
 
Roda da Fortuna 

Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
Electronic Journal about Antiquity and Middle Ages 

 

 
Marcelo Miguel de Souza1 & Thiago Eustáquio Araújo Mota2 

 

A Apropriação das Tradições: Elementos Imagéticos e a 
Reacomodação do Sistema de Valores Honoríficos nos Usos 

de Coroas no Mundo Clássico 
 
Appropriating Traditions: Visual Elements and the Rearrangement of the Honorific 

Value System in the Uses of Wreaths in the Classical World 
                                                            
 

Resumo:  
O presente artigo objetiva levantar os elementos essenciais para a compreensão dos 
ornamentos conhecidos como coroas no mundo clássico mediterrânico. Para além de 
meros elementos de indumentária, as coroas, desde a documentação arcaica, estão 
ligadas às cerimônias religiosas, oferendas votivas e costumes funerários. Nos jogos 
promovidos em santuários como Delfos e Olímpia, essas coroas foram usadas como 
recompensas atléticas e, mais tarde, como honrarias militares, criando diferenciações e 
fomentando rivalidades entre os membros da elite social. Portanto, abordar os 
rearranjos culturais desses ornamentos busca melhorar nossa compreensão sobre os 
povos gregos e romanos, especialmente como essas coroas estabeleceram um 
verdadeiro sistema de valores com seus elementos visuais.  
Palavras-chave: 
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Abstract: 
The present work aims to raise the essential elements in order to understanding the 
ornaments known as wreaths in the classical Mediterranean world. More than 
adornments, the wreaths, from the archaic sources, are linked to religious ceremonies, 
votive offerings and funeral practices. In the games promoted at sanctuaries such as 
Delphi and Olympia those wreaths were used as athletic rewards and later, as military 
honors, creating differentiations and political rivalry among members of social elite. 
Therefore, approaching the cultural rearrangements of those ornaments aims to 
improve our understanding about Greek and Roman peoples, especially how these 
crowns settled up a true value system with their visual elements.   
Keywords: 
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1. Introdução 
 
 

Adornos e enfeites são comuns em nossa sociedade atual. Utilizados no 
cotidiano ou em datas festivas, podem ter significados diversos e valores igualmente 
díspares. Poucos seriam os homens (ou mulheres) contemporâneos que 
confundiriam as funções de uma aliança de casamento com as de um simples anel, 
ou um broche de atavio com uma medalha de guerra. Existem, pois, significados 
agregados a estes e a outros elementos de indumentária que fogem, muitas vezes, à 
simples função ornamental.  

 
Agregamos sentido a elementos que ostentamos em público, e que possuem 

significado e função para muito além do material e do valor monetário dos mesmos. 
A coroa oferecida a uma miss é símbolo não só de beleza e excelência, mas da 
conquista e reconhecimento deste mesmo status e, em algumas situações não tão 
peculiares, pode ser reivindicada a unha pela beldade adversária que foi suplantada, 
para espanto e alarido da plateia. Ainda presenteamos nossos atletas não apenas 
com medalhas, mas com coroas de louros evidenciando suas conquistas. 

 
Essa característica bastante humana de alardear símbolos de poder, garrir 

características ou mesmo se diferenciar dos semelhantes por tais meios não é 
absolutamente nova e muito menos monopólio contemporâneo, acompanhando-
nos desde os tempos imemoriais3. No caso deste artigo em específico, escolhemos 
abordar o uso de coroas como parte da construção de um sistema de valores e 
distinções sociais na Antiguidade Grega e Romana que, por largo período, se 
mesclou e se modificou através de ressignificações e reapropriações no 
Mediterrâneo. 

 
Essas acomodações constroem, através dos séculos, um conjunto de tradições 

de valores agregados a estes símbolos, que não podem ser tomados como meros 
adereços no sentido contemporâneo do termo. Do ponto de vista mediterrânico, 
estabelecem uma base de continuidade e reapropriação pela iconografia e 
documentação escrita que nos conduz a enfatizar um conjunto de tradições 
compartilhadas destes objetos. Concordamos com Oliveira em sua definição de 
tradição como  

 
um fenômeno de transmissão de elementos relativos a uma comunidade 
humana através do tempo. Tais elementos são mantidos pelos membros 
desta comunidade, por um esforço que vai além da simples repetição. 
Associada à transmissão, está uma valorização específica, em geral 
positiva, dos elementos transmitidos (Oliveira, 2015: 26).  

