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Resumo: 
Nesse artigo analisaremos de que modo o mito foi utilizado como estratégia discursiva 
nas moedas romanas. Para tal, revisitaremos o conturbado período do Segundo 
Triunvirato, em que Otávio manipulou a imagem de seus ancestrais e também do deus 
Apolo, a fim de validar suas intenções políticas. O desejo de ser aceito como legítimo 
governante encontrou ecos no século IV d.C., quando Constantino se filiou a Apolo na 
busca por se desvincular do sistema tetrárquico e iniciar uma nova era da monarquia 
tardoantiga. Em ambos os episódios, as emissões monetárias revelam particularidades 
em suas nomenclaturas e imagens que permitem conjecturarmos questões outras senão 
àquelas identificadas na cultura escrita. Desse modo, é nosso objetivo comprovar o uso 
da mitologia presente nas moedas e analisar o modo como estas conjugavam aspectos 
da tradição literária e da aceitação social quando eram postas a serviço das autoridades 
políticas no mundo romano. 
Palavras-chave: 
Mitologia; numismática; Império Romano. 
 
Abstract: 
In this article we will analyze how myth was used as a discursive strategy in Roman 
coins. In order to do so, we will review the troubled period of the Second Triumvirate, 
in which Octavian manipulated the image of his ancestors and of the god Apollo 
aiming at validating his own political intentions. His desire to be accepted as the 
legitimate ruler found echoes in the fourth century AD, when Constantine adopted 
Apollo’s image with views to breaking himself from the tetrarchic system and starting a 
new era of Late monarchy. In both episodes, monetary emissions show peculiarities in 
their nomenclatures and images that allow us to conjecture issues other than those 
identified in written culture. Thus, it is our goal to point to the use of mythology in 
coins and to examine how they conjugated aspects of literary tradition and social 
acceptance when put at the service of political authorities in the Roman world. 
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1. Mito e mitologia na Antiguidade 
 Quando comumente se pensa em Antiguidade um dos primeiros temas que vem à mente são aqueles relacionados ao mundo mitológico. Basta que nos debrucemos nos livros tidos como fundadores de toda cultura literária ocidental, a Odisséia e a Ilíada de Homero, para resgatarmos de que modo os deuses justificavam ações e serviam como arquétipo para a manutenção dos valores da sociedade.3 

Assim, falar dos mitos é pensar em aspectos ligados às tradições, uma vez que se revelam narrativas aptas a conservar e inovar e, ao mesmo tempo, dados culturais que possibilitam a inserção do passado no presente. Prova disso é que as cidades do mundo greco-romano valiam-se das aventuras mitológicas de personagens itinerantes, como Hércules, Odisseu e Enéias, por que essas histórias engrandeciam os feitos de seus próprios reis e heróis, e reforçavam os laços com um passado misterioso e, portanto, mais grandioso (Harl, 1987: 78).  
Segundo o pressuposto da Antropologia Social, defendido por Georges Balandier nos seus estudos sobre a tradição, o rito ancestral tem fundamental importância para a manutenção da ordem, postulando que “a relação com os ancestrais manifesta a submissão às relações sociais e essa relação justifica, na linguagem do sagrado, a aceitação ou o renovo da ordem estabelecida” (Balandier, 1997: 38). Há ainda a questão de que quanto mais recuada no tempo, maior a força de uma tradição – por isso, as histórias míticas são suas exímias representantes (Prandi, 1997: 166). Daí a definição de Mircea Eliade (1963: 14) de que o: 

  
“mito conta uma história sagrada; relata um acontecimento que teve lugar no tempo primordial, no tempo fabuloso das origens. O mito conta como, graças aos atos dos seres sobrenaturais, uma realidade teve existência, quer seja a realidade total, ou apenas um fragmento; é sempre uma narrativa de uma criação: conta-se como qualquer coisa foi produzida, como começou a ser, existir.”  

O mito, para Dumézil (1968), conecta gerações, fornecendo argumentos de continuidade e manutenção de grupos sociais, reunindo em torno de si elementos estruturantes da comunidade; o mito promulga certo conjunto de ideias motoras de determinada sociedade. Mais que isso, ele auxilia na construção da cultura de um grupo, definindo preceitos morais, históricos, geográficos e zoológicos, além de 

                                                             
3 E de fato, conforme atesta Vernant (2006: 15-6), era mesmo a literatura, em todas as suas formas, que transmitia as tradições religiosas na Grécia Antiga, registrando e reforçando as narrativas sobre os deuses e, consequentemente, sobre a cultura helênica em geral. 
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selecionar um conjunto de diretrizes formadores da identidade literária do grupo (Barthes, 2001: 139).4  
Se nos é cara a importância do mito para compreendermos a configuração social, não podemos perder de vista que aspectos da tradição são lembrados e esquecidos, passam por sucessivas deformações e se tornam vulneráveis a todo tipo de usos e manipulações, assim como repentinas revitalizações (Rossi, 2007: 3). Assim sendo, os elementos perenes e mutáveis do mito presentes nas moedas romanas serão alvo de nossa investigação neste artigo, uma vez que acreditamos na força da representação inscrita e imagética destes artefatos.   

2. Moeda e Louvor 
 

A moeda antiga, para além de seu caráter econômico, possui uma importância discursiva relevante nos processos de fabricação de imagens em meio a conflitos políticos ou de reafirmação de lugares. Levando em conta a classificação discursiva proveniente de Aristóteles, na Retórica 1358b, as moedas integram o discurso epidítico, devido à sua função laudatória. Portanto, e conforme nosso posicionamento teórico vinculado à Nova História Cultural, não analisamos as moedas aqui buscando informações econômicas sobre o passado, mas sim objetivamos alcançar os discursos imagético-numismáticos e as representações que tais peças criaram do mundo político romano (Silva, 2014: 51). 
Cumpre notar que uma das matérias do gênero epidítico, ou seja, os louvores, aparecem primeiramente nos vestígios epigráficos, já que os decretos honoríficos são elementos fundamentais para tais inscrições. O elogio, gravado em pedra, imortalizava os feitos do homenageado, criando a sensação de que seu nome se eternizaria devido ao caráter duradouro do suporte (Zardini, 2014: 125-6). Fergus Millar (2003: 99), de outra forma, acredita que os textos epigráficos possam ser analisados na condição de produto literário, pois incorporam ao seu próprio modo aspectos dos padrões de estilo socialmente produzidos pela cultura.   
O valor de perpetuidade da memória e de capacidade elogiosa dos monumentos epigráficos pode ser verificado, igualmente, nas peças monetárias. Pearce (2003: xi), explica que estas representam um tipo de monumento móvel, de fácil multiplicação, que os homens inventaram para facilitar a comunicação do 

