de Carbão. Enquanto isso, Sula e suas legiões retomaram a marcha até 

Roma. No caminho foram interceptados pelo jovem cônsul Caio Mário e a batalha 

decisiva ocorreu na região de Sacriporto. Caio Mário tentou emboscar as legiões de Sula 

que montavam acampamento após marcharem por muito tempo, mas teve seu flanco 

esquerdo facilmente derrotado. Com isso, suas tropas debandaram e se retiraram para a 

cidade de Praeneste. O cônsul teve que escalar os muros da cidade para escapar das tropas 

de Sula em seu encalço. Grande parte dos seus soldados foram capturados e feitos 

 
529 RRC 368/1 – Ás de bronze, batido em 82 a.C., no anverso foi apresentado o busto laureado de Janus. 

No reverso, uma proa de navio e acima a inscrição L·SVL [IMPE], identificando a autoridade emissora.  
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prisioneiros, enquanto que os Samnitas, que faziam parte do exército de Caio Mário, 

foram executados530. 

Após deixar a cidade de Praeneste sob cerco, Lúcio Cornélio Sula retomou sua 

marcha em direção a Roma. Caio Mário, após seu terrível fracasso, enviou ordens para 

que o Pretor urbano eliminasse qualquer possível aliado de Sula em Roma. Dessa forma, 

quatro senadores proeminentes foram assassinados em Roma depois de serem 

convocados para uma reunião no Senado531. Quando Sula se aproximou de Roma, 

percebeu que seus inimigos haviam debandado da cidade. O Procônsul não adentrou a 

cidade, pois assim perderia o direito a seu imperium. Esta situação difere dos 

acontecimentos da primeira marcha de Sula em 88 a.C., quando fez a opção de ingressar 

em armas em Roma, que contribuiu para gerar sua condenação pelo Senado. Sendo assim, 

deixou em Roma uma guarnição de veteranos para proteger a cidade. Além disso, os 

inimigos de Sula também foram declarados hostes publicus e tiveram suas propriedades 

confiscadas532. 

Lúcio Cornélio Sula e suas legiões partiram ao encontro dos exércitos de Carbão 

que se encontravam na Etrúria. Outros embates decorreram ao longo do caminho de Sula. 

Contudo, o acontecimento principal desse momento do conflito foi a revolta dos Samnitas 

e Lucanos, que foi uma reação ao massacre que Sula havia ordenado após vencer o jovem 

Caio Mário em Sacriporto. Marco Lampônio e Pôncio Telesino conseguiram convocar 

um exército de setenta mil homens para poder auxiliar o cônsul Carbão nos conflitos. 

Esse enorme exército convocado por Samnitas e Lucanos demonstra a força dos grupos 

itálicos, mesmo após a Guerra Social533.  

Os dois generais comandando esse exército se dirigiram para a região da 

Campânia e da Etrúria, devastando localidades nestas regiões com enorme ferocidade. 

Após isso, os comandantes se voltaram para romper o cerco da cidade de Praeneste:  

Telesino e Lampônio marcharam para liberar o cerco de Praeneste. No 

entanto, ao descobrir que a estrada para a cidade havia sido bloqueada 

pelas forças de Sula e que um exército sob o comando de Pompeu os 

estava perseguindo, eles decidiram fazer um ataque repentino a Roma. 

Eles levantaram acampamento no meio da noite, acampando a uma 

 
530 SEAGER, Robin. Sulla. In J. Crook, A. Lintott, & E. Rawson (Eds.), The Cambridge Ancient History, 

Vol. IX: The Last age of Roman Republic 146 – 43 BC., 2ªed. Cambridge: Cambridge University Press, 

1994, p.165 – 207 (p.191-192.) 
531 KEAVENEY, Arthur. Sulla: the last republican. 2ª Ed. New York: Routledge, 2005, p.118. 
532 SEAGER, Robin. Sulla. In J. Crook, A. Lintott, & E. Rawson (Eds.), The Cambridge Ancient History, 

Vol. IX: The Last age of Roman Republic 146 – 43 BC., 2ªed. Cambridge: Cambridge University Press, 

1994, p.165 – 207 (p.193) 
533 DART, Christopher. J. The Social War, 91 to 88 BCE: A History of the Italian Insurgency against the 

Roman Republic. London, Routledge, 2014, p.205. 
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milha do Portão da Colina. Ao amanhecer, uma batalha feroz se seguiu, 

Telesino e os soldados de Lampônio conseguiram derrotar os 

defensores da cidade que foram enviados contra eles, mas o atraso foi 

suficiente para que os exércitos de Sula se aproximassem e de tarde, 

primeiro uma unidade de cavalaria sob o comando de Balbo, e então o 

próprio Sula chegou534. 

 

A batalha se iniciou no entardecer e se estendeu noite adentro do dia 1 de 

novembro de 82 a.C. As legiões sob o comando de Sula, após uma extensa marcha forçada 

até alcançar a cidade de Roma, estavam extenuadas. Apesar das recomendações de seus 

conselheiros militares em contrário, Sula determinou um ataque imediato às forças dos 

inimigos. O flanco direito comandado por Crasso triunfou em batalha, enquanto o lado 

esquerdo comandado por Sula sofreu grandes perdas e bateram em retirada. Sula se 

lançou entre suas tropas e clamou que esses não se retirassem, mas nada foi efetivo e o 

flanco esquerdo comandado por Sula foi completamente destruído.  

Os soldados de Sula então se voltaram para escapar para a cidade de Roma 

enquanto eram perseguidos pelo inimigo. Entretanto, os veteranos que ocupavam as 

muralhas de Roma fecharam os portões para evitar que o inimigo ganhasse acesso à 

cidade, o que forçou as legiões de Sula a manterem a posição e lutarem.  Com a vitória 

de Crasso no lado direito e a resistência forçada das legiões sob o comando de Lúcio 

Cornélio Sula, a vitória na guerra civil aos poucos se concretizou e, apesar de alguns focos 

de resistência, a Guerra Civil chegava ao fim com Lúcio Cornélio Sula e seus partidários 

como vitoriosos535.  

Ao início da manhã, o corpo de Pôncio Telesino foi encontrado com ferimentos 

mortais entre os cadáveres, mesmo assim foi capturado como prisioneiro. Lúcio Cornélio 

Sula ordenou que Telesino fosse decapitado e sua cabeça fosse exposta nas muralhas da 

cidade de Praeneste. Os sobreviventes da batalha fugiram para a cidade Antêmnas, Sula, 

então, prometeu recompensas aos locais se executassem os sobreviventes, o que gerou 

tumultos e massacres até Sula cercar a cidade. Em Praeneste, o jovem Caio Mário junto 

com o irmão de Telesino suicidaram após perceberem que fugir da cidade era 

impossível.536 Além disso, os samnitas na cidade e os cidadãos locais foram executados, 

os romanos residentes na cidade, contudo, foram perdoados537. 

 
534 DART, Christopher. J. The Social War, 91 to 88 BCE: A History of the Italian Insurgency against the 

Roman Republic. London, Routledge, 2014, p.205. 
535 KEAVENEY, Arthur. Sulla: the last republican. 2ª Ed. New York: Routledge, 2005, p.122 – 123. 
536 DART, Christopher. J. The Social War, 91 to 88 BCE: A History of the Italian Insurgency against the 

Roman Republic. London, Routledge, 2014, p.206. 
537 Ibidem., p.206. 
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3.5 – O ditador recebe os louros: a vitória de Lúcio Cornélio Sula 

 

Nos dias seguintes à batalha do Portão da Colina, Lúcio Cornélio Sula reuniu-se 

com o Senado no templo de Belona para expor seu relatório sobre a Guerra Mitridática. 

Enquanto isso, na Vila Pública – local que era utilizado pelo Senado para receber 

embaixadores estrangeiros – os soldados de Sula massacravam os prisioneiros capturados 

em batalha. Os senadores ficaram horrorizados com o massacre, gritos e sons que 

provinham do local em que os homens de Sula executavam os prisioneiros. Após lidar 

com o Senado, Lúcio Cornélio Sula convocou uma assembleia com o povo romano e 

explicou que aqueles que haviam quebrado o acordo de paz realizado entre ele e o então 

cônsul Cipião Asiageno iriam ser devidamente punidos538. 

Após isso, tiveram início as proscrições em Roma. A palavra latina proscriptio 

era originária do direito romano e remetia à publicação de listas, comumente vinculadas 

com o leilão de bens como forma de custear determinadas inadimplências539. As 

proscrições conduzidas por Sula foram completamente inovadoras. Listas com nomes 

foram publicadas no fórum romano, no mesmo dia em que Sula se reuniu com o Senado. 

Os nomes que foram listados eram automaticamente condenados à morte sem direito a 

julgamento, a propriedade era confiscada e os seus descendentes barrados de qualquer 

magistratura por duas gerações. Recompensas foram prometidas para os que executassem 

os proscritos ou tivessem informações que levassem a sua captura540. 

As proscrições estabeleceram um precedente de ação política - como também 

havia sido com o uso do senatus consultum ultimum no caso de Caio Graco em 121 a.C. 

As proscrições se tornaram, a partir desse momento, uma ferramenta política para 

eliminar inimigos políticos, ao mesmo tempo que servia de mecanismo para 

enriquecimento e afirmação para aqueles que se engajassem na perseguição aos proscritos 

de forma ativa. Lúcio Cornélio Sula reinventou um procedimento jurídico como um 

mecanismo violento. As perseguições e mesmo a expropriação de bens de inimigos de 

Roma eram práticas comuns, pautadas na tradição romana, mas a ação de Sula 

 
538 KEAVENEY, Arthur. Sulla: the last republican. 2ª Ed. New York: Routledge, 2005, p.124. 
539 SANTANGELO, Federico. Sulla, the Elites and the Empire: a study of Roman Policies in Italy and the 

Greek East. Impact of Empire, v.8, Brill: Leinden, Boston, 2007, p.79-80. 
540 SEAGER, Robin. Sulla. In J. Crook, A. Lintott, & E. Rawson (Eds.), The Cambridge Ancient History, 

Vol. IX: The Last age of Roman Republic 146 – 43 BC., 2ªed. Cambridge: Cambridge University Press, 

1994, p.165 – 207 (p.197) 
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reestruturou os moldes dessa prática. Diferentes números são atribuídos para os massacres 

conduzidos nesse período, já que as proscrições se espalharam pela Península Itálica541.  

Apiano de Alexandria indica que ao menos quarenta senadores romanos e mil e 

seiscentos equestres tiveram seus nomes registrados nas listas de proscrições e, 

consequentemente, foram mortos. Cidades inteiras foram punidas com a expropriação de 

suas terras ou suas produções. Adversários de Sula e de seus aliados foram perseguidos 

por toda Itália, com expropriações destinadas principalmente aos ricos. A cidade de 

Norba, por exemplo, foi incendiada e completamente destruída. Grupos itálicos, como os 

Samnitas, também sofreram grandes represálias nesse processo542 

As proscrições foram um processo de retaliação impetuoso movido contra os 

inimigos de Lúcio Cornélio Sula e todos aqueles que haviam se oposto a ele, como por 

exemplo, os consulares Carbão e Cipião Asiageno, Mário e Norbano. Mesmo os mortos 

foram incluídos nas listas, pois isso significava a expropriação de seus bens e a exclusão 

de seus herdeiros da vida pública. As proscrições foram, certamente, coordenadas por 

Sula. Isso fica evidente nos principais nomes das listas. Contudo, apesar dos massacres 

serem chocantes, a publicação da lista de proscritos era justificada por um processo 

político mais amplo. Lúcio Cornélio Sula, utilizando-se de uma ferramenta legal buscou 

eliminar as elites políticas romanas e itálicas que se opunham a ele, abrindo espaço 

político para que seus aliados pudessem se afirmar. Dessa forma, reelaborando diferentes 

redes de relações, fossem elas locais ou mais amplas, Sula renovava a elite dirigente tanto 

em Roma como em diferentes regiões na península Itálica 543.  

As proscrições foram ratificadas pelo Senado romano ao reconhecerem a posição 

política de Sula e sua reivindicação em relação ao seu imperium. Entretanto, as 

transformações propostas por Sula não poderiam acontecer sem que ele ocupasse uma 

magistratura. Apesar de Lúcio Cornélio Sula já ocupar, em 82 a.C., o papel de ditador de 

Roma na prática, ainda assim Sula convenceu os senadores a indicarem um interrex544. O 

indicado pelos senadores foi o princeps senatus Lúcio Valério Flaco [Lucius Valerius 

 
541 SANTANGELO, Federico. Sulla, the Elites and the Empire: a study of Roman Policies in Italy and the 

Greek East. Impact of Empire, v.8, Brill: Leinden, Boston, 2007, p.88. 
542 O autor John Henderson explora os registros de autores da antiguidade acerca das proscrições conduzidas 

por Sula. Entre Valério Máximo, Apiano, Plutarco, Lívio, o autor busca demonstrar a amplitude das 

atrocidades cometidas por Sula. Cf. Henderson 2003.  
543 SANTANGELO, Federico. Sulla, the Elites and the Empire: a study of Roman Policies in Italy and the 

Greek East. Impact of Empire, v.8, Brill: Leinden, Boston, 2007, p.86. 
544 O Interrex era uma magistratura de caráter extraordinário. Criado durante a monarquia em Roma o 

Interrex substituía o monarca quando esse falecia, estabelecendo assim um governo provisório até que o 

próximo monarca tomasse posse. Já na República, o Interrex tinha uma função semelhante, mas apenas 

quando havia a ausência de um cônsul ou de outro magistrado com imperium. Cf. Glare 2012, p.1042. 
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Flaccus], na esperança que esse conduzisse eleições consulares. Contudo, Sula enviou 

uma carta ao interrex explicando que dada a situação caótica que se encontrava a cidade 

de Roma, o melhor a ser feito seria reviver a magistratura de ditador. Além disso, Sula 

ainda sugeriu que a ditadura deveria ser por tempo indeterminado. A ditadura só podia 

ser ocupada por seis meses, podendo ser renovada por igual período caso necessário ou 

interrompida antes caso a crise fosse sanada. Sula afirma que a situação 

extraordinariamente grave exigia que quem assumisse a magistratura tivesse a 

possibilidade de reestruturar politicamente Roma e a Península Itálica, sem o 

constrangimento de um limite temporal estrito. Por fim, Sula indicou-se disposto para 

ocupar a ditadura em Roma545. 

O Senado romano também reconheceu publicamente o epíteto assumido por Sula 

durante a Guerra Mitridática, Epaphroditos. Além disso, Lúcio Cornélio Sula também 

assumiu outro epíteto, o de Felix que significava o “afortunado”. Apesar de existir uma 

aproximação entre os dois títulos, eles não são de forma alguma uma “tradução” para o 

latim ou grego. Há uma distinção clara, o epíteto assumido durante a Guerra Mitridática 

e, reconhecido posteriormente pelo Senado, exaltava a relação de Lúcio Cornélio Sula 

com a divindade Afrodite – provavelmente vinculado com a dedicação realizada por Sula 

no templo da divindade em Cária – buscando assim estabelecer vínculos com o Mundo 

Grego546, como já vimos. 

O epíteto Felix era um reconhecimento público das características assumidas por 

Sula durante seu cursus honorum bem como de seu papel para o bem estar da República 

como um todo. Assim Lúcio Cornélio Sula estabelecia uma identidade vinculada com 

qualidades divinas como Felicitas e Fortuna. A legitimação do epíteto de Sula pelo 

Senado inaugurou uma nova forma de homenagem pública, sendo distinto de outros 

títulos, como por exemplo, Africano, Numídico, asiático ou Macedônico que faziam uma 

referência direta desses cidadãos a suas ações militares em determinadas localidades. Essa 

nova forma de titulação que remetia essencialmente a qualidades dos sujeitos foi a 

princípio elaborado com Sula e Pompeu, com os epítetos Felix e Magnus 

respectivamente, posteriormente sendo concretizado no título Augustus547. Fazia-se, deste 

 
545 VERVAET, Frederik J. The Lex Valeria And Sulla’s Empowerment As Dictator (82-79 BCE). Cahiers 
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547 BALDSON, John P. V. D. Sulla Felix. The Journal of Roman Studies, Vol. 41, Parts 1 and 2, 1951, p. 
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modo, um uso novo da tradição, complexo e ao mesmo tempo com importantes 

consequências: associavam-se a qualidades e a felicidade/bem-aventurança de um 

particular com a própria estabilidade e prosperidade da República como um todo. A 

afinidade desta lógica com a figura de monarcas providenciais é clara, mesmo que a 

matriz seja republicana. 

Lúcio Cornélio Sula celebrou, em 29 e 30 de janeiro de 81 a.C., seu tão desejado 

triunfo. Foram dois dias de celebrações. No primeiro, foram expostos os espólios e 

tesouros conquistados durante a Guerra Mitridática. Já no segundo dia, os tesouros 

retirados dos templos por Caio Mário foram expostos antes de serem devolvidos para seus 

locais sagrados. Isto tinha como intuito claro delimitar quem eram os inimigos de Roma 

e quem eram seus restauradores.  

Para além disso, foram estabelecidos em Roma os Ludi Victoriae Sullae, que eram 

comemorados no dia 1 de novembro, rememorando o dia da batalha do Portão da 

Colina548. No ano 80 a.C., as Olimpíadas coincidiram com as festividades em homenagem 

a Sula. Lúcio Cornélio Sula então convocou os atletas a competirem nos Jogos Olímpicos 

em Roma, reelaborando assim o tradicional formato da competição. As celebrações 

serviram a dois propósitos, para comemorar a vitória de Sula e o fim dos conflitos em 

Roma após sangrentos embates. Foi também uma maneira encontrada por Sula de 

centralizar Roma em relação ao Mundo Grego. Concretizando assim a posição de 

importância que o Império Romano havia desenvolvido nas últimas décadas, com isso 

demonstrando novamente a reorganização das relações de poder no Mediterrâneo549. 

Lúcio Cornélio Sula, para reestabelecer o controle de províncias, como África e 

Sicília, e dos suprimentos de grãos que essas localidades propiciavam a Roma, enviou 

Pompeu para lidar com os comandantes das forças restantes de seus inimigos. A posição 

política de Pompeu foi validada pelo Senado que lhe garantiu o imperium como um 

Pretor. Pompeu venceu as forças de Carbão na Sicília e conseguiu estabelecer ali uma 

grande rede de clientela. Posteriormente, Pompeu recebeu ordens de Sula e do Senado 

para prosseguir para África. Lá derrotou as forças restantes dos aliados de Cina e foi 

aclamado como imperator por suas vitórias. Sula enviou ordens a Pompeu para que 

dispersasse suas forças. Entretanto isso apenas serviu para revelar um atrito entre os dois, 

pois Pompeu não atendeu a esse comando e reivindicou a realização de um triunfo por 
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todos serviços prestados. Pompeu retornou, então, à Península Itálica com suas legiões. 