                                                           
3 A Paleta de Narmer já ostenta um vitorioso faraó unificando duas coroas, e é datada próxima a 3000 anos 
a.C. Para um estudo sobre a Paleta, consultar Bard, Kathryn A. Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. 
London: Routledge, 1999. 



85 
Souza, Marcelo Miguel de & Mota, Thiago Eustáquio Araújo 

A Apropriação das Tradições: Elementos Imagéticos e a Reacomodação do Sistema de Valores 
Honoríficos nos Usos de Coroas no Mundo Clássico 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2018, Volume 7, Número 1, pp. 83-115. ISSN: 2014-7430 

 
Mesmo se tratando de um tema incrivelmente variado em nuances e em sua 

dimensão temporal e geográfica, tentaremos por este artigo traçar o mínimo 
essencial para compreender estes elementos imagéticos e a constituição destas 
tradições e valores agregados a elas no Mundo Clássico. 
 
 
2. Variedade de Termos e Nomenclatura 
 
 

Coroas. Eis um elemento recorrente na iconografia e documentação literária 
grega e romana, em períodos variados, e que podem ser facilmente confundidas em 
seus aspectos e funções. Mesmo sua terminologia na documentação escrita causa 
alguma ambiguidade quando traduzida para o português, gerando confusões que 
podem ter desdobramentos na incompreensão de certas distinções muito caras aos 
antigos.  

 
Cabe aqui, portanto, ao iniciarmos nossa exposição, uma primeira 

diferenciação de nomenclatura: não devemos embaraçar o sentido atual de “coroa” 
na língua portuguesa - como símbolo de realeza - com os correlatos das línguas 
clássicas, normalmente traduzidos por este termo. Mesmo no grego e latim essas 
possíveis equivalências de significado não eram expressas por termos estritamente 
convergentes. Observemos a variação. 

 
Do ponto de vista etimológico, a palavra latina corona (de onde se origina o 

termo português “coroa”) deriva do grego κορώνη que, já em Homero e Hesíodo, 
designava uma variedade mais ampla de aves marinhas e um tipo específico de 
corvo (coruus cornix) (Oxford Latin Dictionary, 1968: 447; Liddel; Scott, 1996: entrada 
κορώνη; Homero. Odisseia, V. 66; Hesíodo. Trabalho e os Dias, 747). Segundo H. G. 
Lidell e R. Scott, vários objetos curvados ou em forma de gancho, que visualmente 
lembravam o bico dessas aves, foram denominados κορώνη: a alça de uma porta, a 
ponta curva de um arco na qual a corda se enganchava, a poupa de um navio e até 
uma coroa propriamente dita (Liddel; Scott, 1996: entrada κορώνη). O vocábulo em 
latim guarda, portanto, a ideia da curvatura expressa pela palavra grega κορώνη, mas 
em um sentido específico, o que não ocorre com o vocábulo grego. 

 
O equivalente de nosso termo “coroa” no português é a palavra grega 

στέφανος4, que designa mais propriamente um tipo de guirlanda5 utilizada nas 

                                                           
4 Este termo foi transliterado para o latim como stephanos, mas não é de uso regular na documentação romana. 
Esta palavra possui uma única ocorrência em Plínio, que com ela se refere a um agrupamento não muito 
específico de plantas (Plínio. História Natural, XV. 30.39). 
 
5 Muitas vezes (embora não sempre) se traduz este termo por “guirlanda” para diferenciá-lo de uma “coroa 
régia”, autores de língua inglesa mantém uma distinção parecida, utilizando os termos wreath e crown.  
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premiações atléticas, como oferendas em altares funerários e em estátuas de 
divindades, dentre outras finalidades. Poderia ser confeccionada de uma variedade 
muito grande de materiais, tais como folhas de loureiro, folhas de oliveira ou mesmo 
folhas carvalho, como explicaremos adiante.  