                                                             
4 Para Dumézil esse conjunto de idéias é chamado de ideologia, mas o autor não problematiza tal conceito. Dubuisson (1990: 9) justifica que Dumézil não conferiu a devida importância e trato no uso do termo e função da ideologia, a qual seria um “inventário de ideias-guia que governam o pensamento e conduzem a sociedade, a qual, claro, não implica alguma forma particular de organização da mente, o que quer que seja isso” (Dumézil, 1985 apud Dubuisson, 1990: 9). Barthes (2001: 150) argumenta que o uso do termo, como elemento que explica a função social do mito, pode levar à compreensão de que a narrativa mitológica é uma mentira ou uma confissão, que não se comprova, conforme defenderemos neste artigo. 
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soberano com os súditos, como alternativa à fixidez das obras em pedra.  Shotter (1979: 48) admite, por sua vez, que os símbolos referentes a mitos e deidades eram comuns nas moedas desde 300 a.C., tendo o objetivo de destacar em primeiro lugar a grandiosidade e poder de Roma e, mais tarde, dos governantes. 
A moeda em Roma estava diretamente ligada ao plano divino, conforme pode ser observado pelo próprio local de origem das oficinas monetárias, que ficava próximo ao Templo de Juno Moneta (Grant, 1958: 13). A etimologia desse epíteto de Juno provém da mãe das Musas, Mnemosíne, ligando-se portanto diretamente à memória (Stoll, 1897: 3200). Podendo o verbo monere, em latim, ser traduzido por lembrar, advertir, avisar, e as moedas serem produzidas sob tutela da deusa cujo epíteto liga-se a esse verbo,5 podemos conjecturar que as peças monetárias romanas carregavam a função de algo que auxilia a lembrança. Acreditamos que os símbolos contidos nas peças serviam a um propósito específico dentro de determinado contexto (conflituoso, comemorativo, etc.) e não são, pois, escolhas inocentes. De acordo com Martins (2011: 151), “[...] a figuração numismática restringe-se ao momento do hic et nunc, limitando e facilitando a recepção da mensagem, pois é pontual e o referencial é próximo e imediato”. Dessa forma, ao cunhar moedas contendo símbolos ligado à deusa Vitória, por exemplo, num contexto de guerra, a significação é bem especifica e a mensagem facilmente identificada pelo receptor: pode ser uma moeda votiva, se tiver sido cunhada antes ou durante o confronto, ou ainda comemorativa, se a produção tiver sido posterior ao evento. 
 

3. As Moedas e os Mitos de Fundação  
 

Dentro do contexto político romano, a moeda funcionaria como uma espécie de rito dentro de ritual maior, devido a sua inter-relação simbólica com os deuses, cheia de significação, encenação, através da qual o fiel buscaria representar sua relação com este ou aquele ser divino (Shotter, 1979: 53). Destarte, se a um soberano era importante parecer piedoso perante a sociedade, a moeda reforçaria isso por meio do uso de símbolos que remetam à pietas. As duas moedas dos exemplos abaixo evidenciam bem essa questão. 
 

                                                             
5 Na guerra contra Pirro (século III a.C.), os romanos temiam que lhes faltasse dinheiro e foram pedir conselho a Juno sobre tal assunto. Como a deusa afirma que jamais faltaria dinheiro aos romanos enquanto houvesse justiça nas guerras, foi decidido que a cunhagem das moedas a partir de então seriam feitas sob os auspícios de Juno (Grimal, 2011: 318). 
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Figura 1 – Aureus de 42 a.C., cunhado em Roma.  Anverso: Busto de Otávio. Legenda: III. VIR 
(triumuir) R(ei) P(ublicae) C.(onstituendae) C(aius) CAESAR [Triúnviro para a manutenção da República]. Reverso: Enéias carregando Anquises no colo. Legenda: IIII. VIR (quattruorvir) A(uro) 
P(ublico) F(eriundo) L(iuineus) REGVLVS, [Quatriúnviro cunhador do erário público]. Referência: 
RRC 494/3b. 
 

A moeda acima (Figura 1) foi cunhada no ano 42 a.C., um ano após ser negociado e estabelecido o Triunvirato, sancionado pela Lex Titia em 27 de novembro daquele ano, por meio do qual Antônio, Lépido e Otávio receberam o cargo de tresuiri rei publicae constituendae. Neste momento, os triúnviros iniciaram uma série de proscrições contra seus inimigos em Roma e preparavam-se para empreender guerra contra Bruto e Cássio, os quais haviam se retirado para a Grécia a fim de fugir de possíveis punições após terem planejado e executado o assassinato de Júlio César, em 44 a.C. Bruto e Cássio foram vencidos pela coalização dos triúnviros na Batalha de Filipos, em outubro de 42 a.C. (Syme, 1939: 190). 
A moeda compõe uma série de três modelos cunhados sob autoridade do quatriúnviro monetário Lúcio Livineio Regulo, conforme a inscrição do reverso demonstra. Nelas, aspectos míticos ligados às famílias dos triúnviros citados acima são representados, de modo a glorificar suas posições perante a sociedade romana e demonstrar seus valores,6 como a pietas com a ancestralidade. A pietas pode ser traduzida como um sentimento de dever para com os deuses e ancestrais, e é bastante cara aos romanos; a própria ideia amplamente veiculada por Augusto de sua suposta restauração da República está ligada ao sentimento de pietas, uma vez 