Sula, mesmo contrariado, concedeu a titulação Magnus a Pompeu. Após estes atritos, 

Pompeu realizou seu triunfo em 81 a.C. Isto foi algo surpreendente, já que esse não era 

um senador e tinha apenas vinte e quatro anos550. 

Outro triunfo foi realizado no ano de 81 a.C. Após o de Pompeu, foi a vez de Caio 

Valério Flaco [Gaius Valerius Flaccus], irmão de Lúcio Valério Flaco que havia sido 

cônsul em 86 a.C., enviado para destituir Sula na campanha da Guerra Mitridática e 

acabou assassinado por Fímbria. Caio Valério Flaco já ocupava durante as mobilizações 

e preparativos para a Guerra Civil a província da Gália com um exército sob seu comando. 

Desta forma, era possível que os aliados de Cina contassem com seu auxílio durante a 

Guerra Civil contra Sula. Contudo, o assassinato de seu primo por um dos apoiadores de 

Cina, pode tê-lo afastado deste alinhamento no conflito551.  

Desta forma, após a vitória de Sula, a Caio Valério Flaco, por convergir com os 

interesses do ditador, foi concedido com a possibilidade de realizar seu triunfo552. A 

posição política de Caio Flaco foi comemorada em um tipo monetário batido na cidade 

de Massália (a atual Marselha). A moeda também apresentava o título de imperator 

(Figura 59). 

 
Figura 59 – RNR 61553 

No anverso da moeda foi apresentada a divindade Vitória, possivelmente 

relacionada com as vitórias que Caio Flaco obteve na região contra os Celtiberos. 

 
550 SEAGER, Robin. Sulla. In J. Crook, A. Lintott, & E. Rawson (Eds.), The Cambridge Ancient History, 
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553 RRC 365/1 – Denário de prata, batido por volta de 82-81 a.C. No anverso foi representado o busto da 

divindade Vitória acompanhada de um caduceus. No reverso foi retratado a Águia Legionária no centro; 

na esquerda estandarte representativo dos hastati; na direita estandarte representativo dos príncipes, ao 
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Acompanhado da divindade, um caduceus que remetia à paz e prosperidade. Já no 

reverso, a representação de elementos militares: no centro a águia legionária e nos lados 

foi retratado os estandartes dos hastati e príncipes. A legenda indicava a aclamação de 

imperator recebida por Caio Valério Flaco e assinalava que havia batido aquela moeda 

com autorização do Senado romano. Era uma maneira encontrada pelo Procônsul de 

comemorar sua aclamação e também sua vitória militar, além do mais elevado 

reconhecimento público. 

Lúcio Cornélio Sula enviou em 81 a.C., Caio Ânio Lusco [Gaius Annius Luscus] 

para lidar com Sertório na província da Hispânia554. O Procônsul foi responsável por bater 

moedas antes e depois de partir para a campanha na província. Dessa forma, o repertório 

numismático elaborado por Caio Ânio foi realizado em Roma (Figura 60) e, 

posteriormente, em movimento ou na própria província da Hispânia (Figura 61). É 

importante ressaltar as diferenças de qualidade entre os repertórios já que representam 

basicamente os mesmos elementos iconográficos.  

 
Figura 60 – RNR 62555 

 

Na moeda batida por Caio Ânio foi representada no anverso uma figura feminina 

não identificada acompanhada de um caduceus e uma balança. No reverso a divindade 

vitória guia uma quadriga carregando um ramo de palma. As inscrições no anverso e 

reverso identificam as autoridades emissoras responsáveis, Caio Ânio Procônsul e Lúcio 

Fábio Hispaniense [Lucius Fabius Hispaniensis] que ocupava o cargo de Questor, mas 

 
554 KEAVENEY, Arthur. Sulla: the last republican. 2ª Ed. New York: Routledge, 2005, p.163. 
555 RRC 366/1 – Denário de prata, batido por volta de 82 – 81 a.C., no anverso foi representado um busto 

feminino, não identificado, utilizado um drapeado e diadema, acompanhado de uma balança e o caduceus. 

Ao redor a inscrição C_ANNI_T_F_T_N_PRO_COS_EX_S_C. No reverso foi retratado a divindade 

Vitória guiando uma quadriga com um ramo de palma nas mãos, e no exergo, a legenda disposta 

L_FABI_L_F_HISP. 
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que posteriormente desertou para o lado de Sertório e foi declarado proscrito, sendo 

posteriormente derrotado556.  

 
Figura 61 – RNR 65557 

 

O outro exemplar batido por Caio Ânio, esse já parte do grupo de tipos monetários 

cunhados na província da Hispânia, representa o mesmo repertório imagético, além de 

um busto feminino diademado acompanhado de uma balança. No reverso, uma cena 

semelhante com a divindade Vitória conduzindo uma biga. O Questor dessa moeda foi 

[Q.Tarquitius]. O Procônsul Caio Ânio foi acompanhado de dois questores porque era 

responsável pelas duas partes da província da Hispânia. Sob o comando do Procônsul as 

forças de Sertório foram expulsas da província. O elemento mais distinto desses objetos 

é a clara diferença entre as localidades em que foram batidos, demonstrando assim como 

as moedas podem ser identificadas e diferenciadas pelas oficinas monetárias e também 

através da conformação iconográfica batida no disco metálico. Em ambas, reiteram-se as 

associações entre vitória e estabilidade, associadas a prepostos de Sula, sem menção 

direta a ele. Estes magistrados, em mecanismo que já vimos ser operado várias vezes, se 

aproveitam de um repertório criado anteriormente para se mostrarem como elevados e 

monumentalizar sua presença a partir deste contexto específico. 

Enquanto isso, em Roma, Lúcio Cornélio se manteve na posição de ditador entre 

82-81 a.C. Contudo, isso não significou a exclusão de outras magistraturas. Houve a 

eleição de Cn.Cornélio Dolabela [Cn.Cornelius Dolabella] e Marco Túlio Décula 

[M.Tullius Decula] para o consulado. Que eram aliados do ditador e governaram em 

alinhamento com seu superior. Era uma situação nova, na qual ocupar a magistratura 

 
556 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.381-386. 
557 RRC 366/4 – Denário de prata, batido por volta de 82 – 81 a.C., no anverso foi representado um busto 

feminino, não identificado, utilizando um diadema e acompanhado de uma balança, ao redor a inscrição 

C_ANNIVS_T_F_T_N_PRO_COS_EX_S_C. No reverso, foi representado Vitória conduzindo uma biga 

portando um ramo de palma. No exergo a inscrição C_TARQVITI_P_F. 
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naquele momento significava uma recompensa de Sula para seus aliados do médio 

escalão558. Além disso, Lúcio Cornélio Sula manteve o poder de indicar diretamente os 

promagistrados, como foi o caso de Pompeu e Caio Ânio, que foram enviados para 

resolver os problemas remanescentes da Guerra Civil559. 

Lúcio Cornélio Sula, durante sua ditadura, estabeleceu algumas mudanças 

políticas que teriam impacto nas redes de relações e de patronagem estabelecidas na 

Península Itálica. Estes novos alinhamentos políticos, além das inovações das 

proscrições, das invasões de Roma e a reformulação da ditatura, eram apresentadas por 

Sula em um contexto em que ele era responsável por tentar “restaurar” a República 

romana contra o exercício de poder irregular por seus adversários. Sua posição 

extraordinária, neste sentido, não derivava de uma aspiração pessoal, mas do resultado de 

uma profunda instabilidade gerada por seus inimigos e que cabia a ele sanar. 

O principal problema que Lúcio Cornélio Sula tentou resolver em sua ditadura foi 

encerrar com as turbulências, instabilidades e conflitos que conheceu durante toda sua 

vida na República romana. As propostas de Sula visavam retornar a República romana 

para um período anterior aos conflitos que se desenvolveram a partir dos irmãos Graco. 

Entretanto, esse ideal de funcionamento das instituições republicanas, pautadas em uma 

perspectiva acerca da tradição romana, não tinha como ser acessada e muito menos 

restaurada no contexto turbulento dos conflitos que se estenderam pelo século I a.C.560 

As modificações propostas por Sula evidenciam aspectos que convergem para 

entendermos certas transformações nas cunhagens, sendo essas graduais e se estendendo 

pelo século I a.C., até Júlio Cesar estampar seu busto em uma moeda. Apesar de Lúcio 

Cornélio Sula encarar suas ações em torno da legislação romana como uma recuperação 

de uma determinada noção de República, ele conseguiu acirrar ainda mais a disputa 

aristocrática acerca do cursus honorum mais proeminente. Como Federico Santangelo 

expõe: 

Naquele momento, Sula tinha um poder sobre a vida e a morte, tanto de 

fato quanto legalmente. Sua vitória na Guerra Civil trouxe um 

reassentamento sem precedentes das instituições romanas. O novo 

soberano se adaptou a uma posição completamente nova. Ele assumiu 

a ditadura, mas não fixou prazo para o fim da magistratura. Ele também 

se propôs a tarefa explícita de estabelecer novas leis. Foi uma mudança 

substancial na própria natureza da ditadura romana. De uma 

magistratura que era usada em emergências e tinha ficado adormecida 

 
558 KEAVENEY, Arthur. Sulla: the last republican. 2ª Ed. New York: Routledge, 2005, p.164. 
559 VERVAET, Frederik J. The Lex Valeria And Sulla’s Empowerment As Dictator (82-79 BCE). Cahiers 

Glotz, XV, 2004, p. 37-84 (p.57) 
560 FLOWER, Harriet. Roman Republics. Princeton: Princeton University Press, 2009, p.30. 
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desde a Guerra de Aníbal, ela se tornou uma magistratura que conferia 

poderes virtualmente ilimitados a um indivíduo, com forte ênfase na 

elaboração de novas leis. De fato, a gama de determinações tomadas 

por Sula neste período foi excepcionalmente amplo. Um número 

impressionante de leges Corneliae (Leis Cornélia) foram aprovadas, 

cobrindo questões tão diversas como a composição do Senado, os 

limites de idade para a adesão à magistratura (lex annalis), a 

organização dos tribunais criminais, os poderes dos governadores 

provinciais (lex de maiestate) e dos tribunos da plebe, o recrutamento 

de sacerdotes, a prevenção de falsificações (lex de falsis), a limitação 

dos gastos privados e do luxo (lex sumptuaria) - e muito mais561. 

 

O poder que Lúcio Cornélio Sula concentrou e mobilizou na tentativa de remontar 

um ideal republicano galvanizou a disputa acerca do cursus honorum mais proeminente 

e também a disputa por espaço político e as representações de poder recorrentes. Pompeu 

e César são os exemplos mais expoentes da geração que se estabeleceu logo após Sula. 

Pompeu já era uma exceção ao realizar um triunfo com vinte e quatro anos e sem 

magistratura própria e posteriormente receber poderes excepcionais que centralizou em 

si mesmo os poderes sobre os mares e províncias ao leste de Roma562. Já Júlio Cesar 

também centralizou poderes em sua figura após subjugar as tribos gálicas e conquistar a 

região da Gália, recusando-se a obedecer às determinações de desmobilização do Senado, 

que o levou à célebre travessia do Rubicão.  

As modificações legislativas conduzidas por Lúcio Cornélio Sula buscavam 

eliminar o conflito interno da República romana. Para tal, Sula apresentou uma série de 

medidas. Destaco três principais: a inserção de trezentos novos senadores no corpo 

senatorial; limitação o potencial político do tribunado da plebe e reorganização do acesso 

a magistraturas.  

Sobre o aumento do Senado romano, com mais trezentos membros, é necessário 

ressaltar que não foi um aumento bruto no número total, mas sim um recrutamento que 

possibilitou recompor o Senado após as Guerras da década de 80 a.C. e as proscrições de 

Sula. Esses trezentos novos membros do Senado eram provenientes de duas categorias 

principais, questores a partir do ano de 86 a.C., que certamente era um número reduzido, 

e possivelmente membros da ordem equestre. Entre eles, novos cidadãos itálicos e 

também de famílias que não tinham ocupado nenhuma magistratura mais elevada antes, 

 
561 SANTANGELO, Federico. Sulla, the Elites and the Empire: a study of Roman Policies in Italy and the 

Greek East. Impact of Empire, v.8, Brill: Leinden, Boston, 2007, p.9. 
562 SHERWIN-WHITE, A.N. Lucullus, Pompey and the East. In J. Crook, A. Lintott, & E. Rawson (Eds.), 

The Cambridge Ancient History, Vol. IX: The Last age of Roman Republic 146 – 43 BC., 2ªed. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1994, p.229 – 273 (p.250) 
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consequentemente, não legitimando sua posição no Senado de acordo com as tradições 

romanas563. Além disso, o número de questores foi aumentado de oito para vinte, já que 

após o cumprimento da magistratura os magistrados poderiam ser alistados no Senado 

romano. Isso garantia uma manutenção dos números de senadores anualmente564. 

Sula buscou concretizar a posição de importância do Senado nos processos 

políticos ocorridos em Roma. Para tal, criou cortes jurídicas que seriam preenchidas pelos 

senadores. Além disso, fez com que as decisões legislativas fossem tomadas no Senado e 

não poderiam ser vetadas pelos Tribunos da Plebe. A posição dos consulares e pretores 

também foi reforçada dentro do Senado, fazendo com que as magistraturas que possuíam 

imperium tivessem um valor de destaque e reconhecimento na tomada de decisões na 

República565. 

O Senado romano tornou-se a base do poder na República de Sula. Contudo, as 

alterações realizadas por Lúcio Cornélio Sula resultaram em funcionamento bifacetado 

do Senado, em que se estabeleceram grupos de aristocratas que haviam ocupado repetidas 

vezes magistraturas e outros conjuntos que ficavam nas cortes jurídicas. Essa divisão, 

potencializou a disputa por magistraturas com imperium e, consequentemente, por 

reconhecimento público566.  

Acompanhado disso, Sula também modificou as funções do Tribuno da Plebe e o 

acesso às magistraturas. Em relação ao tribunado da plebe, Sula basicamente anulou o 

potencial político que representava essa magistratura. Obviamente essa magistratura nem 

sempre foi utilizada de maneira contestatória ao status quo, especialmente contra o poder 

do Senado. Muito pelo contrário, era utilizada principalmente como um início do cursus 

honorum e de distribuir poder a um número maior de aristocratas. Além disso, qualquer 

um que ocupasse a magistratura de tribuno seria barrado de ocupar outras magistraturas 

simultaneamente. Mas o potencial conflitivo existia como ficou evidenciado em várias 

ocasiões anteriores. Concentrando os poderes no Senado “renovado”, Sula evitava 

potenciais conflitos e a emergência de magistrados populares que não lhe devessem de 

forma direta a posição ocupada. 

 
563 SANTANGELO, Federico. Sulla, the Elites and the Empire: a study of Roman Policies in Italy and the 

Greek East. Impact of Empire, v.8, Brill: Leinden, Boston, 2007, p.12 – 14. 
564 KEAVENEY, Arthur. Sulla: the last republican. 2ª Ed. New York: Routledge, 2005, p.145. 
565 STEEL, Catherine. “Rethinking Sulla: The Case Of The Roman Senate.” The Classical Quarterly 64, n. 

2, 2014, p.657–68 (657-659). 
566 FLOWER, Harriet. Roman Republics. Princeton: Princeton University Press, 2009, p.122. 
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 Em conjunto a isso, Sula reviveu a lex annalis que fixava requisitos de idade e 

ordem do cursus honorum. Sendo assim, os jovens aristocratas precisariam ocupar as 

magistraturas de questor, pretor, para finalmente, concorrer pela magistratura de 

cônsul567. Isto fazia com que a pressão para obter o favor de Sula fosse escalonado e a 

ambição de jovens em ascensão, como mostra bem o exemplo de Pompeu, não fosse fonte 

de atritos perigosos para o comando do ditador. 

Com as mudanças de Sula nas magistraturas e o estabelecimento de etapas para 

ocupar esses cargos, as magistraturas de “pequeno porte” como, por exemplo, as de tres 

uiri monetales passaram a ser acessadas com mais frequência por jovens aristocratas de 

gens já renomadas. Como o tribunado da plebe não era mais uma opção para alavancar o 

cursus honorum, essas funções foram valorizadas. Vemos então, a partir dos anos 70 a.C., 

que o cargo de monetário recebe um destaque nas disputas por espaço político. Isso fica 

evidente, com o aumento considerável de monetários que conseguiram alcançar outras 

magistraturas, como por exemplo, o consulado568. 

Lúcio Cornélio Sula ainda conduziu uma distribuição de terras e políticas de 

assentamento aos seus veteranos. Isto gerou atritos em comunidades itálicas, como por 

exemplo, Pompeia que tiveram seus territórios ocupados pelos veteranos assentados de 

Sula. Cerca de oitenta mil veteranos teriam recebido ou ao menos foram designados para 

assentamento por toda a Itália. Sula também fundou variadas colônias por toda Península 

Itálica. Essa política de assentamento elaborada por Sula era parte de um processo mais 

amplo iniciado a partir do final das Guerras Sociais – e que apenas se concretizaria na 

época de Augusto – de municipalização das comunidades itálicas e a ocupação de todo o 

território da Península Itálica569. 