 
Por corona os romanos designavam uma pluralidade de ornamentos bem 

distintos do nosso referente visual de coroa régia ou principesca, confeccionada em 
forma de aro e adornada com pedras preciosas. No imaginário romano o diadema - 
espécie de faixa branca, candida fascia, que circundava a cabeça e de uso comum entre 
os soberanos helenísticos6 - está mais diretamente associado à ideia de realeza do 
que a corona em forma de grinalda, confeccionada com folhagens e materiais 
distintos. A este propósito é emblemático o episódio da Lupercália de 44 a.C, 
narrado por diversos autores, no qual Marco Antônio oferece a Júlio César um 
diadema que é dramaticamente recusado pelo Ditador diante da multidão 
aglomerada no Fórum (Suetônio. Vida de Júlio César, 79; Apiano. Guerras Civis, II. 
109; Dión Cássio. História Romana, XLIV. 11). Segundo Plutarco, foi oferecida ao 

Ditador7 uma “coroa de louros circundada por um diadema” - Διάδημα στεφάνῳ 
δάφνης περιπεπλεγμένον (Plutarco. Vida de César, 61.03) - que, depois de recusar o 
ornamento pela segunda vez, exigiu que a “coroa” (στέφανος) fosse enviada ao 
Templo de Júpiter no Capitolino (Plutarco. Vida de César, 61.04). 

 
Como pudemos notar, existe certa variedade de nomenclatura e usos, tanto no 

grego quanto no latim sobre as coroas. Sua diversidade de materiais, formatos e 
significações nem sempre permite uma fácil identificação ao não especialista que 
tende a relacionar todas as coroas a mais conhecida, a coroa de louros, devido aos 
usos contemporâneos. Nem sempre o que está sobre a cabeça de uma estátua ou 
representada em uma moeda na Antiguidade Clássica é uma coroa de louros. 

 
 

3. Ancestralidades gregas: por que os gregos usavam coroas?  
 
 

Sobre os primeiros usos de coroas e sua explicação mais precisa na 
Antiguidade grega cabe admitir que, em larga medida, escapam da nossa 
compreensão. Muito provavelmente, este objeto esteja associado a elementos de 
culto e práticas religiosas – como parece sugerir o fato do ornamento estar 
relacionado à deusa Afrodite em um dos registros mais antigos da escrita alfabética 
arcaica - além do contexto funerário. Posteriormente, também ocorre em estátuas 

                                                           
6 Conferir as emissões dos soberanos seleucidas no Vol. 4 Seleucid Kings of Syria e de Ptolomeu II no Vol. 6 The 
Ptolemies, Kings of Egypt do British Museum Catalog of Greek Coins.    
 
7 Referimo-nos com isto ao magistrado romano, Dictator, apontado em circunstâncias excepcionais para 
governar a Res Publica em um quadro de crise. Entre as várias honrarias concedidas pelo Senado a César, em 
44 a.C ele foi aclamado Ditador Perpétuo, nomenclatura que passou a ostentar nas moedas.   
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arcaicas denominadas korai8, relacionadas a divindades femininas. Sabemos que era 
uma prática comum aos gregos coroar seus mortos ou depositar grinaldas, com 
flores ou salsa (σέλινον), sobre o esquife durante uma procissão fúnebre. Na prática, 
disfarçar cheiros pestilentos que poderiam ocorrer. 9 Na Grécia, coroas de flores 
eram também levadas como oferendas aos monumentos funerários como é possível 
identificar em várias cenas dos lekythoi de fundo branco10 encontrados.  

 
Para ajudar a elucidar os usos arcaicos deste ornamento, podemos analisar 

uma das primeiras inscrições que possuímos no alfabeto grego, encontrada na 
chamada “Taça de Nestor”. Esta peça, de origem funerária, provavelmente uma 
Kotyle11 encontrada no sítio arqueológico de Pithekoussai12 e datada de mais ou menos 
720 a.C13, exibe um grafito de três versos, entre os quais dois hexâmetros14. 
Observemos: 
 

                                                           
8Como é o notório o caso da estátua conhecida como Phrasikleia Kore exibida no Museu Arqueológico 
Nacional de Atenas que exibe um tipo de coroa bem peculiar. 
 
9 Luciano de Samósata na obra satírica Sobre o Luto nos dá a entender que os unguentos e flores serviam para 
delongar os progressos funestos da morte (Luciano. Sobre o Luto, 11). 
 
10 Sobre o motivo iconográfico das grinaldas nos lekythoi de fundo branco, conferir o detalhe da peça A01935 
do Museu Arqueológico Nacional de Atenas que retrata uma visitadora com uma cesta e grinaldas 
depositadas na estela funerária. Conferir também a cena de uma mulher tecendo uma coroa representada no 
lelythos de fundo branco da coleção do Museu de Arqueologia Mediterrânica de Marselha. Conferir o trabalho 
de Marta Mega de Andrade do LABECA (USP) sobre a presença feminina nas cenas dos lekythoi de fundo 
branco, enfatizando seu papel na manutenção do culto mortuário, familiar, assim como os testemunhos das 
mulheres nas estelas funerárias.        
 