                                                             
6 As outras moedas dessa série são as RRC 491/1 e a 492/2a, dois áureos. A primeira moeda representa Lépido, que aparece no anverso portando seu título recém-conquistado de triúnviro e no reverso aparece a Vestal Emília, ascendente mítica da gens Aemilia, da qual Lépido era integrante. A segunda moeda representa Antônio, também portando o título de triúnviro, e no reverso aparece Hércules, que era aclamado como ancestral da gens Antonia.  
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que resgatar o que discursivamente seria a perfeita gestão da res publica era demonstrar respeito tanto com os deuses quanto com os cidadãos romanos (Scheid, 2005: 177). Conforme Eck (2007: 11), uma das primeiras ações públicas de Otávio ao ser reconhecido como filho de Júlio César foi demonstrar esse respeito para com a memória deste, legitimando-se como um romano portador de pietas, ao prometer uma punição aos assassinos de seu pai e a execução das promessas que constavam no testamento de César. Na Eneida de Virgílio, por exemplo, é o sentimento-guia do personagem principal, Enéias. Por isso, aqui, a escolha do moedeiro consistiu em apresentar Otávio, no anverso, em uma cena importantíssima do mito de seus ancestrais: Enéias carregando sobre os ombros Anquises, seu pai. 
Tal cena é tratada no livro II da Eneida, quando Enéias narrou à Dido os momentos finais de Tróia, descrevendo eventos famosos da guerra, tais como o do cavalo de madeira cheio de gregos e a da morte do rei Príamo pelas mãos do filho de Aquiles, Pirro. Na narração, Enéias, vendo a destruição iminente de Tróia, correu para a sua casa em busca de sua família, composta por seu pai, Anquises, o filho pequeno, Ascânio (que na Eneida recebe também o nome de Iulo, de modo a reforçar as origens da gens Iulia) e a esposa Creúsa. Anquises, já bem idoso, orientou seu filho Enéias a deixá-lo para trás e salvar seu neto; Enéias, porém, lhe respondeu da seguinte maneira:  

 “Vamos paizinho! Segura-te no meu pescoço e não caias.  Vou carregar-te nos ombros; brinquedo de criança é seu peso. Venha o que vier, corremos perigos iguais, pois para ambos a salvação será a mesma. [...]” (v. 707-10)7 
 Agindo dessa forma, Enéias, piedoso, nem cogitava abandonar seu pai. E, assim como o herói, Otávio, que naquele momento concentrava seus esforços em produzir imagens que apelassem à memória de Júlio César,8 seu pai por adoção, buscava parecer piedoso em suas ações e representações. Vale ressaltar, ainda, que a peça cunhada era uma emulação de uma moeda do próprio Júlio César, que por sua vez já havia sido homenageado em outro exemplar, contendo a mesma cena, atestando o impacto de tal episódio entre os romanos. 

 
 
 

                                                             
7 'ergo age, care pater, cervici imponere nostrae;/ipse subibo umeris nec me labor iste gravabit;/quo res cumque cadent, unum et 
commune periclum,/una salus ambobus erit [...]. Tradução de Carlos Alberto Nunes (2014). 
8 Para uma discussão sobre, cf. Silva (2014: 66-84). 
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Figura 2 – Denário de 47-6 a.C., cunhado na Sicília. Anverso: Deusa Vênus portando diadema. Reverso: Enéias carregando o palladium na mão direita e Anquises no ombro esquerdo. Legenda: 
CAESAR. Referência: RRC 458/1. 
 

Na moeda acima a deusa ancestral da gens Iulia aparece no anverso, ligando-se diretamente à cena do reverso, de Enéias carregando o pai. Cumpre observar que a escolha da deusa Vênus para o anverso não é despropositada, já que Enéias era filho desta com Anquises. Assim, a deusa, nessa peça, cumpre a função de proteger de seus entes queridos, papel que desempenhava em toda a narrativa da Eneida.  
Vale pontuar que uma mudança fundamental no processo de cunhagem romana ocorreu por determinação de Júlio César: em 44 a.C., o Senado autorizou que o dictator tivesse sua face representada nas moedas, algo até então inédito. Existe uma discussão sobre se César teria visto ou não sua face inserida nos anversos das moedas, uma vez que ele fora assassinado em março daquele mesmo ano (Bieber, 1974: 881). A mudança pode ser identificada a partir de uma moeda do ano 44 a.C. (RRC 480/5a), na qual a face de César é retratada no anverso, laureada; no reverso, temos o título do moedeiro responsável pela cunhagem. Mas, ao invés da imagem de algum deus referente à família do moedeiro (como era de costume, até então), é a deusa Vênus quem aparece, ou seja, a deusa protetora de César, tal como vê-se no exemplar acima. Portanto, César não tem sua face retratada na moeda da Figura 2 porque até então era impensável tal prática – diferente do que ocorre na moeda de Otávio, quando essa técnica já estava estabelecida e autorizada. 
Um ponto a ser observado é que Otávio é triplamente piedoso na moeda da Figura 1: ele está vinculado, ao mesmo tempo, a Júlio César, seu pai, a Enéias, que é seu ancestral e também o fundador das bases que serviram ao surgimento de Roma, e à Vênus, deusa ancestral de sua gens. O repertório simbólico de Otávio era tão 
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forte e caro aos romanos que Zanker (2010: 45) chegou à conclusão de que foi mais fácil para o futuro princeps construir uma imagem positiva do que o seu rival, Antônio, associado ao Oriente.9   
Já a condição de Enéias como herói-fundador reforça a pietas de Otávio, uma vez que o filho de Anquises foi caracterizado, por exemplo, na Eneida, por sua extrema cautela em sempre consultar o plano divino antes de agir, em aceitar os fados e no zelo com o pai e seus companheiros. Enéias, de fato, desde sua representação no Hino homérico a Afrodite e na Ilíada era tido como bem quisto e protegido dos deuses devido à sua pietas, uma vez que ele estava destinado a dar continuidade à honrada estirpe dos troianos (Oliva Neto, 2014: 21-4). Otávio buscava parecer, frente ao mundo romano, da mesma forma que seu ancestral, como fica evidente em sua retórica de nova era, que se instaurou a partir do momento que derrotou Antônio e Cleópatra e salvou Roma de cair em desgraça. Se os descendentes de Enéias fundaram Roma, Otávio reforçou a ideia de que ele era o refundador da ordem, na sua condição de restaurador da res publica.  
O discurso de restauração de Otávio fundou, supostamente, uma nova era romana. O mito da Idade de Ouro foi reforçado a partir dessa ideia de variadas maneiras,10 ligando-se aos mitos de fundação da Vrbs, os quais eram associados diretamente a Otávio. Como demonstra Le Goff (1990: 284-5), na construção do mito da Idade de Ouro é elemento recorrente associar o presente a um passado mítico perfeito, que aqui é representado pelo grande respeito de Enéias com o plano divino e ancestral. Como aparece na Eneida (VIII, v. 314-27), a Idade de Ouro para os romanos era o denominado Século de Saturno, quando este deus foge do Olimpo e funda seu reino de paz e prosperidade no Lácio. Passado o tempo, as gerações seguintes fazem com que esse tempo de harmonia termine. 
A era de ouro floresceu novamente nos mais variados momentos de reestruturação política. No final do século III d.C., por exemplo, ela era descrita nos discursos laudatórios. Eumênio, panegirista de Constâncio Cloro (296-306 d.C.), no Pro Instaurandis scholis oratio (289 d.C.), enaltece os tempos vindouros por acreditar que o financiamento da reforma das cidades gaulesas representava uma Idade de Ouro (aurea illa saecula) que brotou nos tempos de Saturno e renasceu sob os aeternis ausppiciis de Diocleciano/Iouis e Maximiano/Herculis (Pro Inst. Sch. Or., 18, 5).11 