A legislação elaborada por Lúcio Cornélio Sula pode ser encarada através de 

diferentes perspectivas. Alguns autores apontam Sula como o último republicano, 

tentando restaurar uma República anterior a sua própria experiência570. Outros propõe 

uma leitura das atitudes de Sula como produtoras de um sistema completamente novo, 

diferente de todas as outras Repúblicas conhecidas anteriormente.571 Independente da 

 
567 SEAGER, Robin. Sulla. In J. Crook, A. Lintott, & E. Rawson (Eds.), The Cambridge Ancient History, 

Vol. IX: The Last age of Roman Republic 146 – 43 BC., 2ªed. Cambridge: Cambridge University Press, 

1994, p.165 – 207 (p.203) 
568 HAMILTON, Charles D. The Tresviri Monetales and the Republican Cursus Honorum. Transactions 

and Proceedings of the American Philological Association, vol. 100, 1969, p.181- 199. 
569 SANTANGELO, Federico. Sulla, the Elites and the Empire: a study of Roman Policies in Italy and the 

Greek East. Impact of Empire, v.8, Brill: Leinden, Boston, 2007, p.157. 
570 KEAVENEY, Arthur. Sulla: the last republican. 2ª Ed. New York: Routledge, 2005, p.145. 
571 FLOWER, Harriet. Roman Republics. Princeton: Princeton University Press, 2009, p.130. 
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gama de possibilidades analíticas sobre o sistema político desenvolvido por Sula – e sua 

combinação, pois não são visões necessariamente excludentes –, o importante a se notar 

é que era um formato político natimorto em seus extremos, que serviu principalmente 

para galvanizar os conflitos políticos e a disputa aristocrática por poder572. Voltar a 

competição aristocrática aos padrões anteriores era uma impossibilidade, quer pela 

diferença de poder entre as diferentes famílias em conflito quer pela posição inconteste 

de domínio de Roma no Mediterrâneo (sendo esta combinação entre a ausência de 

significativos conflitos externos e o aumento das diferenças de poder e dos atritos internos 

a fonte das guerras civis). Ao mesmo tempo, afirmar o poder de um homem só, 

concentrando todos os poderes e honras, encerrando de forma completa a competição dos 

diferentes setores das aristocracias romanas e itálicas por riqueza, poder e prestígio era 

impossível, pois a própria estrutura da República se mantinha formalmente, exigindo 

quadros para ocupar as diferentes posições de direção estabelecidas nas várias 

magistraturas.   

As legislações elaboradas por Lúcio Cornélio Sula foram revistas logo após sua 

morte em 79 a.C., sendo algumas destas mudanças promovidas notavelmente pelos seus 

próprios “herdeiros” políticos. A duração dessas medidas não aplicou um efeito 

considerável no funcionamento da República. Mas o exemplum deixado por Sula e a 

forma como ele estabeleceu essas leis e a busca de um novo equilíbrio da República, 

unindo a noção de poder pessoal como fonte de estabilidade para um governo oligárquico, 

foi adotado e reinterpretado por todo o século I a.C. 

Por fim, Sula modificou também o espaço físico e monumental de Roma, que 

também estava vinculado com a noção de um Senado como uma instituição que definia 

os rumos da República em contraposição dos espaços de deliberação anteriores573. Sula 

construiu uma Cúria maior para abrigar o novo Senado ampliado. Em conjunto a isso, foi 

erigida diante dos Rostra uma estátua equestre dourada de Sula - a primeira nesse formato 

em toda Roma574. No monumento, Sula foi retratado vestindo uma toga e postando a mão 

estendida, realizando o adlocutio, uma forma de cumprimento de um general romano para 

suas legiões. A estátua era acompanhada da inscrição “Lúcio Cornélio Sula Felix 

Imperator”, que certamente sintetizava e monumentalizava os feitos de Sula, que teria seu 

 
572 SANTANGELO, Federico. Sulla, the Elites and the Empire: a study of Roman Policies in Italy and the 

Greek East. Impact of Empire, v.8, Brill: Leinden, Boston, 2007, p.229. 
573 MORSTEIN-MARX, Robert. Mass oratory and political power in the late Roman Republic. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2004. 
574 FLOWER, Harriet. Roman Republics. Princeton: Princeton University Press, 2009, p.131. 
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exemplum relembrado por um longo período, mesmo para que fosse contestada ou até 

odiada.  

Retornaremos a estátua de Sula e sua importância monumental mais adiante. 

Durante o decorrer do ano de 81 a.C. temos diferentes repertórios numismáticos, batidos 

em Roma e em localidades incertas, inclusive com alguns exemplares com autoridades 

emissoras anônimas. Iniciaremos com os tipos monetários batidos em Roma, em 81 a.C., 

pelos tres uiri monetales daquele ano que foram: Aulo Postúmio Albino [Aulus Postumius 

Albinus], L.Volumnio Estrabão [L.Volumnius Strabo] e Caio Mário Capito [Gaius Marius 

Capito].  

Aulo Postúmio Albino elaborou um repertório imagético que remetia diretamente 

a rituais religiosos romanos. A primeira moeda apresentava no anverso o busto de Diana, 

acompanhada dos objetos característicos da divindade. Já no reverso foi simbolizada uma 

cena de sacrifício. Uma figura masculina togada segura um aspersório [aspergillum]. 

Diante desse personagem, um pequeno altar sob uma pedra e um touro (Figura 62). 

O tipo monetário fazia alusão a um acontecimento “lendário” em relação aos 

primórdios de Roma. Remetia ao momento em que Sérvio Túlio estabeleceu no Aventino 

um templo em homenagem a Diana, para ser utilizado pelos romanos e seus aliados da 

liga latina. O templo tinha esse caráter “federal”575. 

 

 
Figura 62 – RNR 72576 

 

 
575 BEARD, Mary; NORTH, John; PRICE, Simon. Religions of Rome. 2 vols. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1998. 
576 RRC 372/1 – Denário serrado de prata, batido em 81 a.C., no anverso foi retratado o busto de Diana e 

sob os ombros um arco e aljava, acima um bucrânio. No reverso foi representado a cena de um sacrifício 

em cima de uma pedra em que situa-se um pequeno altar; na esquerda, um touro; na direita, uma figura 

togada segurando um aspersório (aspergillum), ao redor inscrições que identificam a autoridade emissora 

A·POST·A·F·S·N·ALBIN. 



 188 

A moeda batida por Aulo Postúmio estabelece essa relação com o templo de Diana 

através da lenda que abordava a concretização da posição de Roma como caput rerum – 

isso significava que Roma havia se tornado a capital das coisas públicas –, onde as 

decisões acerca da liga latina seriam tomadas após a realização de um sacrifício. O tipo 

monetário aludia a uma lenda romana, que posteriormente foi relatada por Tito Lívio577. 

Cabe relembrar que esta memória estava inserida em um processo de transformação do 

território da Península Itálica, que viria a reconhecer Roma como uma capital dos 

assuntos públicos, a verdadeira capital de um império ainda em fase inicial578. 

O outro numerário elaborado por Aulo Postúmio propunha, por meio do repertório 

imagético, uma relação com a memória mais recente de uma vitória de sua gens (Figura 

63). No anverso, pela primeira vez, foi retratado o busto de Hispânia – reconhecida pela 

inscrição presente nessa face da moeda. Ela fazia alusão ao local onde o antepassado do 

monetário, Lúcio Albino, havia servido a República romana como Pretor e 

posteriormente foi homenageado com a possibilidade de realizar um triunfo devido a suas 

vitórias contra os Váceos e Lusitanos em 178 a.C.  

No reverso da moeda foi representada uma cena ritualística bem conhecida entre 

os romanos: o ritual de consagração de imperium. No centro foi simbolizada uma figura 

masculina togada com mão levantada. Nas laterais, temos os fasces e a águia legionária. 

Essa cena indicava, certamente, o ritual de concessão de imperium a um magistrado 

romano. Nesse caso, é uma alusão ao ancestral do emissor579. Por intermédio da moeda, 

Aulo Postúmio, remontava o momento de destaque mais recente de sua gens – quase cem 

anos antes. Além disso, essa moeda estava inserida em um contexto político de retomada 

da província da Hispânia pelos aliados de Sula, logo, a memória que estava sendo 

ressaltada nas moedas se relacionava com seu contexto produtivo para impulsionar seu 

entendimento e amplificar seu conteúdo.  

 
577 Tito Lívio. Ab Urbe Condita Libri, (Liv. 45.4). 
578 ISAYEV, E. “Corfinium and Rome: changing place in the Social War.” In_: GLEBA M., HORSNAES 

H.W (eds.). Communicating Identity in Italic Iron Age Communities. Oxford: Oxbow, 2011: 210‒222 

(p.218). 
579 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.389. 
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Figura 63 – RNR 73580 

 

O outro monetário, L. Volumnio Estrabão, foi responsável por bater uma moeda 

que representava pela primeira vez a lenda de Europa. No anverso, foi representado o 

busto laureado de Júpiter. No reverso, foi retratado a cena do rapto da princesa Europa. 

O anverso e reverso se complementam já que Júpiter era a contraparte romana de Zeus, 

responsável pelo rapto de Europa após se disfarçar de touro (Figura 64).581 

 
Figura 64 – RNR 79582 

 

A moeda de Estrabão é uma incógnita dentre tantas outras moedas. A 

representação da Lenda do rapto de Europa não estabelece nenhuma relação aparente com 

a gens Volumnia e nem exatamente com seu contexto. Uma hipótese seria a relação de 

Roma com o resto da Europa, uma posição de conquista e destaque, ao estabelecer um 

 
580 RRC 372/2 – Denário serrado de prata, batido em 81 a.C., no anverso foi representado o busto de 

Hispânia utilizando um véu, atrás a inscrição HISPAN. No reverso, foi retratado uma figura togada com a 

mão direita erguida; na esquerda, uma águia legionária; na direita, fasces com machado; em volta, 

inscrições indicando a autoridade emissora A_POST_A_F_S_N_ALBIN. 
581 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.391. 
582 RRC 377/1 – Denário serrado de prata, batido em 81 a.C., no anverso foi simbolizado o busto laureado 

de Júpiter. No reverso, foi retratado Europa montada em um touro cavalgando, ao lado um feixe alado de 

raios, abaixo uma folha de Hera. No exergo a inscrição L_VOL_L_F_STRAB identifica a autoridade 

emissora. 
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império que se espalhava pelos vários territórios do continente europeu. Isso poderia estar 

alinhado com o discurso proposto por Aulo Albino de relembrar a posição de Roma como 

caput rerum, só que nesse caso seria a construção da identificação do Império romano 

como capital da Europa. Neste caso, teríamos a produção de uma monumentalização que 

vai além dos limites da própria gens para fazer a celebração do emissor como parte de um 

grande poder, representado pelo domínio romano em expansão e superando turbulências 

recentes internas e externas. 

O outro monetário a bater moedas em 81 a.C. foi Caio Mário Capito. No anverso 

da moeda foi representado o busto de Ceres, que também era uma divindade que tinha 

seu templo localizado nas encostas do Aventino. No reverso, foi retratada uma figura 

masculina conduzindo um arado puxado por dois bois (Figura 65). 

 
Figura 65 – RNR 80583 

 

Não há nenhum outro registro acerca desse monetário, mas o cognomen Capito 

indica a ausência de qualquer relação gentilícia direta com Caio Mário. Michael Crawford 

pontua que a moeda não representava a extensão do pomerium ou a fundação de colônias 

estabelecidas por Sula, como aventado por pesquisas antigas584. O busto de Ceres também 

é uma incógnita, não estabelecendo necessariamente nenhuma relação entre a iconografia 

disposta na outra face da moeda585. Trata-se de mais um exemplo quanto às dificuldades 

relacionadas à monumentalização através das moedas, pois nem sempre os elementos 

utilizados se comunicam bem com uma tradição já presente nas moedas e com outros 

 
583 RRC 378/1 – Denário serrado de prata, batido em 81 a.C., no anverso foi representado o busto de Ceres 

utilizando um drapeado, ao redor as inscrições que identificavam a autoridade emissora 
C_MARI_C_F_CAPIT. No reverso foi simbolizado uma figura masculina conduzindo um arado com dois 

bois. 
584 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.392. 
585 Ibidem., p.392. 
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mecanismos de monumentalização. Sem isto, a mensagem se perde no tempo, assim 

como o seu efeito pretendido. 

Ainda em 81 a.C., algumas moedas tem sua cunhagem em locais incertos, 

possivelmente em campanha ou outras oficinas monetárias fora de Roma. Dentro desse 

repertório, alguns numerários foram batidos por Quinto Cecílio Metelo Pio, que era 

reconhecidamente um dos principais generais de Sula. Abordamos no segundo capítulo 

um objeto cunhado por Metelo Pio, que fazia referência às conquistas militares de sua 

gens586. Nesse outro tipo monetário batido por ele, há uma clara referência a Lúcio 

Cornélio Sula, ao mesmo tempo que compartilha espaço com o patrimônio 

memorialístico de sua própria gens (Figura 66). 

 
Figura 66 – RNR 76587 

 

No anverso desse objeto foi representado o busto da divindade Pietas, 

acompanhada de uma cegonha, esses símbolos remetiam ao cognomen adotado por 

Quinto Cecílio Metelo “Pio”, que se relacionava com o fato de ele ter conseguido 

restaurar seu pai do exílio. Ou seja, não haveria necessidade de identificar a autoridade 

emissora, já que em um repertório numismático anterior esses elementos iconográficos 

estão relacionados com esse sujeito. Já, no reverso, foi representado o jarro e o lituus, que 

são objetos relacionados com o ritual de consagração do imperium – como já vimos na 

moeda de Sula. Ao redor desses objetos, temos uma coroa de louros, símbolo bem 

conhecido de vitória. No exergo, a legenda IMPER que remetia a aclamação de imperator. 

Esse tipo monetário foi cunhado no momento em que Metelo Pio estava 

enfrentando os inimigos remanescentes de Sula. A moeda se relaciona diretamente com 

a moeda batida por Sula anteriormente e, logicamente, com toda a questão em torno da 

 
586 Cf. Capítulo II, p.6, Figura.11, RNR 75. 
587 RRC 374/2 – Denário de prata, batido por volta de 81 a.C., no anverso foi simbolizado o busto de Pietas 

acompanhado de uma cegonha. No reverso, foi representado um jarro e um lituus e ao redor uma coroa de 

louros, no exergo, a inscrição IMPER. 
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legitimação do imperium de Sula588. Contudo, esse exemplar também estabelece relação 

com o próprio imperium de Metelo Pio durante a Guerra Civil, que também foi 

contestado, já que esse havia sido declarado inimigo público de Roma em dado 

momento589. Já a aclamação de imperator é um pouco mais indefinido, visto que não há 

relatos da aclamação de Metelo Pio como imperator antes de 75 a.C. É muito provável 

que essa moeda trate da relação pessoal de Quinto Cecílio Metelo Pio com o comando de 

suas legiões, ao mesmo tempo que faça referência a todo imbróglio em relação ao 

imperium de Sula e ao seu próprio. Essa mescla de trajetórias e dignidades serve para 

elevar ambos e coloca-los em uma posição de destaque em Roma e nos territórios aliados 

e dominados, restaurando uma posição disputada pela condenação anterior do Senado.  

A presença da coroa de louros no reverso também nos possibilita enxergar esse 

objeto como uma comemoração das vitórias na Guerra Civil. Outros dois objetos foram 

batidos sem nenhum registro acerca da autoridade emissora. Entretanto, como este objeto 

de Metelo Pio, a iconografia disposta nessas outras moedas nos faz acreditar que elas 

estabeleçam um discurso elogioso a Sula e aos emissores associados a ele, 

monumentalizando a vitória não apenas militar, mas também das dignidades negadas aos 

membros deste grupo e, depois, restabelecidas com a perseguição a seus inimigos. Ao 

mostrar uma posição legítima de destaque, justifica-se o combate daqueles que negaram 

tais glórias a Sula e seus aliados e, por extensão, a Roma. Confundem-se assim, em 

mecanismo já conhecido, as glórias de seus dirigentes e da cidade, umas servindo como 

a amplificação das outras.  

Em outros dois exemplares, o busto de vênus é apresentado no anverso, não há 

nenhuma inscrição que indique a autoridade emissora, possivelmente emitidas em 

campanha ou em oficinas monetárias fora de Roma. Os reversos dessas moedas são 

semelhantes, havendo pouca diferença entre eles. No primeiro foi retratado uma dupla 

cornucópia (Figura 67) e, no segundo numerário, apenas uma cornucópia (Figura 68). 

A representação de uma divindade da cidade e, por metonímia, Roma, associando-a à 

cornucópia como monumento à prosperidade presente trazida pela vitória de Sula e seus 

aliados contra os que se opunham às suas glórias e, por extensão, às glórias de Roma. 

Claro que a noção de estabilidade e prosperidade estava em disputa – e dificilmente os 

 
588 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.390. 
589 STEWART, Roberta. “The Jug and Lituus on Roman Republican Coin Types: Ritual Symbols and 

Political Power.” Phoenix, vol. 51, no. 2, 1997, p. 170–189 (p.180) 
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proscritos estariam de acordo com ela – servindo a moeda menos como pretensa 

propaganda de fatos já bem sabidos, e muito mais à interpretação deste conjunto de 

eventos e seu efeito para a memória da cidade em uma duração bem mais longa do que a 

da mera notícia ou propaganda. 

 
Figura 67 – RNR 77590 

 
Figura 68– RNR 78591 

 

O primeiro tipo monetário ainda tem uma versão em ouro. Coincidentemente, as 

únicas moedas desse período que foram emitidas em ouro têm minimamente alguma 

relação com a figura de Lúcio Cornélio Sula. O busto de Vênus está vinculado com a 

moeda batida por Sula durante a Guerra Civil e também com Roma, gerando uma fusão 

cheia de consequências importantes – e que serão largamente retomadas no longo 

processo de formação do Principado –, como já destacamos. 

 
590 RRC 375/2 – Denário de prata, batido por volta de 81 a.C., no anverso foi representado o busto de Vênus 

utilizando um diadema. No reverso, foi simbolizado uma dupla cornucópia. A autoridade emissora não é 

identificada, as suposições acerca desse tipo monetário se pautam nos cunhos e na iconografia que a 

vinculam com Sula. 
591 RRC 376/1 – Denário de prata, batido por volta de 81 a.C., no anverso foi representado o busto de Vênus 

utilizando um diadema. No reverso uma cornucópia e aos lados a inscrição EX S.C. Esse é outro exemplar 

com autoridade anônima, mas devido a iconografia vinculado a Lúcio Cornélio Sula.  
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Já, no reverso, a cornucópia simbolizava a Fortuna592. Como pudemos ver 

anteriormente Sula adotou o cognomem Felix que significava “afortunado”. Essa relação 

certamente não passaria despercebida, principalmente pela significação produzida na 

relação das duas faces da moeda. Dessa forma, também era estabelecido um processo de 

monumentalização das qualidades de Lúcio Cornélio Sula, o afortunado, felix e protegido 

de Vênus e de todos que souberam reconhecer e fortalecer esta posição em benefício do 

poder de Roma.  