11 Existe na bibliografia sobre este vestígio arqueológico certa divergência sobre a classificação desta taça 
como uma Kotyle ou um Skyphos. Isso ocorre pelas escolhas dos autores por um termo mais genérico, como 
Kotyle ou um mais específico como skyphos. Ambos os termos guardam uma função de uso parecidas, que é a 
de servir vinho. 
 
12Pithekoussai é uma das primeiras colônias gregas a se estabelecer na Península Itálica. Fazia parte da esfera 
Eubéia de interesses comerciais, que aliás polariza boa parte das primeiras inscrições alfabéticas, sendo que 
um desses exemplos é justamente a “Taça de Nestor”. A maior parte das outras inscrições iniciais foram 
encontradas em Lefkandi ou Eretria, ou ainda em regiões imediatamente adjacentes a Eubéia, tais como a 
Ática” (Whitley, 2001: 132). J. Whitley ainda argumenta que, muito provavelmente, o alfabeto grego é 
adaptado pelos Eubeus por razões culturais e, posteriormente, difundido para outras regiões. 
 
13 É geralmente associados a uma alusão dos poemas homéricos, e por isso utilizada para a datação dos 
mesmos (Souza, 2017: 45-48). Autores como P. Carlier (2008: 58) mensuram ser esta uma citação direta aos 
poemas homéricos, que como sabemos são uma das documentações mais recuadas que possuímos em grego. 
 
14 Verso composto por seis pés poéticos, geralmente Dáctilos (– UU) e Espondeus (– – ). 
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15 

 
O registro, transcrito para os caracteres utilizados no grego atualmente16, 

ficariam da seguinte maneira17: 
 
 

Ne/storov: e [--]i: eu1pot[on]: pote/rio[n]: 
ho\v d 0 a2 [n] to=de p[i/e]si: poteri/[o]: , au0ti/ka ke=non 
hi/mer[ov: hair]e/sei: kalliste/[fa/]no:  0 Afrodi/tev. (Myres, 2014: 
Plate of ilustrations). 
 

   “Eu18 sou a taça de Nestor e é agradável beber por mim; aquele que me 
esvaziar será imediatamente tomado pelo desejo de Afrodite com a sua 
bela coroa” (Carlier, 2008: 58).  

 
 

O termo kalliste/[fa/]no, uma junção das palavras “belo” (καλός) e “coroa” 
(στέφανος) se destaca no grafito no que tange às nossas questões quando aparece 
associada à divindade Afrodite. Em um dos registros mais antigos do teônimo em 
escrita alfabética grega, Afrodite é caracterizada como portadora de uma “bela 
coroa”. Essas junções de palavras para indicar coroas também constituirão um 

recurso utilizado por Hesíodo, como em Ἥβην τε χρυσοστέφανον - “Hebe de áurea 
coroa”- (Hesíodo. Teogonia, v. 17), no qual χρυσος significa “ouro” mais a junção do 

                                                           
15 Imagem disponível em < http://www.codex99.com/typography/13.html >, Acesso em 16 de março de 
2015. 
 
16Observemos que são inscrições de caráter poético e metrificadas, e que “as mais antigas inscrições 
alfabéticas são retrógradas, ou seja, eles seguiram seus modelos semitas ao serem escritas e lidas da direita 
para a esquerda (ver imagem) (Arapopoulou; Chrite, 2007: 273). 
 
17 “Mas logo a partir do início do século VII, os gregos começaram a escrever da esquerda para a direita, e 
também da maneira boustrophedon, ou seja, mudando de direção quando chegassem ao final de uma linha” 

(Arapopoulou; Chrite, 2007: 273). Se chamava boustrophedon pois sugeria o curso de bois arando um campo, 

e foi abandonado somente no fim do Período Arcaico (Arapopoulou; Chrite, 2007: 273).  