                                                             
9 Discordamos dessa posição de Zanker, já que chegar a tal assertiva se torna uma saída fácil em retrospectiva, levando em conta que Otávio saiu vencedor na disputa contra Antônio; além disso, essa crítica ao suposto orientalismo de Antônio é fruto da propaganda discursiva dos partidários de Otávio, afinal, seria inocente acreditar que Antônio, hábil político, associaria a sua imagem a símbolos que lhe fosse prejudicial. Tudo que temos dessa disputa é fruto de um discurso vitorioso, que maculou a imagem de Antônio. 
10 Para ficamos em dois exemplos: a Ara Pacis e a própria Eneida. 
11 Adeo, ut res est, aurea illa saecula, quae non diu quondam saturno rege uiguerunt, nunc aeternis auspiciis Iouis et Herculis 
renascuntur. 
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A fala de Eumênio, por sua vez, retoma a tradição mitológica grega imortalizada por Hesíodo, citando a Idade de Ouro como o tempo que reinava Urano (Ouranos),12 no qual os deuses se “nutriam de seus pródigos bens” (O trabalho e os dias, v. 119). Trazer à cena pública a memória de um tempo em que deuses autonutriam sua força e poder, significava um poderoso recurso retórico dos panegiristas da Tetrarquia para revigorar a imagem divina dos imperadores.  
Mais tarde, durante o governo de Constantino, o Grande (306-337), novamente a imagem do mito de origem e da Era de Ouro é recuperado, o que podemos observar por meio das emissões monetárias desse imperador. O contexto não deixa de ser também envolto em elementos míticos. Constantino decidiu, a partir de 324 d.C. que a antiga cidade de Bizâncio seria a sede de uma nova capital, denominada Constantinopla: a “Nova Roma.”13 Tal decisão teve ligação com as vicenálias de Constantino e a necessidade de renovação de seu reinado. Após comemorar em Roma, voltou-se para o Oriente e começou a planejar a cidade (arquitetonicamente).  
Constantino, a princípio, havia projetado edificar sua capital em Ílion, na Tróade, mas fora persuadido a mudar de sede mediante sonhos e auspícios, optando por Bizâncio (Sozomeno, II, 3, 2 apud Silva, 2005: 62). As moedas de 327 d.C., com a legenda CONS(tantinopla), comprova que nessa data já havia toda uma estrutura que garantia a instauração de um governo na cidade (Bruun, 1966: 562). Mais interessante é a imagem que as peças numismáticas portavam (Figura 3).    

 

                                                             
12 Saturno assumia na literatura latina a alegoria de Cronos, titã do Olimpo (Lafer, 2006: 77). O mito na cultura greco-latina, no entanto, não era regido pela simples associação, de modo que autores antigos agregaram diferentes funções aos deuses e às figuras mitológicas em suas narrativas (Vernant, 2006: 30-1). Eumênio, por exemplo, associava a imagem de Saturno a Urano, titã da Era de Ouro.  
13 Situada na margem ocidental do Bósforo, Bizâncio fora fundada e meados do século VII a.C. 
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Figura 3 – Loba na direção esquerda, amamentando a Rômulo e Rêmo; duas estrelas de oito pontas acima. Levantamento das efígies monetárias dos reversos dos aes cunhados em diversos ateliês do Império (identificação inferior a cada foto), entre 330 e 340 d.C. Referência: Cohen, 
112a.14  
 

As moedas cunhadas por Constantino e seus filhos, que traziam legendas como GLORIA EXERCITVS, VRBS ROMA BEATA e VOT XX MVLT XXX tornam inequívoca a menção tradicional aos primórdios da Vrbs Aeterna, mesmo que a política dos imperadores estivesse voltada diretamente para o Oriente e as principais comemorações do Estado fossem celebradas em Constantinopla (Bruun, 1966: 47-8). Na nova capital, Constantino fez uma réplica arquitetônica de Roma; sob o aspecto alegórico, sua obra o equiparava a Enéias e a Rômulo, não sendo por acaso que os planos iniciais de construção urbana do imperador se inclinassem para Tróia (Silva, 2005: 70). Roma, seus mitos e tradições primevos, nunca deixaram de exercer poder e fascínio na imagética posterior do Império. 
Nos contextos apresentados, de Otávio e de Virgílio, assim como no de Constantino, o mito, na retórica laudatória, cumpria, de certa forma, um papel de mantenedor da imagem pública dos governantes romanos, por seu poder em promover uma conexão entre homens e deuses. Conforme Pollini (1990: 334), uma das características marcantes do final da República e ao longo do Principado foi o 