O elogio a Sula não era algo isolado, como propaganda de seu comando, e assim 

não funciona. Como vemos mais uma vez exemplificado aqui, o elogio a Sula, para ser 

efetivo, não pode se isolar e se limitar a um culto à personalidade no tempo curto, como 

se ele fosse o líder de um regime totalitário do século XX (ou XXI). O elogio feito nas 

moedas passa necessariamente pela monumentalização, mobilizando uma tradição na 

longa duração e com vistas ao futuro, articulando memórias de Roma e o longo processo 

de construção de seu domínio no Mediterrâneo, as memórias e símbolos das famílias 

envolvidas na conquista destas glórias e, apenas neste contexto mais amplo, os eventos 

ocorridos na curta duração e os personagens relacionados eram inseridos nos discursos 

imagéticos.  

Apesar da localização ser incerta, o segundo tipo monetário apresenta a inscrição 

S.C, indicando que foi batido com a autorização do Senado romano. Essas moedas podem 

ou não ter partido de Sula. Contudo é mais provável que tenham sido batidas em 

homenagem a Lúcio Cornélio Sula, visando construir um discurso elogioso ao ditador, 

que como temos visto, não pode ser pensado como um indivíduo se autopromovendo, 

mas como reconhecimento da cidade e dos demais aristocratas a suas vitórias e as 

vantagens daí advindas para a glória, estabilidade de Roma e suas aliadas.   

Ainda mais, é importante destacar que, ao mesmo tempo que os aliados de Sula 

intentavam monumentalizar e elogiar as conquistas do ditador, eles também buscavam, 

através das cunhagens, ressaltar a importância de si mesmos e de seus aliados para Roma. 

Os próximos três tipos monetários fazem parte de repertórios numismáticos que foram 

restaurados por Sula em homenagem às gentes dos monetários originais. As moedas 

foram originalmente batidas em 127 a.C. A única alteração que Sula realizou nos objetos 

 
592 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.390-391. 
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que restaurou no ano de 80 a.C., foi o busto de Dea Roma que foi substituído pelo busto 

de Apolo nos três exemplares593.  

O primeiro tipo monetário desse repertório restaurado, organizado por Lúcio 

Cornélio Sula, estabelecia relação com as conquistas da gens dos Metelos. Buscava assim 

homenagear Quinto Cecílio Metelo Pio, já que o monetário responsável pela cunhagem 

original tinha sido um parente próximo (Figura 69). Já a segunda moeda era uma 

homenagem a Públio Servílio Vácia Isáurico, que havia concorrido ao consulado para o 

consulado em 87 a.C., como candidato indicado por Sula. A moeda restaurada em 

homenagem a gens de Servília se baseava na moeda cunhada por Caio Servílio Vácia, pai 

de Isáurico (Figura 70). A terceira e última moeda desse repertório numismático 

restaurado por Sula não fazia aparentemente nenhuma homenagem à gens Fábia. Era 

apenas uma retomada de um objeto que fazia parte do colegiado de tres uiri monetales 

original (Figura 71). A proposta da restauração desses objetos – além de servirem como 

uma forma de homenagem aos seus aliados – tem relação com a abdicação da Ditadura 

de Sula em 80 a.C.594  

 
Figura 69 – RNR 69595 

 

O busto de Apolo substituindo o de Dea Roma nas moedas restauradas por Sula 

não é surpreendente, já que Sula portava consigo durante as batalhas uma pequena estátua 

dourada de Apolo de Delfos em suas vestes. O reverso desse tipo monetário fazia uma 

homenagem aos feitos da gens dos Metelos. Foi retratado na moeda um escudo 

macedônico e, centralizado, uma cabeça de elefante. O escudo macedônico cercado por 

uma coroa de louros aludia a vitória de Quinto Cecílio Metelo Macedônico em 148 a.C., 

 
593 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.387-388. 
594 Ibidem., p.387. 
595 RRC 369/1 – Denário de prata, batido por volta de 80 a.C., no anverso foi retratado o busto de Apolo e 

a atrás a inscrição ROMA. No reverso foi representado um escudo macedônico decorado com a cabeça de 

um elefante ao centro, nos arredores a inscrição M_METELLVS_Q_F, em volta uma coroa de louros. 
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justamente, contra os macedônicos. A presença do elefante, nesse caso a cabeça, como 

vimos anteriormente, fazia menção à vitória de Lúcio Cecílio Metelo sobre Asdrúbal em 

250 a.C., com a captura dos elefantes que esse utilizava em combate596. Dessa forma, 

Sula, através da restauração desse tipo monetário, buscava homenagear Metelo Pio ao 

rememorar o patrimônio memorialístico da gens de Metelo.  

 
Figura 70 – RNR 70597 

 

Novamente, a única mudança elaborada por Sula nas cunhagens que foram 

restauradas foi o anverso com a utilização do busto de Apolo. O lituus no anverso fazia 

referência a Marco Servílio Púlex Gêmino - ancestral de Públio Servílio Vácia Isáurico – 

que tinha sido áugure e também havia ocupado o consulado em 202 a.C. Já a cena de 

batalha no reverso remetia a vitória de Marco Servílio Púlex Gêmino em um duelo.598 É 

necessário lembrar que Lúcio Cornélio Sula já havia feito campanha para Isáurico em 87 

a.C., que possivelmente perdeu as eleições para consulado daquele ano exatamente por 

ser aliado de Sula. Contudo, Servílio Vácia foi eleito em 79 a.C., para o consulado, no 

lugar do próprio Lúcio Cornélio Sula que havia se retirado da carreira pública. Desta 

forma, esse tipo monetário, além de homenagear Isáurico e sua lealdade a Sula e, 

consequentemente, monumentalizar as memórias em torno dessa gens, também poderia 

ser uma forma de Sula novamente indicar seu apoio a Vácia.  

 
596 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.288-289. 
597 RRC 370/1 – Denário de prata, batido por volta de 80 a.C., no anverso foi retratado o busto laureado de 

Apolo, atrás um lituus, abaixo a inscrição ROMA. No reverso, foi representado uma cena de combate de 

cavalaria, um cavaleiro armado com uma espada e outro com uma lança, o último utiliza um escudo com a 

letra M. No exergo a inscrição, C.SERVEIL. 
598 Ibidem., p.289. 
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Figura 71 – RNR 71599 

 

A motivação principal de Sula para a restauração desse tipo monetário se 

relacionava com o fato dessa moeda ter sido batida no mesmo ano que as anteriores. A 

cornucópia no reverso poderia ter alguma relação com as moedas anteriores que faziam 

homenagem a Sula. Contudo, isso é apenas uma hipótese. Essa moeda possivelmente 

aludia aos jogos em homenagem a Ceres e também aos festivais em honra a Júpiter Victor 

e Júpiter Libertas que eram realizados em datas próximas600. 

A restauração desses tipos monetários – além de serem uma forma de homenagear 

leais aliados através da rememoração de seu patrimônio memorialístico – era motivada 

pela abdicação de Sula de sua posição de Ditador. Lúcio Cornélio Sula ocupou a 

magistratura de ditador até o fim de 81 a.C., mas no mesmo ano indicou que concorreria 

para o consulado do ano de 80 a.C. Dessa forma, esse trio de moedas restauradas por Sula 

era uma maneira de comemorar, sem precisar indicar tres uiri monetales, a restauração 

da República romana após a execução de sua ditadura601. 

Os consulares eleitos para o ano de 80 a.C. foram o próprio Lúcio Cornélio Sula 

e seu aliado Quinto Cecílio Metelo Pio. Entretanto, as eleições desse ano foram marcadas 

por um tumulto violento, que demonstrava de certa forma que ainda existia resistências 

não superadas mesmo após a ditadura de Sula. Um partidário de Mário, que durante a 

Guerra Civil havia desertado para o lado de Sula, contrariando o ditador, resolveu 

concorrer para o consulado. Quinto Lucrécio Ofela fundamentou sua campanha pelo 

consulado nas suas ações durante a Guerra Civil, já que esse havia comandado as forças 

 
599 RRC 371/1 – Denário de prata, batido por volta de 80 a.C., no anverso foi representado o busto laureado 

de Apolo acompanhado de uma lira, atrás a inscrição ROMA_Q_MAX. No reverso, foi simbolizado uma 

cornucópia sobrepondo um feixe de raios e uma coroa de louros em volta. 
600 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.289 
601 Ibidem., p.388. 
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que aceitaram a rendição de Praeneste. Além disso, Ofela tinha uma habilidade destacada 

como orador. 

A candidatura de Ofela para o consulado contrariava completamente as leis 

propostas por Sula, já que este não havia nem ocupado a magistratura de Questor. Lúcio 

Cornélio Sula advertiu Ofela para que desistisse de sua campanha. Ao demonstrar 

resistência e continuar com sua campanha pelo consulado, Ofela representava uma 

ameaça a ser eliminada. Sula então despachou um centurião que encontrou Ofela no 

fórum enquanto esse último realizava sua campanha. O centurião assassinou o candidato 

ao consulado no meio do fórum. O assassino, então, foi espancado por uma população 

furiosa que o arrastou até Sula, demandando punição pelo crime. Sula se negou e indicou 

que estava cumprindo a lei602.  

Para Frederik Vervaet, que conduz um estudo sobre a ditadura de Sula, que se 

estendeu de 82 a.C. até 79 a.C., quando finalmente o general romano se retirou da vida 

pública, essa máscara consular e legitimada pelas leis romanas não necessariamente 

indicariam um funcionamento pleno das instituições republicanas. O caso de Ofela 

evidencia a performance violenta e a represália a práticas contrárias às vontades do 

ditador603.  

Dos tipos monetários batidos no ano de 80 a.C., o repertório organizado por Aulo 

Mânlio em homenagem a Lúcio Cornélio Sula é o que mais chama nossa atenção, 

principalmente pelo nexo que ele estabelece entre os diferentes suportes monumentais. 

Os outros monetários responsáveis pelas cunhagens nesse ano foram Lúcio Procílio 

[Lucius Procilius] e Caio Publício [Gaius Publicius]. O repertório numismático elaborado 

por Lúcio Procílio apresentava a figura de Juno Sóspita – o título significa salvadora, 

preservadora – que tinha um grande templo na cidade de Lanúvio. O anverso de uma das 

moedas retratava o busto de Júpiter (Figura 72) e o outro o busto de Juno Sóspita (Figura 

73). 

 
602 ROSILLO-LÓPEZ, Cristina. Can a Dictator reform an Electoral System? A Reassessment of Sulla’s 

Power over Institutions. In: ECKERT, Alexandra; THEIN, Alexander (eds.). Sulla: politics and reception. 

Berlin, Boston: De Gruyter, 2019, p. 55 – 70. 
603 VERVAET, Frederik J. The Lex Valeria And Sulla’s Empowerment As Dictator (82-79 BCE). Cahiers 

Glotz, XV, 2004, p. 37-84 (p.68). 
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Figura 72–RNR 81604 

 

 
Figura 73 – RNR 82605 

 

As duas moedas, apesar de em uma delas aparecer no reverso, a figura central é a 

de Juno Sóspita, a imagem no reverso da primeira moeda seguramente remete a uma 

estátua de culto de Juno Sóspita606. Dessa forma, através da iconografia presente nas 

cunhagens, o monetário Lúcio Procílio remetia a origem da gens à cidade de Lanúvio. A 

presença da representação de uma cobra em ambos os numerários, apenas confirma a 

relação com o culto de Juno Sóspita e os rituais anuais realizados em homenagem à 

divindade607. A partir da concessão de cidadania aos grupos itálicos, as moedas passaram 

a apresentar elementos iconográficos que remetiam à origem itálica dos monetários. Ao 

mesmo tempo que estabelecia um discurso Pan-Itálico confluente em Roma, também 

 
604 RRC 379/1 – Denário de prata, batido em 80 a.C., no anverso foi representado o busto laureado de 

Júpiter, atrás a inscrição S.C. No reverso, foi simbolizado Juno Sóspita (protetora) em pé, voltada para 

direita; segurando um escudo na mão esquerda; arremessando uma lança com a mão direita; na frente, uma 

cobra; atrás, inscrição identificando a autoridade emissora L·PROCILI / F. 
605 RRC 379/2 – Denário serrado de prata, batido em 80 a.C., no anverso foi representado o busto de Juno 

Sóspita utilizando um capuz de couro de bode, elemento característico da divindade, atrás a inscrição S.C. 

No reverso, Juno Sóspita conduzindo uma biga, portando um escudo e arremessando uma lança, abaixo 

uma cobra, no exergo a inscrição que identifica a autoridade emissora L_PROCILI_F. 
606 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.396. 
607 Ibidem., p.396. 
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destacava as origens das aristocracias itálicas visando assim a integração à República 

romana608. 

O tipo monetário batido por Caio Publício estabelecia uma relação com o templo 

de Hércules, já que no reverso foi retratado Hércules cumprindo uma das doze tarefas: a 

de eliminar o Leão de Nemeia (Figura 74)609. Muito provavelmente essa moeda se 

vincula com a restauração do templo de Hércules que foi realizado por Sula em Praeneste. 

Contudo, Lúcio Cornélio Sula teria erguido também um templo para Hercúles na cidade 

de Cora. A iconografia presente na moeda não estabelece vínculo com a origem da gens 

Publícia. Dessa forma, a presença de Hércules pode ser vinculada com alguma ação de 

Sula nesse período, já que durante os jogos em sua homenagem, Sula teria dedicado ao 

templo de Hércules uma certa quantia do butim proveniente da Guerra Mitridática610. Na 

outra face, vemos Roma em vestes militares. 

 
Figura 74 – RNR 83611 

 

Por fim, o último tipo monetário analisado nesse capítulo – para “fechar com 

chave de ouro” – é o de Aulo Mânlio, cunhado apenas em ouro, que homenageava 

claramente a figura de Lúcio Cornélio Sula. No anverso da moeda foi representado o 

busto de Dea Roma trajando equipamento militar que definia a representação de Roma. 

Já no reverso, foi retratada a estátua que havia sido dedicada para Sula pelo Senado 

(Figura 75). 

 
608 ISAYEV, E. “Corfinium and Rome: changing place in the Social War.” In_: GLEBA M., HORSNAES 

H.W (eds.). Communicating Identity in Italic Iron Age Communities. Oxford: Oxbow, 2011: 210‒222 

(p.218). 
609 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.396. 
610 KEAVENEY, Arthur. Sulla: the last republican. 2ª Ed. New York: Routledge, 2005, p.157. 
611 RRC 380/1 – Denário serrado de prata, batido em 80 a.C., no anverso foi representado o busto de Roma 

utilizando um elmo decorado com cereais, atrás, a inscrição ROMA. No reverso, foi retratada a cena em 

que Hércules estrangula o Leão de Nemeia, aos pés da divindade uma clava e a frente um arco e aljava. Ao 

lado a inscrição C_POBLICI_Q_F identificava a autoridade emissora. 
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Figura 75 – RNR 84612 

 

A moeda de Aulo Mânlio estabelecia um vínculo claro com a estátua de Sula 

erigida nos Rostra. O reverso do numerário apresentava Lúcio Cornélio Sula sob um 

cavalo realizando o gesto de adlocutio. Em adição a isso, a legenda batida nesses tipos 

monetários evidenciava a própria inscrição na base da estátua. Inclusive, para Michael 

Crawford esse exemplar indicava que o título de ditador havia sido disposto junto ao 

monumento nos Rostra613.  

Como já vimos anteriormente, Lúcio Cornélio Sula se aproveitou do pequeno 

espaço monumental e portátil proporcionado pelas cunhagens para representar seus 

próprios ideais. A reivindicação pela legitimidade de seu imperium inerente ao discurso 

iconográfico pautado na presença dos objetos identificados com os áugures; a 

comemoração da dupla aclamação de imperator, cuja inscrição aparecia pela primeira vez 

em moedas; a declaração de suas qualidades militares através da moeda que remetia a um 

triunfo vindouro, em que a divindade vitória aparece coroando o triunfador; e por fim, 

culminando com o ponto mais alto de seu cursus honorum, a representação de sua 

triunfante estátua equestre, que em algumas análises é encarado como a primeira 

representação de um cidadão romano no espaço proporcionado pelos discos metálicos614. 

Todas essas inovações na elaboração do discurso imagético que seria batido nos 

tipos monetários indicam um sútil, mas evidente, processo de mudança. O espaço 

monumental das moedas já não era utilizado como um meio de retratar a identidade cívica 

 
612 RRC 381/1 – Áureo de ouro, batido em 80 a.C., no anverso foi representado o busto de Dea Roma 

utilizando os atributos militares que definiam sua identidade imagética, atrás inscrição que identifica 

autoridade emissora A_MAN [LI_A_F_Q]. No reverso foi retratado a imagem da estátua equestre de Sula 

que fora construída nas rostra. No exergo, a inscrição L_SVLL_FE [LI_DIC], indicando a posição de 

ditador e o epíteto felix assumido por Lúcio Cornélio Sula. 
613 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974., p.397. 
614 WORTHINGTON, Ian. Coinage and sulla's retirement. Miszellen. Armidale, Australia, 2014. 
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dos romanos desde o século II a.C. Porém, as mudanças evocadas por Sula nesse suporte 

monumental permitiram que cada vez mais esse espaço fosse utilizado para a construção 

de um retrato pessoal. A presença das faces de Júlio César, Pompeu Magno, Marco 

Antônio e Augusto nos tipos monetários seguintes são exemplos de como esse novo 

formato passou a ser cada vez mais predominante nas décadas após a morte de Sula. 

Essas mensagens de valorização pessoal se articulam de forma complexa e 

polissêmica com outras, ligadas à cidade de Roma, às cidades e comunidades aliadas à 

Roma, às principais gentes de Roma e sua relação com os feitos tanto da cidade como 

coletividade quanto de indivíduos marcantes da ancestralidade de cada uma das famílias 

aristocráticas. A propagação da imagem isolada de Sula como um líder não faria sentido 

e, possivelmente, nem mesmo seria entendida. Era necessário que o elogio a Sula fosse o 

resultado da confluência de tradições pré-existentes que foram se alterando 

progressivamente da expressão exclusiva da grandeza de Roma para formas mais 

complexas de expressão desta grandeza pela projeção de pessoas, grupos e 

acontecimentos em Roma e fora, que apresentavam um Império em crescimento e conflito 

contra inimigos externos e internos. 