 
18 Como esta parte do vaso é fragmentada, existe certa divergência na tradução. Pierre Carlier traduz como 

“eu sou a taça de Nestor” (Carlier, 2008: 58), o que pressupõe um ε[ἰμ]ί na parte fragmentada. Outros 

autores, como W. A. Ribeiro Jr, escolhem um μ[ὲ]ν, o que transformaria a tradução para “a taça de Nestor”, 
Cf. Ribeiro., W.A. A taça de Nestor. Portal Graecia Antiqua, São Carlos. Disponível em 
<www.greciantiga.org/arquivo.asp?num=0605>. Acessado em 15/07/2015. 
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termo coroa. O recurso de ligação ao termo στέφανος se manterá no registro poético 
posterior, inclusive, também é encontrado no Hino Homérico a Afrodite 6 que, na 

invocação à Musa, diz Αἰδοίην, χρυσοστέφανον, καλὴν Ἀφροδίτην - “Cantarei a bela 
Afrodite de coroa de ouro”- (Hino Homérico a Afrodite 6, v. 01), ressaltando 
características da divindade ou definindo o tipo de material empregado na dita 
coroa.   

 
Retomando a questão da “Taça de Nestor”, como já havíamos mencionado, 

devemos enfatizar que esta possui um dos registros19que servem de base para a 
datação dos poemas homéricos como sendo do século VIII a.C. Estamos a citar isso 
pois os poemas homéricos, em todos os seus milhares de versos, silenciam sobre o 
uso de coroas como adornos ou como oferendas às divindades. Embora o registro 
da “Taça de Nestor” induza ao questionamento do uso comum destes ornamentos, 
existe um silêncio inquietante em Homero sobre o assunto, tendo em vista a 
extensão monumental da Ilíada e Odisseia. A única referência do termo é encontrada 
na Ilíada XIII, v. 735, na qual stephanos se refere a um círculo de guerreiros e não ao 
ornamento propriamente dito.  

 
Sófocles, em sua tragédia denominada Édipo Rei, representada em Atenas por 

volta do ano 430 a.C., oferece informações interessantes sobre os usos vinculados à 
prática suplicante. Já nas primeiras estrofes da peça, nos é informado que o povo de 
Tebas, assolado por uma peste, clama às divindades: 

 
[enfim, contemplas todo o povo desta terra  
presente em praça pública e trazendo ramos  
trançados em coroas, gente rodeando   
os templos gêmeos da divina Palas, onde  
o deus Ismênio profetiza pelo fogo] (Sófocles. Édipo Rei, vv. 24 – 28). 

 
 

Sófocles, em suas tragédias do ciclo Tebano, relaciona o hábito de se 
oferecerem coroas com os ramos arrancados e trançados nos templos às 
divindades20. Não era estranho o fato de pessoas se dirigirem a locais religiosos 

                                                           
19 Juntamente com a Oinochoe do Dypilon (datada de 740 a. C. - 730 a.C. segundo Pierre Carlier (2008: 58). 
 
20É importante ressaltar que Sófocles enfatiza o hábito de se oferecer coroas às grandes deusas, dando a ideia 
de uma prática arcaizante, ao se referir às “priscas eras” na peça Édipo em Colono. 
 
“Aqui, graças ao orvalho do céu, florescem por incontáveis manhãs,  
em cachos muito belos, os narcisos,  
essas coroas desde priscas eras das Grandes Deusas,  
bem como o açafrão de reflexos dourados” (Sófocles. Édipo em Colono, vv. 104 – 103) 
 
No trecho está a falar de Filha de Tântalo, Níobe. Segundo a narrativa, orgulhosa com o número e a beleza de 
seus filhos, ela vangloriava-se de ser superior a Leto, mãe de Apolo e de Ártemis, que lhe exterminaram todos 
os filhos, menos Clóris. Níobe, de tanta dor, petrificou-se. (Sófocles. Édipo em Colono, vv. 104 – 103).  
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carregando ramos arrancados dos arvoredos e bosques em torno dos locais 
sagrados, e com estes mesmos ramos confeccionarem guirlandas e coroas a serem 
oferecidas e deixadas nas estátuas das divindades.  

 
O hábito de oferecer essas “coroas e perfumes” nos templos (Sófocles. Édipo 

Rei, v. 1083), após uma peregrinação realizada com ramos nas mãos, possivelmente, 
se estabelecia como fato corriqueiro no tempo de Sófocles, que retroprojeta o 
costume na idade heroica do soberano de Tebas, Édipo. É provável também que 
essa relação entre os ramos (indicativos posteriores de concórdia) e a feitura de 
coroas utilizando estes materiais esteja vinculada. Guirlandas maiores e menores 
eram confeccionadas e depositadas em locais votivos, como oferendas, e 
penduradas nas estátuas como indicado (Sófocles. Édipo Rei, vv. 24 – 28). Os ramos 
(elemento de concórdia e interação com a divindade), em um primeiro momento, 
poderiam ser enrolados para que pudessem melhor se adequar ao formato da 
estátua.  