                                                             
14 A montagem do quadro apresentado acima, bem como maiores informações sobre essa tipologia monetária (AE 3; AE 4) pode ser encontrada em: http://www.tesorillo.com/aes/112/112.htm 
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relacionamento especial que os líderes políticos diziam possuir com o plano divino, de modo que tal relação os auxiliavam a assegurar suas posições dentro do cenário político romano. Um dos deuses constantemente ressaltado na trajetória política de Otávio, como veremos a seguir, foi Apolo. Em seguida, veremos como esse mesmo deus foi apropriado pela política de Constantino, num momento análogo ao triunvirato, em que se buscava na mitologia recursos que legitimasse a autoridade de governar.   
4. As diferentes apropriações da imagem de Apolo 
 

Suetônio (Diu. Aug. 70.1-2) registrou um boato que teria sido veiculado por volta de 40 a.C., por meio do qual uma associação entre Otávio e o deus Apolo fora perpetrada: tratava-se de um banquete no qual o futuro princeps e seus convivas caracterizaram-se como os 12 deuses do Olimpo, e Otávio representou-se como o deus da lira. Segundo a narrativa de Suetônio, o banquete serviu para que Antônio veiculasse um vitupério a Otávio, criticando sua postura em tal evento, que teria sido excessiva. Importa-nos aqui, porém, discutir a significativa utilização de Apolo por Otávio, e a consequente “popularização” de tal deus no panteão romano,15 bem representada pelo esforço do novo imperador em, após a vitória em Ácio (31 a.C.), não só dedicar a esta divindade vários espólios de guerra, mas também aumentar o templo de Apolo que existia naquela região (Suet., Diu. Aug., 18, 2). Em 28 a.C., o futuro princeps deu início à construção de um templo no Palatino (Suet., Diu. Aug., 29, 1; Aug., R.G., 19). Vale ressaltar que esse foi o primeiro templo de Apolo inserido dentro do pomerium, ou seja, dentro do campo sagrado da Vrbs (Davis, 2001: 115). 
Significativa é a história da concepção de Otávio/Augusto. Mais uma vez é Suetônio (Diu. Aug., 94, 4) que nos traz essa narrativa, a qual o autor diz ter retirado de um livro intitulado Theologumena, de Asclepia de Mendes. Átia, a mãe de Otávio, teria adormecido no templo de Apolo, quando uma serpente aproximara-se dela. Ao acordar, a matrona notou um sinal em forma de serpente em seu corpo, a qual jamais sairia. Dez meses após tal acontecimento, nasceu Otávio, que foi, por isso, considerado filho do deus. Além disso, Átia antes de ter dado a luz teria sonhado que seus sinais vitais foram levados até as estrelas e se espalhados por todo o orbe, enquanto Otávio teria sonhado com o sol nascendo do ventre de sua mãe.  
Digno de nota, ademais, mencionar que existiu uma narrativa na qual o primeiro templo apolíneo construído em Roma, em 430 a.C., foi edificado graças a 

                                                             
15 Não há dúvida de que os romanos conheciam e cultuavam o deus antes da ascensão de Otávio, já que dois templos foram erguidos em Roma homenageando Apolo anteriormente: em 430 a.C. foi construído um templo de Apolo com o propósito de afastar uma praga; outro em 350 a.C. No decorrer das Guerras Púnicas, em 212 a.C., foi instituído os Ludi Apollinares (Smith, 2005: 232). 
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um ancestral de César, reforçando ainda mais o vínculo com Apolo (Liv., 7.29,7). Por fim, vale ressaltar que o templo de Apolo foi construído nas dependências da domus de Augusto, no Palatino, evidenciando o estreitamento do imperator com tal divindade (Suet., Diu. Aug., 29.3). Dessa forma, desde 28 a.C. já temos moedas de Otávio associado a Apolo.16   
 

 
Figura 3 – Aureus, cerca de 15-13 a.C., cunhado em Lugdunum. Anverso: busto de Augusto. Legenda: AVGVSTVS DIVI F(ilius) [Augusto filho do divino]. Reverso: Apolo Citharoedus, com vestes longas, portando o plectrum e a lira. Legenda: IMP(erator) X, ACT(ium) no exergo [Imperador pela décima vez, Ácio no exergo]. Referência: RIC 170.   Nessa moeda, Augusto aparece enfatizando duplamente sua relação com o plano divino: primeiro pelo título grafado no anverso, Diui filius (filho do divino), alcunha esta recebida desde 42 a.C., quando César fora incluído no panteão romano (Alberto, 2004: 33). A constante utilização de tal epíteto por Augusto – e aqui estamos falando de uma moeda da década de 10 a.C – na sua trajetória demonstra a autoridade que essa filiação lhe conferia. A segunda associação, evidentemente, é demonstrada pelo reverso da moeda, na qual encontramos Apolo Citharoedus – o tocador de lira – a qual é segurada em sua mão esquerda, e na direita um plectrum, ferramenta plana utilizada para tocar um instrumento de cordas.  

Um merecido destaque deve ser dado à inscrição que aparece no exergo na moeda, ACT, abreviação de Actium, cidade do golfo da Ambrácia, conhecida pelo seu templo ao deus Apolo. Este, nessa moeda, é especificamente o Apolo de Ácio, o qual além de ter as conexões referenciadas acima com Augusto, era o deus que 
                                                             