Lúcio Cornélio Sula se apresenta, nesta tradição, como promotor desta grandeza 

de gentes, pessoas e feitos, comunidades aliadas e Roma, tudo em um novo momento que 

é resultado de um passado glorioso e restaurado através de sua liderança, que mereceria 

e receberia reconhecimento, permitindo que seus aliados o elevassem por seus méritos e 

serviços a Roma. Neste sentido, Sula, simplesmente, fazer uma propaganda de si mesmo 

com base em um culto isolado à sua personalidade não faria sentido neste contexto 

histórico e, particularmente, na documentação numismática que analisamos. 

A monumentalização é um processo – que certamente foi muito bem explorado 

pelos romanos – que gera permanência, de certos valores e mensagens em uma duração 

temporal mais ampla. Assim sendo, os monumentos permitiam que as memórias se 

estendessem através do tempo e, assim fossem reinterpretadas e ressignificadas em outros 

momentos. 

A estátua de Sula, representada nesse tipo monetário, batido certamente como uma 

homenagem ao ditador por um adulador, é um exemplo de como os monumentos 

produziam uma comunicação interligada entre os diferentes suportes. O tipo monetário 

que retratava a estátua equestre de Sula complementava o potencial comunicativo e, 

consequentemente, memorialístico inerente a esses monumentos. A construção de um 

monumento normalmente era o resultado da união de duas ou mais mídias, por exemplo, 
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imagem e escrita. Isso permitia que as estátuas fossem reconhecidas apenas pela inscrição 

em suas bases615. Logo, a moeda representando outro monumento era uma 

complementação e amplificação, mas também produzia um discurso memorialístico 

próprio, com uma duração e circulação distinta de outros suportes monumentais.  

O tipo monetário remontando diretamente à estátua que foi posicionada em um 

local de ampla aglomeração de cidadãos romanos era mais uma forma encontrada de 

demonstrar que Lúcio Cornélio Sula havia vencido. Sula tinha alcançado um cursus 

honorum sem paralelos entre seus pares aristocratas até aquele momento. Foi certamente 

superado por Pompeu, César e eles todos por Augusto. Contudo, em seu tempo, de acordo 

com as regras dispostas na dinâmica da competição aristocrática, Lúcio Cornélio Sula foi 

vitorioso e seu triunfo permitiu que a política, a competição aristocrática, a vida pública, 

a monumentalização e os feitos públicos fossem alçados a um outro patamar e as moedas 

exemplificam parte desse processo. 

A memória de Lúcio Cornélio Sula permaneceu muito além de sua morte e 

inclusive foi potencializada em sua pompa fúnebre. Após a vitória de Júlio César no ano 

de 48 a.C., na batalha de Farsalos – que foi decisiva na guerra civil contra Pompeu – a 

população romana, ao saber das notícias, derrubou e destruiu a estátua de Pompeu e 

também de Sula616. A derrubada desses monumentos era parte também de um processo 

de reinterpretação e ressignificação das memórias sobre esses sujeitos. 

Lúcio Cornélio Sula se retirou da vida pública em 79 a.C., como já destacamos. 

Havia sido eleito em 80 a.C., para ocupar o consulado no ano seguinte novamente. 

Contudo resolveu abrir mão do consulado para se tornar um cidadão privado. Sula após 

abdicar de sua vida pública, resolveu passar o resto de seus dias longe de Roma, em uma 

de suas propriedades617. Lá, apesar de se envolver nas políticas locais e gerar certa 

turbulência, se estabeleceu e sua principal produção foram suas memórias, que, repletas 

de um tom apologético, buscavam explicar suas motivações e atitudes durante todo seu 

cursus honorum, demonstrando assim como a Felicitas e Fortuna eram parte importante 

de toda sua trajetória. 

Lúcio Cornélio Sula teria se retirado da vida pública motivado por uma doença já 

em condição terminal. Contudo, algumas análises indicam que o principal motivo para o 

 
615 WOOLF, Greg. “Monumental Writing and the Expansion of Roman Society in the Early Empire.” The 

Journal of Roman Studies, vol. 86, 1996, pp. 22–39 (p.28). 
616 MORSTEIN-MARX, Robert. Mass oratory and political power in the late Roman Republic. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2004, p.56-57. 
617 KEAVENEY, Arthur. Sulla: the last republican. 2ª Ed. New York: Routledge, 2005, p.167 – 168. 
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afastamento de Sula teria sido o desejo de seus próprios aliados políticos de que o ditador 

saísse finalmente de cena618. Esse fator demonstra como a presença de Sula na vida 

pública em Roma era sublime em relação aos seus próprios aliados, já que o ditador havia 

atingido um grau de distinção diferente de todos outros.  

Lúcio Cornélio Sula veio a falecer no ano de 78 a.C. Quando as notícias de sua 

morte chegaram a Roma, o Senado decidiu honrá-lo com um funeral público. O corpo do 

antigo ditador foi trazido a Roma em completo esplendor em uma enorme procissão 

acompanhada por músicos, cavaleiros e um grande número de seus veteranos. A procissão 

foi acompanhada por símbolos que Sula utilizou durante toda sua vida e também pelos 

fasces. Enormes riquezas foram carregadas para o funeral, representando assim todas as 

conquistas e triunfos do ditador. As imagines de seus ancestrais também foram exibidas 

e discursos em sua honra foram pronunciados. Lúcio Cornélio Sula foi cremado, 

contrariando as tradições da gens Cornélia, e os seus restos foram enterrados em uma 

tumba no Campo de Marte, identificado por Apiano como o local onde imperadores 

posteriores foram também enterrados619. O seu epitáfio sintetizava o que havia sido a vida 

pública de Sula: “aquele que nunca deixou de retribuir a gentileza de um amigo ou a dor 

de um inimigo”620. 

 

 

  

 
618 WORTHINGTON, Ian. Coinage and sulla's retirement. Miszellen. Armidale, Australia, 2014. 
619 SOUZA, Alice M. Entre vícios e virtudes: as caracterizações de Lúcio Cornélio Sula na República e no 

Principado (Sécs. I a.C./ II d.C.) / Alice Maria de Souza – 2016. Tese (doutorado) – Universidade Federal 

de Goiás, Faculdade de História (FH), Programa de Pós-Graduação em História, Goiânia, 2016, p.196. 
620 KEAVENEY, Arthur. Sulla: the last republican. 2ª Ed. New York: Routledge, 2005, p.176. 
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Conclusão 

 

A elaboração do Repertório Numismático Republicano (RNR) e sua análise como 

parte essencial dessa dissertação foi um trabalho árduo e de construção gradual. Mas, 

certamente, foi fascinante. A utilização das moedas em nossa pesquisa não situou esses 

objetos como meras ilustrações de um determinado contexto. Entendemos as cunhagens 

e a dinâmica relacionada as emissões monetárias como elementos fundamentais para 

compreendermos os diferentes processos comunicativos ocorridos na Antiguidade.  

Os tipos monetários, a iconografia selecionada e batida nos discos metálicos, sua 

produção, circulação, entesouramento, pesos e medidas, seu formato, inscrições e 

legendas, todas essas características inerentes ao objeto moeda apontam para diferentes 

perspectivas acerca da sociedade que a produz. Com isso, a moeda nos proporciona 

numerosas possibilidades analíticas. 

Em nossa pesquisa, buscamos entender como as representações imagéticas 

presente nos tipos monetários eram parte de processos comunicativos. Para tal, 

elaboramos uma seleção de moedas batidas no contexto da década de 80 a.C. A partir da 

análise desses e outros numerários, percebemos como as moedas foram gradualmente 

cooptadas e inseridas na lógica de competição aristocrática que, em algum grau, definia 

o funcionamento da vida pública romana.  

 No contexto de formação da República romana, as moedas foram utilizadas com 

o objetivo de distinguir e definir as diversas possibilidades de construção de identidades 

cívicas dos romanos. Paulatinamente, com a conquista e concretização do poderio romano 

na Península Itálica, as cunhagens passaram a cumprir outras funções, em paralelo a esta 

que foi dominante inicialmente. Dentro desse contexto, contudo, a afirmação das 

identidades cívicas romanas era subsidiária a outras mensagens, pois as moedas passaram 

a atender também a outras demandas.  

As cunhagens funcionam em diferentes sentidos. O valor econômico era pautado 

no peso e medida do metal e utilizado no cotidiano para trocas comerciais e 

entesouramento. As moedas eram amplamente difundidas devido às variadas 

denominações, que se ajustavam a diferentes necessidades. O nosso enfoque, porém, foi 

dado ao valor simbólico dos tipos monetários, vinculado diretamente com a iconografia 

e inscrições que eram batidas nos discos metálicos. O discurso imagético batido nos tipos 

monetários era elaborado, em Roma, por monetários eleitos anualmente. Isso fazia com 

que a iconografia selecionada fosse diferente a cada ano. Mesmo que houvesse padrões 
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já estabelecidos, não havia modelos fixos para serem usados na composição das imagens 

ou legendas. Isso possibilitava aos monetários uma ampla liberdade para acessar os 

repertórios imagéticos anteriores e montar a mensagem que era disposta nas moedas. 

Inclusive, novos elementos e discursos imagéticos poderiam ser compostos com base em 

outras mensagens e formatos já estabelecidos e reconhecíveis.  

Nessa direção, a moeda pode ser considerada também como um pequeno 

monumento e, por suas características, um monumento de ampla circulação difundido por 

toda a sociedade. Os tipos monetários, devido a essa característica monumental, 

estabeleciam relações com as múltiplas temporalidades que eram mobilizadas na 

construção das mensagens e que podiam ser acionadas por seus usuários na decodificação 

dos discursos imagéticos. Deste modo, o passado romano era acessado através das 

iconografias batidas no presente, influenciadas por um determinado contexto e, 

projetavam ao futuro, noções e perspectivas distintas. Por isso, ao analisarmos as 

cunhagens romanas, a partir do século II a.C., podemos perceber como o patrimônio e 

tradição memorialístico das gentes romanas passaram a ser representados nesses objetos.  

Ao mesmo tempo que a moeda faz parte de um processo comunicativo no 

presente, envolvendo eventos que estão ocorrendo em seu contexto produtivo, ela é capaz 

também de monumentalizar memórias, feitos e conquistas das gentes e, simultaneamente, 

da República romana, além de se apropriar de fatos passados, dando-lhes novo significado 

ou sentido por sua recombinação com o contexto de momento e suas diferentes leituras 

ao longo do tempo. Portanto, através dos tipos monetários, os responsáveis pelas 

cunhagens apresentavam-se e também traziam à luz as memórias de suas gentes, seus 

feitos e realizações, tanto como forma de autopromoção quanto para fixar na memória as 

conquistas de suas famílias. 

O ato de ser lembrado, de ter seus feitos recordados, é uma maneira de lutar contra 

o esquecimento. A memória transforma e concretiza as realizações humanas no tempo. A 

existência fugidia da humanidade define sua relação com a passagem do tempo. A 

memória é capaz de atravessar barreiras temporais e estender as vidas dos sujeitos para 

além de seu tempo. Os usos da memória não têm significado aos mortos, pois seu uso é 

definido pelos vivos. Uma mesma memória pode ser encarada de formas distintas de 

acordo com o contexto em que é relembrada, consequentemente, a sucessão de distintos 

contextos, na longa duração, pode alterar e produzir novas leituras sobre uma mesma 

memória, gerando assim uma “nova” recordação.  



 207 

Em Roma, a vida pública era influenciada pelo status das gentes e de seus feitos 

em nome da República. As relações eram pautadas em uma lógica que valorizava o “ver 

e ser visto” e, junto a isso, o “se fazer visto e ser lembrado”. Dessa forma, uma gens 

possuía um certo patrimônio de memórias, que poderiam ser acessadas e utilizadas com 

o intuito de estabelecer relações políticas e sociais. A memória era assim um legado, uma 

herança a ser acessada pelos membros das famílias e, isso estava inserido na dinâmica de 

competição aristocrática em Roma. A cidade, entendida como comunidade política 

ampla, também tem suas memórias. As memórias das gentes e da cidade não estão 

apartadas e, como vimos, vão ser ao longo do tempo cada vez mais imbrincadas na medida 

que as gentes mais proeminentes utilizaram a tática de apresentar suas memórias como 

sendo centrais para a cidade. A moeda documenta estas disputas a partir de uma tradição 

particular de representação que é específica e diversa de outras. 

Nesse sentido, o processo de monumentalização garantia que esse patrimônio 

memorialístico fosse exportado para além do âmbito das gentes. Sendo projetado no 

campo social, permitindo assim, a construção de redes de relações pautadas no 

reconhecimento público e validação desse status como sendo relevantes para o conjunto 

da cidade. Inseridas nessa perspectiva, a leitura das cunhagens possibilitava um acesso 

mais amplo a esse processo de monumentalização. Com isso, as tradições memorialísticas 

das diferentes gentes passaram a estar presentes nas cunhagens. A monumentalização não 

é apenas a transformação da memória em algo físico ou grandioso. Esse processo molda 

as formas como os grupos sociais lidam com a memória, o silenciamento, o esquecimento 

tanto da cidade quanto dos setores que a compõe e disputam por conformar as identidades 

possíveis do que é Roma. Dessa forma, a monumentalização é um processo amplo que 

modifica as experiências humanas e sua relação com o tempo e, simultaneamente, registra 

os conflitos que foram construídos no processo de estabelecimento desta memória.  

Por fim, a moeda está inserida nesse processo de monumentalização desde seus 

usos inicias na construção da identidade cívica e política. Os esforços nessa direção 

delimitam como a sociedade romana se projetava no tempo não só quanto à própria 

cidade, mas também em relação aos seus vizinhos na Península Itálica. A partir do século 

II a.C., as memórias das gentes se colocaram a par e em diálogo com as delimitações das 

identidades cívicas universais, antes predominantes ou mesmo exclusivas. A República 

romana, a cidade de Roma e a própria identidade romana, passaram a ser definidas, ao 

menos nas moedas, pela monumentalização dos distintos patrimônios memorialísticos das 

gentes em diálogo com aqueles da República. 
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Essa transformação ocorreu de maneira gradual e sutil. Não houve nenhuma 

mudança drástica nos repertórios imagéticos ou nos cânones estabelecidos na construção 

dos discursos. Contudo, a mudança principal se encontrava no direcionamento do sentido 

das mensagens elaboradas nas cunhagens. O contexto da década de 80 a.C. e os tipos 

monetários batidos nesse período, evidenciam essa modificação. O advento da Guerra 

Social demonstrou um embate ideológico e de projetos para a condução do Império, e as 

cunhagens desse período apontavam para esse conflito no campo das representações. 

Enquanto a Confederação Itálica batia tipos monetários que demonstravam uma certa 

unicidade, em Roma as cunhagens representavam o conflito ao mesmo tempo que se 

mesclava com as memórias das gentes ganhando destaque na construção do domínio 

imperial. 

A década de 80 a.C., como vimos, também definiu novos preceitos políticos para 

a condução do Império. A figura de Lúcio Cornélio Sula foi fundamental para o 

estabelecimento desses novos arranjos, que se fizeram precedentes para a formação de 

fórmulas bastante longevas, amplamente presentes no Principado. As moedas fizeram 

parte tanto dessa transformação quanto de seu registro. Esse fator nos permite investigar 

essas mudanças de paradigmas por uma perspectiva distinta da apresentada em outras 

fontes, como por exemplo, a tradição textual. Fábio Faversani, ao refletir sobre as 

fronteiras entre República e Principado, indica que as fontes textuais enxergam essa 

relação mais como uma continuidade do que como ruptura621. Portanto, as moedas 

conseguem evidenciar elementos, inseridos no próprio decoro discursivo da moeda, que 

demonstram nuances distintas desse processo, revelando as pequenas rupturas na 

continuidade de determinadas relações.  

Como demonstramos em nosso estudo, as moedas estabeleciam uma relação 

discursiva com outras fontes, a estátua de Sula e sua representação nas moedas demonstra 

a existência dessas interconexões. Acerca das fontes textuais, as cunhagens como 

pudemos perceber, não estabeleciam uma mera complementaridade de outros suportes e 

ainda menos, não funcionavam como uma ilustração. Dessa forma, esperamos que tenha 

ficado claro no decorrer do nosso trabalho que as moedas são melhores lidas como uma 

forma diversa e particular de representação dos processos sociais vividos. As cunhagens 

possibilitam um olhar diverso para esta sociedade, que pode ser cotejado e comparado 

 
621 FAVERSANI, Fábio. Entre a República e o Império: apontamentos sobre a amplitude desta fronteira. 

Mare Nostrum, nº4, 2013, 100 – 111.  
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com outras perspectivas existentes em outras fontes. Contudo, as moedas são melhores 

entendidas dentro do próprio decoro que regeu sua produção e circulação. 

 De fato, o repertório elaborado por Sula e seus aliados evidenciavam essa sutil 

mudança de uma forma bastante rica e específica com relação à visão apresentada em 

outras fontes. Gradualmente, houve uma crescente personalização do espaço monumental 

das cunhagens, relacionado, principalmente, com indivíduos de destaque na política 

romana. O destino positivo das gentes de Sula e seus aliados se mostra como central para 

o bom destino do Império como um todo. Os valores que destacavam essas gentes e seus 

membros mais proeminentes, passaram a ser encarados como indispensáveis para a glória 

da cidade como um todo. 

Nesse mesmo sentido, essa modificação tornou-se mais evidente no decorrer do 

século I a.C., com referências a Pompeu, Júlio César, Marco Antônio e posteriormente, 

com Otávio. Dessa forma, afirmamos que Lúcio Cornélio Sula e seus aliados, inseridos 

em um contexto de Guerra Civil, além de estabelecerem novos moldes para o 

funcionamento da política romana, também projetaram novas formas discursivas nas 

cunhagens, que indicavam claramente, como vimos no exemplo de Sula, para uma 

personalização do espaço monumental numismático em conexão com a construção da 

memória das gentes, de Roma e seu Império. 

Concluímos assim que as cunhagens foram utilizadas de formas distintas visando 

à construção de discursos imagéticos que produzem mensagens que são melhor lidas em 

seu conjunto, formando uma tradição e tópicas (ou lugares comuns) que permitem a 

legibilidade e geram um decoro próprio deste tipo de representação. O repertório de 

imagens, os cânones estabelecidos e as suas mudanças, as inscrições, os padrões 

iconográficos monetários e suas alterações, todos foram de alguma maneira manuseados 

pelos monetários visando o estabelecimento de formas discursivas próprias às moedas e 

que se ligavam a diferentes temporalidades. Pautando-se nos distintos patrimônios e 

tradições memorialísticos, tanto de Roma quanto das gentes, os monetários elaboravam e 

monumentalizavam mensagens que buscavam tanto atuar nos conflitos quanto os 

registrava para a posteridade. Os passados eram acessados e, consequentemente, 

monumentalizados, atendendo a questões do contexto das autoridades emissoras. Para 

além disso, também projetavam e reinterpretavam os passados e construíam novas noções 

no presente, sempre visando o estabelecimento de tópicas discursivas para o futuro.  