 
A este respeito, o Dictionary of Greek and Roman Antiquities nos oferece uma 

explicação semelhante: 
 
 

Coroas em geral provavelmente devem suas origens aos ritos religiosos. 
Certas árvores eram desde épocas muito antigas consideradas sagradas, e 
é provável que aqueles que apresentassem oferendas aos deuses levassem 
em suas mãos ramos de tais árvores, que no decorrer do tempo foram 
entremeadas em guirlandas e usadas na cabeça (Smith, 1890: verbete 
Religious Crowns). 

 
 

O fato de certas coroas estarem associadas a deuses específicos bem poderia se 
vincular aos santuários e centros religiosos das respectivas potestades, e a 
possibilidade de que as árvores, dedicadas ao culto, estivessem ou fossem próximas, 
bem como bosques ligados, por proximidade, aos templos. Apesar disso, existe no 
registro mitológico pelo menos uma explicação para a relação entre uma coroa 
específica, conhecida por Δάφνη (Daphne) e uma divindade, no caso o Deus Apolo. 

 
Apolo se enamora por uma ninfa de nome Daphne (literalmente loureiro), 

sendo, entretanto, recusado. Com sua resistência em aceitar o deus, a ninfa acaba 
pedindo a seu pai Peneu que a transforme em algo menos atraente, sendo 
transformada na árvore de mesmo nome. Apolo não aceitando a derrota, arranca 
um ramo de loureiro e faz para si uma coroa de louros, reivindicando assim a vitória 
sobre a ninfa. Essa narrativa está registrada na obra Metamorfoses de Ovídio na qual 
Cupido, para se vingar do deus Apolo, faz com que este se apaixone perdidamente 
pela ninfa Daphne. Ao mesmo tempo, o filho de Vênus incute na ninfa o desprezo 
pelo deus (Ovídio. Metamorfoses, vv. 468 -  473). 
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Segundo a narrativa ovidiana, a transformação de Daphne em uma árvore de 

louros não detém o ímpeto de Apolo e seu amor pela ninfa:  
 

[Já que não podes ser minha mulher, 
serás certamente a minha árvore. Estarás sempre, loureiro, 
na minha cabeleira, na minha cítara e na minha aljava. 
Acompanharás os generais do Lácio, quando alegres vozes entoarem 
cantos de triunfo e o Capitólio vir à sua frente os longos cortejos]. 
(Ovídio. Metamorfoses, vv. 557 -  461). 

 
 

Mesmo sendo uma narrativa tardia, Ovídio traz uma interessante amálgama 
entre a imagem de Apolo, oferecida pelo poema, e a posse de sua coroa de louros, 
um atributo recorrente na iconografia do Deus21. Observando o mundo grego, 
podemos apontar uma percepção bastante recuada dessa relação entre a coroa de 
louros e o deus Apolo. Por exemplo, para retomarmos Sófocles, notamos que 
Creonte, ao voltar do Oráculo de Apolo com notícias ao Rei Édipo, está justamente 
usando a coroa em sua cabeça como sinal de que as coisas ocorreram de forma 
auspiciosa22 (Sófocles. Édipo Rei, vv. 104 – 103).  

 
É interessante ressaltar que, em um primeiro momento, as coroas aparecem 

como ornatos ligados a figuras femininas, como demonstra a inscrição citada na 
“Taça de Nestor” ou mesmo a profusão de seu aparecimento nas estátuas femininas 
do período Arcaico.  

 
Na perspectiva da reapropriação das tradições com a qual trabalhamos neste 

artigo, não podemos deixar de apontar que, na Grécia, o carvalho era uma árvore 
geralmente associada a Zeus e isso, provavelmente, em razão do oráculo de 
Dodona. Mantinha-se neste santuário do Épiro (região noroeste da Grécia) um 
carvalho ancestral ligado à prática da interpretação oracular (Heródoto. História, II. 
54-57). Em um formato específico, a efígie do Zeus Dodonaeos, portando a coroa de 
carvalho, figura no anverso de algumas moedas do Épiro.23 Já o motivo da coroa de 
carvalho, posteriormente, estará presente nas cunhagens dos soberanos 

                                                           
21 A coroa de louros é inclusive uma das formas de se reconhecer Apolo na iconografia. 
 
22 “Ele parece alegre; as bagas de loureiro  
     em forma de coroa são um bom sinal”. (Sófocles. Édipo Rei, vv. 104 – 103). 
 