16 Cf. RIC 272. 
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olhou pela vitória do imperator sobre Antônio e Cléopatra, em 31 a.C. Cumpre notar que a Batalha de Ácio terá vital importância na carreira de Otávio, e um verdadeiro mito é criado em torno dela, como demonstra Wallace-Hadrill (1998: 5), que em sua análise evidencia que tal batalha representará, na literatura e na política augustana, a verdadeira salvação de Roma.17 A moeda acima, portanto, de uma só vez evoca os mitos de Júlio César, de Apolo e também o da vitória do princeps sobre rivais que supostamente devastariam Roma. 
Vale acrescentar que essa imagética construída por Augusto também será construída pela poesia. No Carmen 4.15 Horácio também apresenta essa relação entre Augusto e Apolo. O poeta, no início do poema, é impedido por Apolo de cantar sobre guerras, e assim opta por descrever os empreendimentos de Augusto que conduziram à suposta paz que reinaria em Roma. O modo como estão dispostos os termos Phoebus e Caesar (respectivamente, nos versos 1 e 4) cria a ideia de que Augusto se metamorfoseia em Apolo, exprimindo a imagem que Otávio desejava construir para si desde o início de sua trajetória, mas que somente consolidou após a Batalha de Ácio (Martins, 2011: 142-3). 
A apropriação de Apolo também será desenvolvida por Constantino (306-337 d.C.), quando percebemos um inequívoco paralelo que utiliza não só a popularidade do deus na tradição romana, como também aproveita a força política que este obteve no governo de Augusto, conforme vimos acima. Como afirma Vam Dam, “antes de ser um imperador cristão, Constantino foi um típico imperador” (2008: 11), ou seja, apresentava seu modelo de governo conforme os padrões tradicionais e litúrgicos do Império. Ora, ao longo do Principado, Apolo continuava sendo solicitado pela domus imperial, embora se tornasse mais comum a caracterização visual do Sol Invictus.18 Duas obras são fundamentais para se compreender os estudos sobre a larga tradição do culto solar na Roma dos imperadores: The Cult of Sol Invictus (1972), de Gaston H. Halsberghe, que afirmou o culto a Elagabal, divindade síria, como um dos mais difundidos no século III d.C., em detrimento do disco solar, divindade considerada indígena e venerada em Roma anteriormente; e a obra de Steven Hijmans, Sol: the sun in the art and religions of Rome (2009), na qual o autor concentrou suas análises no culto às imagens e às esculturas solares em Roma. O primeiro se embasou na literatura, o que permitiu aprofundar os estudos sobre a retratação do Sol como deus e o seu lugar na mitologia; o segundo fundamentou sua teoria na cultura material, pois considerou os testemunhos escritos muito pouco efetivos para compreender os ritos e as formas como a adoração foi difundida no Império. Nossas análises sobre o culto solar no reinado de Constantino se encontram no meio termo, pois trabalhamos tanto com as moedas como com os panegíricos dedicados ao soberano.  

                                                             
17 Para uma discussão sobre a mitificação da Batalha de Ácio, cf. também Zanker (1988: 82 e ss.) 
18 Imageticamente, Apolo e o Sol Invictus são relacionados nas moedas devido à coroa de raios solares (Benoit, 1970: 89). 
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A fortuna crítica que se dedicou a explorar a imagem de Apolo na era constantiniana ganhou força com os trabalhos de Jacob Burckhardt, The age of Constantine, The Great (1853), seguido pelo trabalho de Christopher Bush Coleman, intitulado Constantine, The Great, and Christianity (1914). Em ambos os textos, é patente a clara barreira estabelecida entre o cristianismo e aquilo que se denominava de “paganismo”, conforme uma vertente da historiografia que, mais tarde, será cristalizada por Arnaldo Momigliano, em sua coletânia de artigos The conflict between paganism and christianity in the fourth Century (1963). No caso dos estudos sobre Apolo, o deus demarcaria uma fase pagã da religião de Estado, ao passo que o abandono dessa imagem divina nas moedas de Constantino e o imediato aparecimento do monograma (chi e rô, letras gregas iniciais da palavra Cristo) reafirmariam a mudança na devoção do imperador, cuja inclinação cristã influenciaria nos assuntos políticos (Coleman, 1914: 47). Temos a opinião de que a dicotomia religiosa que se tornou o padrão de estudos sobre o Dominato não pode mais se sustentar. A caracterização multifacetada das relações políticas e das interações religiosas, ao longo de toda a extensão do Império e de todo o período do século IV d.C., não pode ser resumida a dois blocos cuja unidade já foi posta em cheque pela nova perspectiva teórica, que propõe o abandono do termo “paganismo” e a compreensão de que cristianismos atuavam de diferentes formas, surgiam e eram confrontados a todo tempo na Antiguidade Tardia.19  
Desse modo, optamos por dar maior atenção aos Panegíricos Latinos dedicados a Constantino, conjunto de cinco discursos declamados na corte em 307, 310, 312, 313 e 321 d.C., respectivamente. Especificamente no panegírico VI, de um autor anônimo e datado de 310 d.C., pudemos observar a construção da relação de Apolo e Constantino. Tal opção se justifica, uma vez que esta obra foi produzida no Ocidente, na região onde, naquele momento, Constantino precisava de fato legitimar suas bases de governo (devido aos constantes oponentes ocidentais). Além disso, o panegírico é um testemunho direto, que corresponde à época em que a alegoria do Sol Inuictus estava sendo propagada, ao contrário das fontes cristãs posteriores, as quais trataremos mais à frente.20  
Quando Constantino marchou para Marselha a fim de enfrentar Maximiano 

(284-307 d.C.), no final de 309 d.C., teria oferecido, no caminho, sacrifícios em um 
templo de Apolo; no retorno, passou novamente pelo local para agradecer a 
proteção e seguiu para a fronteira do Reno, para aplacar agitações bárbaras (Pan. 
Lat. VI, 21, 3; Nixon & Rodgers, 1994: 248). Nesta ocasião, Constantino “viu o 
deus [Apolo] e este o reconheceu, assim como os cantos divinos dos poetas 
                                                             
19 Para maior contato com a nova nomenclatura em voga na academia consultar Cristianismos: Questões e debates 
metodológicos (2011), de André Leonardo Chevitarese.  
20 Também o Panegírico Latino VIII, de 313 d.C., trabalha a relação de Constantino com Apolo, abordando o conflito do imperador com Maxêncio, onde o deus surge conduzindo os eventos. Devido às dimensões desse artigo, optamos por não discorrer sobre este contexto. 
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premeditam a quem está destinado reinar sobre todo o mundo” (Pan. Lat. VI, 21, 
5).21 A profecia feita naquele momento (sonho ou visão, dependendo da 
interpretação dos autores), dizia que o imperador reinaria por trinta anos, sob a 
proteção de Apolo (Pan. Lat. VI, 21, 4). Apolo surge então como um protetor, 
acompanhado da Vitória, prometendo coroas de louros por trinta anos ao 
imperador: “Constantino, a ti Apolo e sua companheira Vitória oferecem coroas de 
louros” (Pan. Lat. VI, 21, 4).22  

Tal cena corresponde ao follis que traz a divindade de pé, nua, com a legenda SOLI INVICTO COMITI (Figura 4). Essa divindade que apadrinhava, e ao mesmo tempo personificava o próprio imperador (como comprova o globo, símbolo de poder do basileus), aparece também em um modelo semelhante de moeda, que se diferencia apenas pelo busto na imagem do reverso (Figura 5). Neste caso, vê-se reproduzir uma mimetização do busto de Constantino presente no anverso 
.  
 