Hoje, em 2021, estudamos as memórias de sujeitos que viveram e experenciaram 

uma forma de viver muito diferente há milênios atrás. Possivelmente, nenhum romano ou 
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homem da Antiguidade imaginou que suas moedas perdurariam e resistiriam ao passar de 

tanto tempo. Contudo, nessa luta diária contra o esquecimento, os romanos conseguiram 

fundamentar e monumentalizar suas próprias experiências, noções, ideias e perspectivas 

em objetos tão pequenos, que efetivamente resistiram ao passar do tempo e que nos 

permitem entender aqueles sujeitos, seus conflitos e suas formas de representação. Existe, 

assim, uma vitória contra o tempo, contra o esquecimento, uma vitória através das 

memórias, dos monumentos e representações e, certamente, com uma pequena ajuda das 

cunhagens.  

Os conflitos que se desenrolaram no campo das representações imagéticas nas 

moedas seguem presentes e seguir estudando nos ajuda a entender nossa própria relação 

conflituosa no campo das representações e os embates pelas memórias e passados. No dia 

24 de julho de 2021, na cidade de São Paulo, o monumento em homenagem ao 

bandeirante Borba Gato foi incendiado por manifestantes. Esse evento demonstra como 

a Guerra pela Memória envolve diferentes grupos sociais, com interesses, objetivos e 

pautas distintas. A ação de atear fogo na estátua não é capaz de purgar os crimes ou 

mesmo reparar historicamente as atrocidades cometidas pelo bandeirante. Contudo, 

demonstra como os conflitos no campo das representações é pungente e diverso, já que o 

passado não é homogêneo. Dessa forma, entender como no passado os romanos lutavam 

para monumentalizar seus valores, ideais e memórias, mesmo que, no espaço diminuto 

das moedas, nos auxilia a compreender nossas próprias contradições e disputas pelos 

passados, memórias e histórias que definem as nossas identidades contemporâneas. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente Repertório Numismático Republicano (RNR) contém os tipos 

monetários batidos na República romana durante os 90 - 80 a.C. e outros exemplares que 

contribuem para o desenvolvimento da nossa investigação. Estes objetos fazem parte do 

corpus documental da dissertação. No total são apresentados nesta seleção 85 (oitenta e 

cinco) moedas incluindo emissões em bronze, prata e ouro. São 18 (dezoito) moedas em 

bronze, 12 (doze) asses, 4 (quatro) semis, 1 (um) triens e 1 (um) quadrans. São 3 (três) 

aurei cujo material é ouro e, por fim, 64 (sessenta e quatro) moedas de prata, destas 56 

(cinquenta e seis) são denarii, 7 (sete) quinarii e 1 (um) sestercius. 

O processo de identificação destes objetos foi realizado pautando-se 

principalmente nas obras de Michael Crawford622. A disponibilização das imagens e 

descrição dos objetos através do website623 do Museu Britânico foi essencial para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Ao elaborar essa seleção numismática resolvemos 

organizar de maneira inédita, utilizando a numeração proposta por Michael Crawford em 

suas obras (RRC – Roman Republican Coinage) como referência, mas reorganizando para 

atender ao recorte de nossa pesquisa. O Repertório Numismático Republicano está 

disposto em ordem cronológica e acompanhando a divisão estabelecida por Crawford.  

Ao realizarmos uma pesquisa nos tipos monetários disponibilizados pelo Museu 

Britânico dos anos 90 – 80 a.C., encontraremos à disposição 214 (duzentos e catorze) 

exemplares. Entretanto, como a perspectiva principal desta investigação é analisarmos 

estes objetos através de suas representações iconográficas, estabelecemos certas 

premissas ao selecionarmos os exemplares. Portanto, não há repetições na iconografia 

dos objetos disponibilizados no catálogo.  

 

  

 
622 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974. 
623 http://numismatics.org/crro/ 
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Tabela Quantitativa de peso e diâmetro das cunhagens romanas durante a década 

de 80 a.C. 

Denominação/Prata Peso Diâmetro 

Denário 3,85g (3,85 – 4 g) até 2cm (18-20 mm) 

Quinário 1,97g (1,90g – 2g) até 1,5 cm (14-15mm) 

Sestércio 0,9g (até 1g) até 1cm (10 mm) 

 

Denominação/Bronze  Peso Diâmetro 

As até 11g (10 – 11g) até 3cm (28 – 30mm) 

Semis 6,5g (6 – 6,5g) até 2,2cm (22mm) 

Triens 4,5g (4.63 – 5g) até 2cm (18 – 20mm) 

Quadrans até 3g (2,5 – 3g) até 2cm (17mm) 

 

Denominação/Ouro Peso Diâmetro 

Áureo até 11g (10,74g – 11g). até 2cm (20,5mm) 

 

Todas as informações acerca do peso e diâmetro dos tipos monetários batidos a década 

de 80 a.C. foram retiradas do catálogo de Michael Crawford624 e de uma análise 

quantitativa produzida pelo Museu Britânico das moedas da República romana.625 

  

 
624 CRAWFORD, Michael H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1974, p.590-597. 
625 http://numismatics.org/crro/ 
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RNR 01 

Datação: 90 a.C. - Denominação: Denário  

Oficina: Roma   - Material: Prata 

Autoridade emissora: L. Calpurnius Piso Frugi  

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Apolo direcionado para direita.  

Tipos secundários: Borda de pontos, marcas de controle, atrás da imagem principal e 

abaixo do queixo. 

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Cavaleiro direcionado para a direita; ramo de palmeira na mão esquerda, 

rédeas na mão esquerda.  

Tipos secundários: Borda de pontos. 

Legendas de reverso: L PISO FRVG[I]  

 

Referências: RRC 340/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-340.1 
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RNR 02 

Datação: 90 a.C. - Denominação: Quinário 

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade Emissora: L. Calpurnius Piso Frugi 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Apolo direcionado para direita. 

Tipos secundários: Atrás, marca de controle, borda de pontos. 

Legendas de anverso: Não há. 

 

REVERSO: 

Tipo principal: Vitória parada direcionada para a direita; segurando uma coroa na mão 

direita e uma espada e lança na mão esquerda. 

Tipos secundários: borda de pontos. 

Legendas do reverso: L _PISO_ FRUGI. 

 

Referências: RRC 340/2 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-340.2a 
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RNR 03  

Datação: 90 a.C. - Denominação: Sestércio 

Oficina: Roma   - Material: Prata 

Autoridade emissora: L. Calpurnius Piso Frugi  

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Apolo direcionado para direita.  

Tipos secundários: Não há 

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Cavalo galopando voltado para direita. 

Tipos secundários: Não há 

Legendas de reverso: L_P_ FRVGI 
 

Referências: RRC 340/3 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-340.3b 
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RNR 04 

Datação: 90 a.C. - Denominação: Semis  

Oficina: Roma   - Material: Bronze 

Autoridade emissora: L. Calpurnius Piso Frugi  

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Saturno direcionado para direita.  

Tipos secundários: Borda de pontos, marcas de controle, atrás da imagem principal 

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Proa voltada para direita 

Tipos secundários: Não há 

Legendas de reverso: L·PISO FRVGI 

 

Referências: RRC 340/5 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-340.5a 
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RNR 05 

Datação: 90 a.C. - Denominação: Denário 

Oficina: Roma   - Material: Prata 

Autoridade emissora: Q[uintus]. Titius. 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto barbado de Mutinus Titinus (Príapo) voltado para direita; 

utilizando diadema alado;  

Tipos secundários: Borda de linha  

Legendas de anverso: não há 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Pegasus voltado para direita. abaixo o nome da autoridade emissora 

enquadrada. 

Tipos secundários: Abaixo o nome da autoridade emissora enquadrada. Borda de linha 

Legendas de reverso: Q.TITI 

 

Referências: RRC 341/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-341.1 
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RNR 06 

Datação: 90 a.C. - Denominação: Denário  

Oficina: Roma   - Material: Prata 

Autoridade emissora: Quintus Titius 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto da divindade Liber voltada para direita. Utilizando uma coroa de 

hera. 

Tipos secundários: Borda em linha 

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Pegasus voltado para direita.  

Tipos secundários: Abaixo o nome da autoridade emissora enquadrada. Borda de linha. 

Legendas de reverso: Q.TITI 

 

 

Referências: RRC 341/2 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-341.2 
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RNR 07 

Datação: 90 a.C. - Denominação: Quinário 

Oficina: Roma   - Material: Prata 

Autoridade emissora: Q.[uintus] Titius 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Vitória direcionada para direita.  

Tipos secundários: Borda de pontos. 

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Pegasus voltado para direita.  

Tipos secundários: Abaixo o nome da autoridade emissora. Borda de pontos. 

Legendas de reverso: Q.TITI 

 

 

Referências: RRC 341/3 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-341.3 
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RNR 08 

Datação: 90 a.C. - Denominação: As 

Oficina: Roma   - Material: Bronze 

Autoridade emissora: Quintus Titius 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Janus 

Tipos secundários: Borda de pontos 

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Proa voltada para direita.  

Tipos secundários: Não há 

Legendas de reverso: Q.TITI 

 

 

Referências: RRC 341/4 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-341.4a 
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RNR 09 

Datação: 90 a.C. - Denominação: Semis 

Oficina: Roma - Material: Bronze 

Autoridade emissora: Q.[uintus] Titius 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Apolo voltado para a direita. 

Tipos secundários: Atrás, marca de controle 

Legendas de anverso: S 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Minerva conduzindo uma quadriga. segurando uma lança na mão direita 

e na mão esquerda as rédeas. 

Tipos secundários: Não há 

Legendas de reverso: Q.TITI 

 

Referências: RRC 341/5 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-341.5 
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RNR 10 

Datação: 90 a.C.  - Denominação: Triens 

Oficina: Roma - Material: Bronze 

Autoridade emissora: Q.[uintus] Titius 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Máscara de Sileno barbado voltada para direita. 

Tipos secundários: Coroa de hera. Atrás marca denominacional 

Legendas de anverso: não há 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Ceres andando para direita. 

Tipos secundários: Em cada mão uma tocha. Porco. borda de louros 

Legendas de reverso: Q.TITI 

 

Referências: RRC 341.6 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-341.6 
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RNR 11 

Datação: 90 a.C.  - Denominação: Denário 

Oficina: Roma   - Material: Prata 

Autoridade emissora: C.Vibius Pansa 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Máscara barbada de Sileno voltada para direita. 

Tipos secundários: Borda de pontos, marca de controle.  

Legendas de anverso: PANSA 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Máscara barbada de Pan voltada para direita. 

Tipos secundários: Borda de pontos, marca de controle. 

Legendas de reverso: C_VIBIUS_C_F 

 

Referências: RRC 342.1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-342.1 
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RNR 12 

Datação: 90 a.C.  - Denominação: Denário 

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade emissora: C.Vibius Pansa 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Máscara barbada de Pan voltada para direita. 

Tipos secundários: Borda de pontos  

Legendas de anverso: PANSA 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Máscara barbada de Sileno voltada para direita. 

Tipos secundários: Borda de pontos 

Legendas de reverso: C _VIBIUS_C_F 

 

Referências: RRC 342/2 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-342.2 
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RNR 13 

Datação: 90 a.C. - Denominação: Denário  

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade Emissora: C. Vibius Pansa 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Apolo direcionado para direita 

Tipos secundários: Atrás, inscrição; marca de controle abaixo do queixo, borda de 

pontos. 

Legendas de anverso: PANSA 

 

REVERSO: 

Tipo principal: Ceres andando, voltada para direita. 

Tipos secundários: Borda de pontos, em alguns outros exemplares a borda é uma coroa 

laureada. Uma tocha em cada mão. Porco. 

Legendas do reverso: C·VIBIVS·C·F 

 

Referências: RRC 342/3 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-342.3a 
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RNR 14 

Datação: 90 a.C.  - Denominação: Denário 

Oficina: Roma   - Material: Prata 

Autoridade emissora: C.Vibius Pansa 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Apolo voltado para direita;  

Tipos secundários: Borda de pontos, marca de controle. 

Legendas de anverso: PANSA 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Minerva conduzindo uma quadriga.  

Tipos secundários: Segurando uma lança e as rédeas na mão direita e um troféu na mão 

esquerda. Borda de pontos.  

Legendas de reverso: C_VIBIUS_C_F 

 

Referências: RRC 342/4 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-342.4b 
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RNR 15 

Datação: 90 a.C.  - Denominação: Denário  

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade Emissora: C. Vibius Pansa 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Apolo. 

Tipos secundários: Marca de controle abaixo do queixo, borda de pontos. 

Legendas de anverso: PANSA 

 

REVERSO: 

Tipo principal: Minerva em uma quadriga voltada para direita.  

Tipos secundários: Segurando uma lança e rédeas na mão esquerda e um troféu na mão 

direita. Borda de pontos. 

Legendas do reverso: C·VIBIVS·C·F 

 

Referências: RRC 342/5 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-342.5a 
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RNR 16 

Datação: 90 a.C.  - Denominação: Denário 

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade emissora: C.Vibius Pansa 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Minerva conduzindo uma quadriga voltada para a esquerda.  

Tipos secundários: Portando na mão direita as rédeas e uma lança. Na mão esquerda um 

troféu. Borda de pontos. 

Legendas de anverso: PANSA 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Minerva conduzindo quadriga voltada para direita. 

Tipos secundários: Portando na mão esquerda uma lança e as rédeas. Na mão direita um 

troféu. Borda de pontos.  

Legendas de reverso: C_VIBIUS_C_F 

 

Referências: RRC 342.6 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-342.6a 
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RNR 17 

Datação: 90 a.C.  - Denominação: As 

Oficina: Roma   - Material: Bronze 

Autoridade emissora: C.Vibius Pansa 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Janus  

Tipos secundários: Marca de controle  

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Três proas voltadas para direita; 

Tipos secundários: Borda de pontos 

Legendas de reverso: C_VIBIUS_C_F / Em outros exemplares aparece a legenda 

ROMA 

 

Referências: RRC 342/7  

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-342.7a 
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RNR 18 

Datação: 90 a.C. - Denominação: Semis 

Oficina: Roma  - Material: Bronze 

Autoridade emissora: C.Vibius.Pansa 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Saturno voltado para direita. 

Tipos secundários: Marca denominacional, borda de pontos  

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Proa voltada para direita  

Tipos secundários: Borda de pontos 

Legendas de reverso: C_VIBIUS_PA 

 

Referências: RRC 342/8  

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-342.8a 

 

  



 241 

 

 
 

RNR 19 

Datação: 90 a.C. - Denominação: Quadrans 

Oficina: Roma   - Material: Bronze 

Autoridade emissora: C.Vibius.Pansa 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Vitória voltada para direita.  

Tipos secundários: Utilizando um drapeado. Borda de pontos. 

Legendas de anverso: Não há  

 

REVERSO:  

Tipo principal: Proa voltada para direita. 

Tipos secundários: Marca denominacional (três pontos). Borda de pontos  

Legendas de reverso: C_VIBI 

 

Referências: RRC 342/9 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-342.9a 
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RNR 20 

Datação: 89 a.C. - Denominação: Denário 

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade emissora: M.Porcius Cato 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto feminino direcionado para direita.  

Tipos secundários: Utilizando drapeado, cabelo amarrado com “pano”. Cetro sobre o 

ombro. Borda de pontos. 

Legendas de anverso: ROMA _ M_CATO 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Vitória sentada voltada para direita. 

Tipos secundários: Segurando uma patera na mão direita. Um ramo de palma sobre o 

ombro na mão esquerda.  Borda de pontos. 

Legendas de reverso: VICTRIX 

 

Referências: RRC 343/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-343.1a 
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RNR 21 

Datação: 89 a.C.  - Denominação: Quinário 

Oficina: Roma   - Material: Prata 

Autoridade emissora: M. Porcius Cato 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Liber voltado para direita.  

Tipos secundários: Utilizando uma coroa de hera. Abaixo marca de controle. Borda de 

pontos. 

Legendas de anverso: M_CATO 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Vitória sentada voltada para direita.  

Tipos secundários: Segurando uma patera na mão direita. Um ramo de palma sobre o 

ombro na mão esquerda. Borda de pontos.  

Legendas de reverso: VICTRIX 

 

Referências: RRC 343/2 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-343.2b 
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RNR 22 

Datação: 89 a.C. - Denominação: Denário 

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade emissora: L. Titurius Sabinus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto barbado do Rei Tatius (Tito Tácio) voltado para direita.  

Tipos secundários: Marca de controle. Borda de pontos. 

Legendas de anverso: SABIN 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Cena do lendário rapto das sabinas. Dois soldados segurando em seus 

braços duas mulheres.  

Tipos secundários: Borda de pontos. 

Legendas de reverso: L_TITURI 

 

Referências: RRC 344/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-344.1a 
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RNR 23 

Datação: 89 a.C. - Denominação: Denário 

Oficina: Roma - Material: Prata  

Autoridade emissora: L.Titurius Sabinus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto barbado do Rei Tatius (Tito Tácio) direcionado para direita.  

Tipos secundários: Folha de Palma. Borda de pontos. 

Legendas de anverso: SABIN 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Lendária cena do assassinato de Tarpéia pelos Sabinos. A imagem retrata 

dois soldados arremessando seus escudos e esmagando Tarpeia sob uma pilha de escudos. 

Tipos secundários: Crescente. Borda de pontos.  

Legendas de reverso: L_TITURI 

 

Referências: RRC 344/2 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-344.2a 
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RNR 24 

Datação: 89 a.C.  - Denominação: Denário 

Oficina: Roma   - Material: Prata 

Autoridade emissora: L.Titurius Sabinus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto barbado do Rei Tatius (Tito Tácio) direcionada para direita. 

Tipos secundários: Borda de pontos. 

Legendas de anverso: SABIN 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Vitória conduzindo uma biga voltada para direita.  

Tipos secundários: Segurando as rédeas na mão esquerda e uma coroa na mão direita. 

No exergo marca de controle. borda de pontos. 