 
Figura 4 – follis cunhado em Augusta Treuerorum, em 310-313 d.C. Anverso: Constantino com a coroa de louros e vestes militares. Legenda: CONSTANTINVS P(ius) F(elix) AVG(ustus) [Constantino Augusto, Piedoso e Venturoso]. Reverso: Apolo (Sol) irradiado, em pé, com a parte superior do tórax e o ombro esquerdo cobertos, segurando o globo na mão esquerda e erguendo a mão direita. legenda: SOLI INVIC-TO COMITI /T F/ PTR [Sol Invicto Companheiro]. Referência: 
RIC VI 874.  

                                                             
21 Vidisti teque in illius specie recognouisti, cui totius mundi regna deberi uatum carmina diuina cecinerunt. 
22 Constantine, Apollinem tuum comitante Victoria coronas tibi laureas offerentem. 
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Figura 5 – Follis cunhado em Augusta Treuerorum, em 310-313 d.C. Anverso: Constantino com a coroa de louros e vestes militares. Legenda: IMP(erator) CONSTANTINVS P(ius) AVG(ustus) [Imperador Constantino Augusto Piedoso]. Reverso: Apolo (Sol) irradiado, com a couraça imperial, virado à direita. Legenda: SOLI INVICTO COMITI [Sol Invicto Companheiro]. Referência: RIC VI 889.   O panegírico de 310 toma proveito do aniversário da cidade de Augusta Treuerorum, nas Gálias, para chamar a atenção para o aniversário vindouro de Constantino, suas quinquenálias e, claro, a legitimação do seu reinado com a vitória sobre Maximiano (Pan. Lat. VI, 1, 1). Segundo a tradição historiográfica, Apolo foi solicitado como divindade por Constantino para afastar a sua imagem da Tetrarquia, especialmente de seu rival imediato, Maximiano (Barnes, 1981: 36; Marvilla, 2008: 83). O deus traria ainda uma conexão dinástica com o imperador Claudio, O Gótico (268-270), de quem Constantino descendia (Pan. Lat. VI, 2; Galletier, 1949: 52).23 O reconhecimento de Constantino como legitimo basileus encontrou em Apolo, assim, uma continuidade ancestral do poder imperial e a sequência de apadrinhamento divino, já que Constâncio Cloro também oficializou sua adoção à imagem solar (Pan. Lat. VI, 2, 4; Marvilla, 2008: 82).24 

Elliot (1990: 353) considera a presença de Apolo nas moedas de Constantino como algo impessoal, que não representa nem sua devoção particular nem um projeto político eficiente, afirmando que somente após 323 d.C. o pensamento político do imperador se manifestará e seu reinado tomará força, mediante a adoção do cristianismo. As moedas não configuram, para Elliot (1990: 350), bons 
                                                             
23 Rodgers (1989: 238-9) argumenta que a associação com a imagem de Cláudio, O Gótico era limitada, já que o mesmo ocupava-se das invasões góticas quando Augustodunum sofreu reveses na segunda metade do século III, sendo mal visto pelos grupos mais tradicionais da cidade. Por isso, a política de Constantino buscava legitimidade, com mais frequência, na imagem de Augusto, principalmente na arte monumental.    
24 Para o panegirista de 310 Constantino foi privilegiado por haver “nascido para reinar” [quod imperator es 
natus] (Pan. Lat. VI, 2, 5). 
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indicadores para a verificação de continuidades e rupturas na imagética imperial, já que naquele momento seus símbolos se tornaram um “peso morto da iconografia tradicional”.25 Pensando por outra perspectiva, Barbara Saylor Rodgers (2012: 309) compreende que as citações dos panegíricos que vinculavam Constantino a Apolo, na verdade correspondiam a emulatio dos tempos augustanos, em referência as citações de Virgílio.26 Nas Bucólicas (4. 10), Virgílio diz: “Diana, teu Apolo hoje reina”: [Diana] Tuus iam regnat Apollo.” Temos ressalvas a fazer na interpretação de ambos os autores. 
A questão levantada por Elliot nos parece bastante limitada, e até mesmo anacrônica, uma vez que se apoia no fato de que seria possível a Constantino prever o avanço do cristianismo, abandonado a devoção a Apolo quando a imagem deste deus já se apresentasse “desgastada”. O autor parece então acreditar na imagem construída por Eusébio de Cesaréia (De Vita Constantini, 335 d.C., e De Laudibus Constantini, 336 d.C.) e Lactâncio (De Mortibus Persecutorum, 321 d.C.), defendendo a tese que vê no cristianismo a salvação para o Império e a principal saída para arregimentar apoio dos grupos aristocráticos no século IV d.C.27 Investidas de autores mais recentes sobre o tema, reproduzem afirmações que também estão pautadas na visão posterior apresentada pelos discursos da patrística. Exemplificando tal problema, remetemos à opinião de Raymond Van Dam, em Remembering Constantine at the Milvian Bridge (2011, p. 105) ao considerar que a “divindade companheira” e a “divina inspiração” mencionadas nos Panegíricos Latinos são nomenclaturas vagas e pouco esclarecedoras sobre a representação do Sol Inuictus, comentário que consideramos superficial, já que a análise da retórica do discurso e a própria inscrição monetária sempre permitem ricas ponderações sobre o contexto. Já Jonathan Bardill, na obra Constantine, divine Emperor of The Christian Golden Age (2012, p. 172-3), toma como referência a perspectiva cristã até mesmo para analisar as moedas, afirmando que a cunhagem de moedas com a efígie de Constantino acompanhada do monograma ratifica por si só a fase cristã do reinado de Constantino e a superação da fase em que Apolo sustentava a imagética imperial.  
Em suma, é nosso objetivo alertar para o fato de que os escritos cristãos da fase de estabilidade do governo de Constantino (após 324 d.C.) vêm sendo cristalizadas historiograficamente como obras canônicas, se tornando fontes de 

                                                             
25 O autor atesta que a figura de Apolo aparecia em diferentes momentos do governo de Constantino após 312 d.C., quando o imperador não tinha mais associação nenhuma com esse deus na produção textual, chegando a conclusão que as imagens divinas eram aleatórias nas peças emitidas pelos imperadores do século IV d.C. (Elliot, 1990: 350).  
26 Além do verso citado a seguir, também na Bucólica IV (5-12), de Virgílio, é usada a expressão “casta, faue, 
Lucina: tuus iam regnat Apollo”.    
27 Para entender a importância da produção eusebiana, são leituras obrigatórias Constantine and Eusebius (1981), de Timothy D. Barnes, e In Praise of Constantine. A historical study and new translation of Eusebius’ Tricennial Orations (1976) e Constantine and the Bishops: the politics of intolerance (2000), de Harold A. Drake; no Brasil, trouxe um novo frescor aos estudos sobre o bispo a obra O Império Romano e o Reino dos Céus (2008), de Miguel Marvilla. 
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informação fundamental até mesmo para o estudo da primeira fase do governo do imperador, para a qual há um conjunto de textos de procedência gaulesa, os Panegíricos Latinos, que são capazes de sustentar importantes considerações sobre os conflitos, as representações e diferentes percepções a respeito das relações entre o imperador e a divindade solar.28 
Barbara Saylor Rodgers, por sua vez, embora leve em consideração os vínculos com a cultura literária clássica, identificando as citações do período constantiniano feitas a Augusto, logo descarta uma leitura política em suas análises, concluindo que o culto a Apolo se configurava como um exercício retórico casualmente refletido na imagética numismática. De modo algum podemos ratificar a afirmativa da autora, assim como aquela dita por Elliot, a respeito das emissões monetárias. Para Levick (2002: 44) é inegável o papel ativo das moedas no processo de propagação política dos imperadores romanos: “as marcas de autoridade que legalizavam o estabelecimento do poder de um governante poderiam variar de acordo com os interesses do candidato (imagens divinas, associação a outro princeps ou virtudes régias) ou depender da influência dinástica e associação com um ou outro grupo político, mas a mensagem da moeda era sempre uma parte importante da sua legitimação política.” Bruun (2002: 39) relembra que os estudos sobre as moedas “podem nos dar uma visão mais viva e imediata do Império, seja sobre a economia monetária ou a vida econômica de grupos sociais, mas em particular sobre a relação do centro imperial com as periferias provinciais”, apresentando símbolos e imagens que respondiam aos anseios dos súditos naquele momento vivido pela região ou pela cidade. 
Num plano mais geral, entre o fim da República Romana e o princípio do Império, verificamos predominar uma mística de “renovação” (conforme o que mencionamos sobre a Idade de Ouro), especialmente perceptível nos símbolos e inscrições das moedas, com a presença notória dos símbolos solares nos tempos de reafirmação política de Augusto (Le Goff, 1990: 301). No século IV d.C., recuperar a devoção do primeiro imperador de Roma por Apolo, assim como emular os principais poetas responsáveis pela construção da imagem da monarquia augustana (a exemplo de Virgílio), é tão eficiente no projeto político do candidato quanto a edificação de um templo ao deus por Constantino, na capital do Império no Ocidente, Augusta Treuerorum (Pan. Lat. VI, 22, 1; Galletier, 1949: 73).29  

 

                                                             
28 Rodrígues Gervás, na obra Propaganda política y opinión pública en los panegíricos latinos del bajo Imperio (1991) e os recentes estudos de David Potter, Constantine, The Emperor (2013) e Rajiv Kumar Bhola, A Man of Visions: A 
New Examination of the Vision(s) of Constantine. Panegyric VI, Lactantius’ De mortibus persecutorum, and Eusebius’ De 
vita Constantini (2015), embora diversifiquem as análises e proponham revisões historiográficas ao tema da “visão da Ponte Mílvio”, ainda insistem na necessidade de ratificar a versão cristã dos fatos. 
29 Este templo pode ter sido revitalizado a partir de outro por Constantino, ou pelo seu pai, Constâncio Cloro (Jullian, 1920: 107). 
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5. Considerações Finais  
 Os mitos, de acordo com o que analisamos, foram apropriados e modificados de acordo com as necessidades políticas em questão. O culto a Apolo, por exemplo, cumpriu com seu papel de legitimar a imagem pública de Constantino enquanto lhe aprouve manter-se ligado a essa divindade. O basileus do século IV d.C. seguiu os passos de Augusto, que na instabilidade política da segunda metade do século I a.C. cercou-se da imagem de Apolo como forma de desarticular as oposições e englobar diferentes facetas que lhe garantiam o direito ao trono. Em ambos os casos, o emblema solar era reconhecido como signo legítimo pelos grupos ligados ao poder e pelo populus, algo facilitado, como vimos em breves passagens, pela tradição literária, que a transmissão cultural escrita e numismática deu conta de rememorar e reinventar através do uso da mitologia.  

Com efeito, como defende Barthes (2001: 139), a principal forma de tornar o mito útil e vivo na sociedade é a capacidade de dar um novo sentido, contemporâneo e espacial, à sua mensagem, renovando os valores e as práticas. No que tange ao tema deste artigo, foi por meio de elementos diretamente vinculados à política imperial romana, a saber, os panegíricos, os poemas e as moedas, dos séculos I a.C. e IV d.C., que os mitos de fundação e a figura de Apolo puderam ser ressignificados e revigorados; contribuindo, neste ínterim, para o nascimento e estabelecimento de novas conjunturas políticas, como o Principado de Augusto e a nova fase do Dominato instaurada pela dinastia constantiniana, em sua tentativa de alcançar legitimidade frente aos oponentes.  
Os mitos antigos possuíam um peso no que diz respeito à construção artística, mas também à criação de uma identificação grupal em torno dessas narrativas. Assim, consideramos a ideia do mito como documento cultural, conforme discutido por Bettini (2010: 29) como aquilo “que age e é ‘reescrito’ em determinados comportamentos da vida social [...]”, sendo o mito algo que pode ser utilizado conforme a necessidade de quem o maneja, porque é o que passa confiança e tem autoridade para produzir algum tipo de mobilização.  
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