Legendas de reverso: L_TITURI 

 

Referências: RRC 344/3 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-344.3 

 

 

  



 247 

 

 
 

RNR 25 

Datação: 89 a.C.  - Denominação: As 

Oficina: Roma   - Material: Bronze 

Autoridade emissora: L.Titurius Sabinus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Janus   

Tipos secundários: Não há 

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Proa voltada para direita 

Tipos secundários: Não há 

Legendas de reverso: TITURI _ SABIN 

 

Referências: RRC 344/4 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-344.4b 
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RNR 26 

Datação: 88 a.C.  - Denominação: Denário 

Oficina: Roma   - Material: Prata 

Autoridade emissora: Cn. Cornelius Lentulus Clodianus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Marte utilizando um elmo coríntio visto por trás, virado para 

direita.  

Tipos secundários: Lança sobre o ombro esquerdo. Sobre o ombro direito uma espada. 

Borda de pontos. 

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Vitória conduzindo uma biga, segurando rédeas na mão esquerda.  

Tipos secundários: Na mão direita uma coroa. Borda de pontos. 

Legendas de reverso: CN_LENTUL 

 

Referências: RRC 345/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-345.1 
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RNR 27 

Datação: 88 a.C.  - Denominação: Quinário  

Oficina: Roma   - Material: Prata 

Autoridade emissora: Cn. Cornelius Lentulus Clodianus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Júpiter voltado para direita. 

Tipos secundários: Borda de pontos. 

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Vitória coroando um troféu.  

Tipos secundários: Borda de pontos 

Legendas de reverso: CN·LENT 

 

Referências: RRC 345/2 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-345.2 
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RNR 28 

Datação: 88 a.C.  - Denominação: As 

Oficina: Roma - Material: Bronze 

Autoridade emissora: Cn. Cornelius Lentulus Clodianus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Janus 

Tipos secundários: Não há 

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Proa voltada para direita 

Tipos secundários: Não há 

Legendas de reverso: [CN] LENT 

 

Referências: RRC 345/3 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-345.3 
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RNR 29 

Datação: 88 a.C. - Denominação: Semis 

Oficina: Roma - Material: Bronze 

Autoridade emissora: Cn. Cornelius Lentulus Clodianus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Saturno voltado para direita. 

Tipos secundários: Marca denominacional. Borda de pontos. 

Legendas de anverso: S 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Proa voltada para a direita 

Tipos secundários: Borda de pontos  

Legendas de reverso: CN_LEN 

 

Referências: RRC 345/4 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-345.4a 
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RNR 30 

Datação: 88 a.C.  - Denominação: Denário 

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade Emissora: C. Marcius Censorinus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: bustos de Numa Pompilius (Numa Pompilio) de barba e Ancus Marcius 

(Anco Márcio) em conjunto voltadas para direita. 

Tipos secundários: Marca de controle, Borda de pontos. 

Legendas de anverso: B 

 

REVERSO: 

Tipo principal: Desultor voltado para direita.  

Tipos secundários: Utilizando um chapéu cônico e segurando um chicote na mão direita. 

Marca de controle. Borda de pontos. 

Legendas do reverso: III C·CENSO 

 

Referências: RRC 346/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-346.1a 
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RNR 31 

Datação: 88 a.C.  – Denominação: Denário 

Oficina: Roma   - Material: Prata 

Autoridade emissora: C. Marcius Censorinus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Apolo utilizando diadema.  

Tipos secundários: Marca de controle em forma de Lira. Borda de pontos. 

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Cavalo galopando para direita utilizando rédeas. 

Tipos secundários: Cupido coroando cavalo. Coroa de Louros. Marca de controle. Borda 

de pontos. 

Legendas de reverso: C_CENSORI 

 

Referências: RRC 346/2 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-346.2ª 
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RNR 32 

Datação: 88 a.C.  - Denominação: As 

Oficina: Roma - Material: Bronze 

Autoridade emissora: C. Marcius Censorinus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Bustos de Numa Pompilius (Numa Pompilio) de barba e Ancus Marcius 

(Anco Márcio) em conjunto voltados para direita. 

Tipos secundários: Não há 

Legendas de anverso: NVMA_POMPILI_ANCVS_MARCI 
 

REVERSO:  

Tipo principal: Dois arcos.  

Tipos secundários: No arco da esquerda uma coluna em espiral com a estátua de Vitória. 

Saliente do arco da direita uma proa. Crescente. 

Legendas de reverso: C_CENSO_ROMA 

 

Referências: RRC 346/3 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-346.3 
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RNR 33 

Datação: 88 a.C. - Denominação: As 

Oficina: Roma - Material: Bronze 

Autoridade emissora: C. Marcius Censorinus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Bustos de Numa Pompilius (Numa Pompilio) de barba e Ancus Marcius 

(Anco Márcio) em conjunto voltados para direita. 

Tipos secundários: Não há 

Legendas de anverso: N_ POMPILIO [ANCVS MARCI] 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Duas embarcações (navios) voltados para direita.  

Tipos secundários: Coluna em espiral com a estátua de Vitória. 

Legendas de reverso: [C·CENSO _ ROMA] 

 

Referências: RRC 346/4 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-346.4a 
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RNR 34 

Datação: 87 a.C. - Denominação: Denário 

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade emissora: L. Rubrius Dossenus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Júpiter voltado para direita.  

Tipos secundários: Cetro sobre o ombro. Borda de pontos.  

Legendas de anverso: DOSSEN 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Quadriga triunfal com raios desenhados na lateral.  

Tipos secundários: Vitória portando uma coroa. Borda de pontos. 

Legendas de reverso: L_RVBR[I] 

 

Referências: RRC 348/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-348.1 
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RNR 35 

Datação: 87 a.C.  - Denominação: Denário 

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade emissora: L. Rubrius Dossenus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Juno utilizando um diadema e véu direcionada para direita. 

Tipos secundários: Cetro sobre o ombro. Borda de pontos. 

Legendas de anverso: DOS 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Quadriga triunfal com Águia em conjunto de feixe de raios representado 

na lateral. 

Tipos secundários: Vitória portando uma coroa. Borda de pontos.  

Legendas de reverso: L_RVBRI 

 

Referências: RRC 348/2 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-348.2 
 

 

 

 

 



 258 

 

 
 

RNR 36 

Datação: 87 a.C.  - Denominação: Denário 

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade emissora: L. Rubrius Dossenus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Minerva utilizando um elmo coríntio.  

Tipos secundários: Aegis (escudo de Atena). Borda de pontos. 

Legendas de anverso: DOS 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Quadriga triunfal com Águia em conjunto de feixe de raios representado 

na lateral. 

Tipos secundários: Biga conduzida por Vitória. Borda de pontos. 

Legendas de reverso: L·RVBRI 

 

Referências: RRC 348/3 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-348.3 
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RNR 37 

Datação: 87 a.C.  - Denominação: Quinário 

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade emissora: L. Rubrius Dossenus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Netuno. 

Tipos secundários: Tridente sobre o ombro. Borda de pontos 

Legendas de anverso: DOSSEN 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Vitória segurando uma folha de palma. 

Tipos secundários: Folha de palma. Coroa na mão esquerda. Altar enfeitado. Cobra 

enrolada no topo. Borda de pontos. 

Legendas de reverso: L_RUBRI 

 

Referências: RRC 348/4 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-348.4 
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RNR 38 

Datação: 87 a.C.  - Denominação: As 

Oficina: Roma - Material: Bronze 

Autoridade emissora: L. Rubrius Dossenus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Janus. 

Tipos secundários: Altar enfeitado. Uma cobra enrolada no topo.  

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Proa voltada para direita 

Tipos secundários: Não há  

Legendas de reverso: [L] _RVBRI _ DOSSEN  

 

Referências: RRC 348/5 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-348.5 
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RNR 39 

Datação: 87 a.C.  - Denominação: As 

Oficina: Roma   - Material: Bronze 

Autoridade emissora: L. Rubrius Dossenus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Bustos de Hércules e Mercúrio representadas de maneira semelhante a 

Janus.  

Tipos secundários: Tacape. Caduceus. 

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Proa voltada para direita. 

Tipos secundários: Pequeno templo. Altar enfeitado. Cobra enrolada no topo. 

Legendas de reverso: L_RVBRI_DOSSEN 

 

Referências: RRC 348/6 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-348.6 
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RNR 40 

Datação: 87 a.C. - Denominação: Denário 

Oficina: Roma   - Material: Prata 

Autoridade emissora: C. Memmius Gallus 

Autoridade emissora: L. Memmius Gallus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Saturno voltado para esquerda.  

Tipos secundários: Harpa, borda de pontos, marca de controle. 

Legendas de anverso: EX·S·C 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Vênus em uma biga voltada para direita.  

Tipos secundários: Cetro. Cúpido voando com uma coroa. Borda de pontos. 

Legendas de reverso: [L] _C_MEMIES_L_F _GAL 

 

Referências: RRC 349/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-349.1 
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RNR 41  

Datação: 86 a.C. - Denominação: Denário  

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade Emissora: C. Gargonius; Ogul[nius]; M. Ver[gilius] 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Apolo voltado para direita; utilizando coroa de carvalho (?); 

Tipos secundários: Raio; Borda de pontos.  

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO: 

Tipo principal: Júpiter em uma quadriga direcionado para direita; segurando as rédeas 

com a mão esquerda; arremessando raios com a mão direita; 

Tipos secundários: Feixe de Raios. Marca de controle. Borda de pontos. 

Legendas do reverso: VER OGLV GAR 

 

Referências: RRC 350A/1  

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-350A.1b 

 

Este exemplar possui 4 versões diferentes. A iconografia não é alterada nos outros 

exemplares, a mudança mais evidente é o posicionamento da legenda. Como são três 

magistrados responsáveis pela cunhagem, o nome de cada um é ressaltado nos diferentes 

exemplares cunhados. Neste objeto em evidência a abreviação GAR está separada das 

outras, estando fora do exergo. A abreviação faz referência ao nome da autoridade 

emissora responsável. Nos outros tipos monetários do mesmo tesouro, a legenda é 

reposicionada, dando visibilidade a abreviação do nome dos outros monetários. Em outro 

objeto do mesmo tesouro não aparece nenhuma legenda no exergo ou no corpo da moeda. 

Desta forma, o reposicionamento da legenda é parte da construção do repertório 

imagético. 
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RNR 42 

Datação: 86 a.C.  - Denominação: Denário 

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade emissora: M. Fannius 

Autoridade emissora: L. Critonius 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Ceres voltado para direita. 

Tipos secundários: Drapeado. Borda de pontos. 

Legendas de anverso: AED.PL 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Duas figuras masculinas sentadas em um banco (subsellium) lado a lado.  

Tipos secundários: Espiga de Cereal. Borda de pontos.  

Legendas de reverso: P.A M.FAN.L.CRI 

 

Referências: RRC 351/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-351.1 
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RNR 43 

Datação: 85 a.C.  - Denominação: Denário  

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade Emissora: L. Iulius Bursio 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto masculina voltada para direita, elementos indicam Apolo. com 

atributos de Apolo, Netuno e Mercúrio. 

Tipos secundários: Tridente. Elmo alado. Marca de controle. Borda de pontos. 

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO: 

Tipo principal: Vitória em uma quadriga voltada para direita; segurando as rédeas com 

a mão esquerda e coroa na mão direita 

Tipos secundários: Coroa. borda de pontos. 

Legendas do reverso: L·IVLI·BVRSIO 

 

Referências: RRC 352/1a 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-352.1a 

 

Estes atributos que definem determinadas divindades fazem parte da construção de um 

repertório imagético. O elmo alado que identifica Mercúrio, o tridente vinculado a Netuno 

e a representação do busto como se fosse Apolo. Desta forma, este tipo monetário 

evidencia a existência de um processo de seleção e elaboração do discurso imagético 

presente nos pequenos discos metálicos.  
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RNR 44 

Datação: 85 a.C. (T.J.Luce aponta 82 a.C.) - Denominação: Quinário   

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade Emissora: L. Iulius Bursio 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de uma figura masculina com os atributos de Apolo e Mercúrio 

Tipos secundários: Borda de pontos. 

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO: 

Tipo principal: Cúpido quebrando um feixe de raios no joelho. 

Tipos secundários: borda de pontos. 

Legendas do reverso: Não há 

 

Referências: RRC 352.2 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-352.2 
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RNR 45 

Datação: 85 a.C. - Denominação: Denário  

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade Emissora: Mn. Fonteius 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Apolo voltado para direita 

Tipos secundários: Feixe de raios. Borda de pontos. Marca de controle. 

Legendas de anverso: MN·FONTEI·C·F AP 

 

REVERSO: 

Tipo principal: Cupido montado em um bode. 

Tipos secundários: Dois Pilei. Thyrsus (bastão de Baco) situado no exergo. coroa de 

louros. borda de pontos. 

Legendas do reverso: Não há 

 

Referências: RRC 353/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-353.1a 
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RNR 46 

Datação: 85 a.C.  - Denominação: Denário 

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade emissora: Mn. Fonteius 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Apolo voltado para direita. 

Tipos secundários: Feixe de raios. Borda de pontos 

Legendas de anverso: EX·A·P 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Cupido montado em um bode direcionado para direita.  

Tipos secundários: Thyrsus. Coroa de louros. Pilei. Borda de pontos. 

Legendas de reverso: Não há 

 

Referências: RRC 353/2 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-353.2 
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RNR 47 

Datação: 85 a.C.  - Denominação: As 

Oficina: Roma   - Material: Bronze 

Autoridade emissora: Mn. Fonteius 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Janus 

Tipos secundários: Não há 

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Proa voltada para esquerda;  

Tipos secundários: Dois Pilei. 

Legendas de reverso: MN·FONT 

 

Referências: RRC 353/3 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-353.3 
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RNR 48 

Datação: 84 a.C. – Denominação: Denário  

Oficina: Roma – Material: Prata 

Autoridade Emissora: C. Licinius Macer 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Apolo visto por trás, voltado para esquerda e na mão direita 

carregando um feixe de raios, como se os arremessasse. 

Tipos secundários: Feixe de Raios. Borda de pontos. 

Legendas de anverso: Não há. 

 

REVERSO: 

Tipo principal: Minerva em uma quadriga voltada para direita.  

Tipos secundários: Segurando escudo e rédeas na mão esquerda e lança na mão direita. 

Borda de pontos. 

Legendas do reverso: C·LICINIVS·L·F / MACER 

 

Referências: RRC 354/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-354.1 
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RNR 49 

Datação: 84 a.C. - Denominação: As 

Oficina: Roma   - Material: Bronze 

Autoridade emissora: C. Licinius Macer 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Janus 

Tipos secundários: Não há 

Legendas de anverso: [I C·LICINI·L·F] 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Proa voltada para direita.  

Tipos secundários: Figura masculina portando bastão. 

Legendas de reverso: EX S·C / MACER 

 

Referências: RRC 354/2 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-354.2 
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RNR 50 

Datação: 84 a.C.  - Denominação: As 

Oficina: Roma   - Material: Bronze 

Autoridade emissora: L. Livius Salinator 

Autoridade emissora: C. Cassius L.f.Longinus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Janus. 

Tipos secundários: Crescente. 

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Proa voltada para direita. 

Tipos secundários: Não há 

Legendas de reverso: D·S·S· (na proa); L·ALIN.  C·C·ASSI 

 

Referências: RRC 355/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-355.1a 
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RNR 51 

Datação: 84 a.C.  - Denominação: Denário 

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade emissora: P. Furius Crassipes 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Cibele voltado para direita; utilizando uma coroa em formato 

de torres. 

Tipos secundários: Pé deformado. Borda de pontos. 

Legendas de anverso: AED·CVR 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Cadeira curul com inscrição. 

Tipos secundários: Borda de Pontos 

Legendas de reverso: P·FOVRIVS CRASSIPES 

 

Referências: RRC 356/1  

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-356.1a 

 

O símbolo do pé no anverso da moeda faz alusão ao cognomen Crassipes assumido por 

esse ramo da gens Furia. Está vinculado com o formato dos pés, possivelmente 

relacionado a um ancestral que recebeu o “apelido” e apropriou-se desta característica 

como uma forma de distinção.  
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RNR 52 

Datação: 83 a. C. – Denominação: Denário  

Oficina: Roma - Material: Prata. 

Autoridade Emissora: Caio Norbanus (Gaius Norbanus) 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Vênus direcionado para direita usando diadema. 

Tipos secundários: Marca de controle. Borda de pontos. 

Legendas de anverso: VIIII _C_NORBANVS 

 

REVERSO: 

Tipo principal: Proa de um navio. Fasces com machado. Caduceus. Espiga de cereal. 

Tipos secundários: Borda de pontos. 

Legendas do reverso: Não há 

 

Referências: RRC 357/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-357.1a 
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RNR 53 

Datação: 83 a.C. - Denominação: Denário Serrado  

Oficina: Roma   - Material: Prata  

Autoridade emissora: [M.] (Iuventius) Laterensis 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Júpiter voltado para direita. 

Tipos secundários: Coroa de louros como borda. Marca de Controle. 

Legendas de anverso: S.C (Senatus Consultum) B (Marca de Controle) 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Triunfador em uma quadriga direcionado para esquerda.  

Tipos secundários: Segurando um ramo de palma na mão direita. Troféu e rédeas na mão 

esquerda. Borda de contas em linha. 

Legendas de reverso: LATERENS 

 

Referências: RRC 358/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-358.1 
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RNR 54 

Datação: 84 – 83 a.C - Denominação: Áureo  

Oficina: Cunhagem itinerante (possivelmente na Grécia) - Material: Ouro 

Autoridade emissora: Lúcio Cornélio Sula 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Vênus utilizando diadema. 

Tipos secundários: Cúpido segurando ramo de palmeira. Borda de pontos.  

Legendas de anverso: L_SULLA 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Dois troféus; entre praefericulum (vaso de metal utilizado para rituais) e 

lituus (cajado curvado dos augures) 

Tipos secundários: Borda de pontos. 

Legendas de reverso: IMPER ITERUM 

 

Referências: RRC 359/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-359.1 
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RNR 55 

Datação: 84 – 83 a.C - Denominação: Denário  

Oficina: cunhagem itinerante - Material: Prata 

Autoridade Emissora: Lúcio Cornélio Sula 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Vênus, utilizando diadema. 

Tipos secundários: Cupido segurando ramo de palmeira.  Borda de pontos. 

Legendas de anverso: L_SULLA 

 

REVERSO: 

Tipo principal: Dois troféus; entre praefericulum (vaso de metal utilizado para rituais) e 

lituus (cajado curvado dos augures) 

Tipos secundários: Borda de pontos. 

Legendas do reverso: IMPER; ITERUM 

 

Referências: RRC 359/2  

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-359.2 
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RNR 56 

Datação: 82 a.C.  - Denominação: Denário 

Oficina: Roma   - Material: Prata 

Autoridade emissora: P. Crepusius 

Autoridade emissora: C. Mamilius Limetanus 

Autoridade emissora: L. Marcius Censorinus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Vênus voltado para direita drapeado e utilizando um diadema 

e véu. 

Tipos secundários: Borda de pontos. 

Legendas de anverso: L·CENSORIN 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Vênus conduzindo uma biga direcionada para direita.  

Tipos secundários: Segurando as rédeas na mão direita. Chibata na mão esquerda. Borda 

de pontos. Marca de controle. 

Legendas de reverso: P·CREPVS / [LI]METAN 

 

Referências: RRC 360/1  

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-360.1a 
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RNR 57 

Datação: 82 a.C - Denominação: Denário  

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade Emissora: P. Crepusius  

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Apolo voltada para direita. 

Tipos secundários: Cetro. Estrela. Marca de controle. Borda de pontos.   

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO: 

Tipo principal: Cavaleiro voltado para direita, brandindo lança. 

Tipos secundários: Marca de controle. Borda de pontos. 

Legendas do reverso: P·CREPVSI V 

 

Referências: RRC 361/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-361.1a 
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RNR 58 

Datação: 82 B.C. - Denominação: Denário Serrado/dentado  

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade Emissora: C. Mamilius Limetanus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Mercúrio voltado para direita.  

Tipos secundários: Caduceu.  Marca de controle, borda de pontos. 

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO: 

Tipo principal: Ulysses parado voltado para direita, cajado na mão esquerda. 

Tipos secundários: Cachorro Argus. Borda de pontos 

Legendas do reverso: C·MAMIL LIMETAN 

 

Referências: RRC 362/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-362.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 281 

 

 
 

RNR 59 

Datação: 82 a.C.  - Denominação: Denário  

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade Emissora: L. Marcius Censorinus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Apolo direcionado para direita.  

Tipos secundários: Marca de controle. Borda de pontos.  

Legendas de anverso:  

 

REVERSO: 

Tipo principal: Marsyas, o sátiro, andando para a esquerda; braço direito levantado e 

segurando um odre de vinho sob o ombro. 

Tipos secundários: Coluna contendo a estátua de Vitória. Marca de controle. Borda de 

pontos. 

Legendas do reverso: L_CENSOR 

 

Referências: RRC 363/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-363.1a 
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RNR 60 

Datação: 83 – 82 a.C. - Denominação: Denário Serrado 

Oficina: Roma   - Material: Prata 

Autoridade emissora: Q. Antonius Balbus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Júpiter voltado para direita.  

Tipos secundários: Borda de pontos. 

Legendas de anverso: S.C (senatus consulto) 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Vitória conduzindo uma quadriga direcionada para direita.  

Tipos secundários: Segurando as rédeas e um ramo de palma na mão esquerda. Coroa 

na mão direita. Borda de pontos.  

Legendas de reverso: Q.ANTO.BALB .PR 

 

Referências: RRC 364/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-364.1a 
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RNR 61 

Datação: 82 a.C. - 81 a.C.  - Denominação: Denário  

Oficina: Marselha (Massalia) - Material: Prata 

Autoridade Emissora: Caio Valerius Flaccus [Gaius Valerius Flaccus] 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Vitória decorado voltado para direita.  

Tipos secundários: Caduceus. Borda de pontos. 

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO: 

Tipo principal: Águia Legionária no centro. 

Tipos secundários: Na esquerda estandarte representativo dos hastati. Na direita 

estandarte representativo dos principes. Borda de linha. 

Legendas do reverso: EX S·C C·VAL·FLA IMPERAT (Com permissão do Senado, 

Válerio Flaco Imperator) 

 

Referências: RRC 365/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-365.1a 
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RNR 62 

Datação: 82 – 81 a.C.  - Denominação: Denário 

Oficina: Itália - Material: Prata 

Autoridade emissora: C. Annius 

Autoridade emissora: L. Fabius Hispaniensis 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto feminino direcionado para direita, drapeado e utilizando um 

diadema 

Tipos secundários: Caduceus. Balança. Borda de pontos. Marca de controle. 

Legendas de anverso: C·ANNI·T·F·T·N·PRO·COS·EX·S·C 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Vitória conduzindo uma quadriga direcionada para direita.  

Tipos secundários: Segurando as rédeas na mão esquerda. Na mão direita segura um 

ramo de palma. Borda de pontos. 

Legendas de reverso: L·FABI·L·F·HISP 

 

Referências: RRC 366/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-366.1a 
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RNR 63 

Datação: 82 – 81 a.C. - Denominação: Denário 

Oficina: Itália (norte) - Material: Prata  

Autoridade emissora: C. Annius 

Autoridade emissora: L. Fabius Hispaniensis 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto feminino direcionado para direita; drapeado e utilizando um 

diadema. 

Tipos secundários: marca de controle (Q.); borda de contas em linha. 

Legendas de anverso: C·ANNI·T·F·T·N·PRO·COS·EX·S·C 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Vitória conduzindo uma quadriga direcionada para direita. 

Tipos secundários: Segurando as rédeas na mão esquerda. Na mão direita um ramo de 

palma. Marca de controle. Borda de pontos. 

Legendas de reverso: L·FABI·L·F·HISP 

 

Referências: RRC 366/2 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-366.2a 
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RNR 64 

Datação: 82 – 81 a.C.  - Denominação: Denário 

Oficina: Hispânia   - Material: Prata 

Autoridade emissora: C. Annius 

Autoridade emissora: L. Fabius Hispaniensis 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto feminino direcionado para direita utilizando um diadema. 

Tipos secundários: Balança. Borda de pontos. Marca de controle (G).  

Legendas de anverso: C·ANNIVS·T·F·T·N·PRO·COS·EX·S·C 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Vitória conduzindo uma quadriga voltada para direita. 

Tipos secundários: Segurando rédeas na mão esquerda. Na mão direita um ramo de 

palma. Borda de pontos.  

Legendas de reverso: L·FABI·L·F HISP.Q 

 

Referências: RRC 366/3 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-366.3a 
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RNR 65  

Datação: 82 -81 a.C. - Denominação: Denário 

Oficina: Hispânia   - Material: Prata  

Autoridade emissora: C. Annius 

Autoridade emissora: C. Tarquitius 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto feminino voltado para direita utilizando um diadema.  

Tipos secundários: Balança. Borda de pontos. 

Legendas de anverso: C·ANNIVS·T·F·T·N·PRO·COS·EX·S·C 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Vitória conduzindo uma biga voltada para direita.  

Tipos secundários: Segurando as rédeas na mão esquerda. Ramo de palma na mão 

direita. Q. Marca de controle. Borda de pontos. 

Legendas de reverso: C·TARQVITI·P·F 

 

Referências: RRC 366/4 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-366.4 
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RNR 66 

Datação: 82 a.C.  - Denominação: Denário  

Oficina: Itinerante na Itália (em campanha com Sula) - Material: Prata  

Autoridade Emissora: L. Cornelius Sula   

Autoridade Emissora: L. Manlius Torquatus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Roma ornamentada pelo elmo.  

Tipos secundários: Borda de pontos. 

Legendas de anverso:  L MANLI PRO Q (Proquestor)   

 

REVERSO: 

Tipo principal: Triunfador conduzindo uma quadriga segurando rédeas e caduceus.  

Tipos secundários: Vitória coroando o triunfador. Borda de pontos. 

Legendas do reverso: L SVLLA IM (Lúcio Cornélio Sula, Imperator) 

 

Referências: RRC 367/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-367.1 
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RNR 67 

Datação: 82 a.C. - Denominação: Áureo  

Oficina: Itália (incerto e itinerante) - Material: Ouro 

Autoridade emissora: Lúcio Cornélio Sula 

Autoridade emissora: L. Manlius Torquatus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Roma utilizando um elmo. 

Tipos secundários: Borda de pontos. 

Legendas de anverso: L·MANLI PRO·Q 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Triunfador conduzindo quadriga segurando as rédeas na mão esquerda e 

na mão direita um caduceus.  

Tipos secundários: Vitória coroando o triunfador. Borda de pontos. 

Legendas de reverso: L·SVLLA·IM 

 

Referências: RRC 367/2 

Endereço eletrônico:  http://numismatics.org/crro/id/rrc-367.2 
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RNR 68 

Datação: 82 a.C.  - Denominação: As  

Oficina: Itália (incerto) – itinerante? - Material: Bronze 

Autoridade Emissora: Lúcio Cornélio Sula 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Janus. 

Tipos secundários: Não há 

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO: 

Tipo principal: Proa de Navio voltada para direita 

Tipos secundários: Não há 

Legendas do reverso: L·SVL [IMPE] 

 

Referências: RRC 368/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-368.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 291 

 

 
 

RNR 69 

Datação: 82 a.C. – 80 a.C.  - Denominação: Denário. 

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade Emissora: Lucio Cornélio Sula 

Autoridade Emissora: M.Caecilius Metellus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Apolo voltada para direita cabelo amarrado com tecido (faixa). 

Tipos secundários: Borda de pontos. Marca de controle (X). 

Legendas de anverso: ROMA  

 

REVERSO: 

Tipo principal: Escudo macedônico decorado com cabeça de elefante. 

Tipos secundários: Borda em forma de coroa de louros. 

Legendas do reverso: M·METELLVS·Q·F 

 

Referências: RRC 369.1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-369.1 
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RNR 70 

Datação: 82 a.C. - 80 a.C.  - Denominação: Denário  

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade Emissora: Lúcio Cornélio Sula 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Apolo voltado para direita. 

Tipos secundários: A; X (marca de controle); lituus, borda de pontos. 

Legendas de anverso: ROMA 

 

 

REVERSO: 

Tipo principal: Batalha de cavalaria; um cavaleiro armado com uma espada; outro 

cavaleiro com uma lança; o último usando um escudo cujo tem a inscrição M. 

Tipos secundários: Borda de linha. 

Legendas do reverso: C.SERVEIL 

 

Referências: RRC 370/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-370.1a 
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RNR 71 

Datação: 82 a.C. - 80 a.C.  - Denominação: Denário  

Oficina: Roma - Material: Prata. 

Autoridade Emissora: Lúcio Cornélio Sula 

Autoridade Emissora: Quinto Fabius Maximus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Apolo voltada para direita. 

Tipos secundários: Lira; Marca de controle (X); Borda de pontos. 

Legendas de anverso: ROMA _Q.MAX 

 

REVERSO: 

Tipo principal: Cornucópia sobrepondo um Raio (símbolo de Júpiter).  

Tipos secundários: Coroa composta de grãos de cevada, grãos de trigo e frutos diversos. 

Legendas do reverso: Não há 

 

Referências: RRC 371/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-371.1 
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RNR 72 

Datação: 81 a.C.  - Denominação: Denário Serrado 

Oficina: Roma   - Material: Prata 

Autoridade emissora: A. Postumius Albinus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Diana voltado para direita drapeado.  

Tipos secundários: Arco e aljava sobre os ombros. Bucrânio; borda de pontos. 

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Um local em cima de uma pedra, em que se situa um pequeno altar; na 

esquerda, um touro; na direita, uma figura togada segurando um aspersório (aspergillum) 

sob o touro.  

Tipos secundários: Aspersório. Borda de pontos. 

Legendas de reverso: A·POST·A·F·S·N·ALBIN - Fili Nepos. 

 

Referências: RRC 372/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-372.1 
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RNR 73 

Datação: 81 a.C.  - Denominação: Denário Serrado 

Oficina: Roma   - Material: Prata 

Autoridade emissora: A. Postumius Albinus 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Hispânia voltado para direita utilizando véu.  

Tipos secundários: Borda de pontos. 

Legendas de anverso: HISPAN 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Figura togada com a mão direita erguida.  

Tipos secundários: Águia legionária. Fasces com machado. Borda de pontos. 

Legendas de reverso: A·POST·A·F·S·N·ALBIN 

 

Referências: RRC 372/2 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-372.2 
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RNR 74 

Datação: 81 a.C.  - Denominação: Quinário 

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade emissora: Anônimo 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Apolo voltado para direita.  

Tipos secundários: Borda de linha 

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Divindade Vitória coroando um troféu. 

Tipos secundários: Borda de linha 

Legendas de reverso: ROMA 

 

Referências: RRC 373/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-373.1a 
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RNR 75 

Datação: 81 a.C.  - Denominação: Denário 

Oficina: Itália (Norte) - Material: Prata  

Autoridade emissora: Q. Caecilius Metellus Pius 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Pietas direcionada para direita utilizando um diadema. 

Tipos secundários: Cegonha. Borda de pontos. 

Legendas de anverso: Não há. 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Elefante direcionado para esquerda. 

Tipos secundários: Borda de pontos.  

Legendas de reverso: Q·C·M·P·I 

 

Referências: RRC 374/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-374.1 
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RNR 76 

Datação: 81 a.C.  - Denominação: Denário  

Oficina: Norte da Itália (itinerante ou oficina?) - Material: Prata. 

Autoridade Emissora: Quinto Caecilius Metellus Pius 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Pietas voltada para direita utilizando diadema.  

Tipos secundários: Cegonha. Borda de pontos. 

Legendas de anverso:  

 

REVERSO: 

Tipo principal: Praefericulum e Lituus. 

Tipos secundários: Coroa de louros nas bordas. 

Legendas do reverso: IMPER  

 

Referências: RRC 374/2 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-374.2 
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RNR 77  

Datação: 81 a.C.  - Denominação: Denário  

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade Emissora: Anônimo 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Vênus direcionado para direita utilizando diadema.  

Tipos secundários: Borda de pontos. 

Legendas de anverso: Não há 

 

REVERSO: 

Tipo principal: Dupla cornucópia.  

Tipos secundários: Borda de pontos. 

Legendas do reverso: Q 

 

Referências: RRC 375/2  

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-375.2 
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RNR 78 

Datação: 81 a.C.  - Denominação: Denário 

Oficina: Roma   - Material: Prata 

Autoridade emissora: Anônimo  

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Vênus direcionado para direita.   

Tipos secundários: Marca controle. Borda de pontos.  

Legendas de anverso: Não há  

 

REVERSO:  

Tipo principal: Cornucópia centralizada.  

Tipos secundários: Coroa de louros. Borda de pontos. 

Legendas de reverso: EX S·C 

 

Referências: RRC 376/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-376.1 
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RNR 79 

Datação: 81 a.C. - Denominação: Denário Serrado 

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade emissora: L. Volumnius Strabo 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Júpiter.  

Tipos secundários: Marca de controle. Borda de Pontos. 

Legendas de anverso: Não há. 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Europa montada em um touro avançando para esquerda. 

Tipos secundários: Feixe de raios alados. Folha de hera. Borda de pontos. 

Legendas de reverso: L·VOL·L·F·STRAB 

 

Referências: RRC 377/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-377.1 
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RNR 80 

Datação: 81 a.C. - Denominação: Denário Serrado 

Oficina: Roma   - Material: Prata 

Autoridade emissora: C. Marius Capito 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Ceres drapeado voltado para direita 

Tipos secundários: Borda de pontos. 

Legendas de anverso: C·MARI·C·F·CAPIT VI 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Figura conduzindo um arado com dois bois direcionado para esquerda;  

Tipos secundários: Marca de controle; borda de pontos. 

Legendas de reverso: Não há. 

 

Referências: RRC 378/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-378.1a 
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RNR 81 

Datação: 80 a.C.  - Denominação: Denário 

Oficina: Roma   - Material: Prata 

Autoridade emissora: L. Procilius 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto laureado de Júpiter voltado para direita. 

Tipos secundários: Borda de pontos. 

Legendas de anverso: S.C  

 

REVERSO:  

Tipo principal: Juno Sospita (protetora) em pé, voltada para direita. segurando um 

escudo na mão esquerda; arremessando uma lança com a mão direita. 

Tipos secundários: Cobra. Borda de pontos. 

Legendas de reverso: L·PROCILI / F 

 

Referências: RRC 379/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-379.1 
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RNR 82 

Datação: 80 a.C. - Denominação: Denário Serrado 

Oficina: Roma - Material: Prata 

Autoridade emissora: L. Procilius 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Juno Sospita (protetora) voltado para direita utilizando um 

capuz de couro de bode, elemento característico da divindade.  

Tipos secundários: Borda de Pontos. 

Legendas de anverso: S.C. 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Juno Sospita conduzindo uma biga para direita. 

Tipos secundários: Segurando um escudo na mão esquerda. Arremessando uma lança 

com a mão direita. Cobra. Borda de pontos. 

Legendas de reverso: L·PROCILI·F 

 

Referências: RRC 379/2 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-379.2 
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RNR 83 

Datação: 80 a.C.  - Denominação: Denário Serrado 

Oficina: Local incerto   - Material: Prata 

Autoridade emissora: C. Publicius 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Roma drapeado voltado para direita utilizando elmo decorado 

com espigas de grãos.  

Tipos secundários: Marca de controle, elmo decorado com espigas; borda de pontos. 

Legendas de anverso: ROMA 

 

REVERSO:  

Tipo principal: Hércules estrangulando o Leão de Nemeia. 

Tipos secundários: Arco e aljava com flechas; borda de pontos. 

Legendas de reverso: C•POBLICI•Q•F 

 

Referências: RRC 380/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-380.1 
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RNR 84 

Datação: 80 a.C. - Denominação: Áureo  

Oficina: Roma - Material: Ouro 

Autoridade Emissora: Aulus Manlius 

 

ANVERSO: 

Tipo principal: Busto de Roma drapeado utilizando elmo direcionada para direita. 

Tipos secundários: Borda de pontos. 

Legendas de anverso: A·MAN [LI·A·F·Q] 

 

REVERSO: 

Tipo principal: Estátua equestre de Sula voltada para esquerda, cavaleiro utiliza uma 

coroa de louros, vestimentas do exército romano, mão direita elevada, e segura as rédeas 

com a mão esquerda, 

Tipos secundários: Borda de pontos. 

Legendas do reverso: L·SVLL·FE [LI·DIC]: Lúcio Sulla Félix, indicando a posição de 

ditador e também o epiteto Félix. 

 

Referências: RRC 381/1 

Endereço eletrônico: http://numismatics.org/crro/id/rrc-381.1a 
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