23 Em um Tetradracma de prata cunhado sob a autoridade de Pirro, entre 295 e 272 a.C, aparece a efígie de 
Zeus Dodonaeos (voltada para a esquerda) portando a coroa de carvalho. No reverso aparece uma divindade 
identificada a Dione, sentada em um trono com a legenda ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΥΡΡΟΥ (SNG ANS 1967.152.243).  
Catálogo de referência: Sylloge Nummorum Graecorum da American Numismatic Societty disponível online no sítio 
virtual:  << http://numismatics.org/search/department/Greek?lang=PT >>   
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macedônicos tal como aparece nas moedas batidas por Filipe V (que investiu na 
reconstrução de vários edifícios do santuário) e Perseu.24 

 

Muitas das coroas relacionadas a divindades peculiares ou a lugares específicos 
também possuem relação com os ditos jogos em homenagem aos deuses de cada 
lugar. Plínio, se referindo às competições atléticas do Mundo Grego como Olímpia, 
Delfos, ou os Jogos Ístmicos, nos informa sobre as coroas: 

 
Atualmente elas são concedidas em tais ocasiões, não ao vencedor, de 
fato, mas a sua pátria que a recebe e, por sua vez, é proclamada, obtendo 
esta coroa (do vencedor). Daí surgiu o uso de conferir estas coroas aos 
triunfadores, justamente para eles as dedicarem de volta nos templos: 
depois disso, tornou-se costume apresentá-las em nossos jogos. (Plínio. 
História Natural, XVI. 4.)25.   

  
 

A ideia de que a coroa de louros é a coroa ligada à vitória e à consagração 
pode vir tanto desta narrativa, sobre a ligação de coroas específicas aos jogos (no 
caso os jogos Píticos que a utilizavam) quanto a posterior apropriação romana do 
costume. Persiste entre nós na contemporaneidade a ideia da coroa de louros ligada 
à vitoria, embora diversos outros tipos de coroas fossem ofertados a vitoriosos em 
outros jogos na Grécia.  

 
Todo atleta aspirava ganhar uma simples coroa de folhas que era 
oferecida como prêmio nos mais prestigiados jogos - a coroa de oliveiras 
nos Jogos Olímpicos, a coroa de louros nos Jogos Píticos, a coroa de 
aipo nos Jogos Neméicos, e a coroa de pinheiros nos jogos Ístmicos. 
Nada, no entanto, se igualou a se tornar um vencedor olímpico ou 
Olympionikês. (Garland, 2009: 258) 

 
 

Partindo do que já foi explanado, e pensando na construção do que irá se 
tornar um verdadeiro sistema de valores honoríficos ligados aos usos militares 
destas coroas pelos romanos, podemos passar ao próximo tópico, que ressalta a 
apropriação e ressignificação destes valores pelos romanos e as novas camadas de 
sentido que se atribuíram a estes ornatos. 

 

                                                           
24 Conferir o Hemidracma e Dracma de prata com a efígie de Filipe V (SNG ANS 1968.108.01; 1966.75.30) e 
o Tetradracma de prata com a efígie de Perseu da Macedônia (SNG ANS 1905.57.97), cunhados entre 220-
179 a.C. pelos Antigônidas, nos quais aparecem o motivo da coroa de carvalho no reverso. Catálogo de 
referência: Sylloge Nummorum Graecorum da American Numismatic Societty disponível online no sítio virtual:  << 
http://numismatics.org/search/department/Greek?lang=PT >>  
 
25 No texto em Latim: in quibus hodieque non victori dantur, sed patriam ab eo coronari pronuntiatur; inde natum ut et 
triumphaturis conferrentur in templis dicandae, mox ut et ludis darentur. (Plínio. História Natural, XVI. 4.).   
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4. Aspectos Religiosos e usos Honoríficos das Coroas no Mundo Romano: a 
apropriação das tradições 
 
 

Em vista da polissemia do termo em latim, vale ressaltar que a palavra corona 
abrangia vários tipos de grinaldas, fabricadas com materiais diversos e perecíveis, 
tais como folhagens, flores e frutos, ou mesmo metais preciosos, concebidas de 
contorno circular ou em formato de ferradura (Oxford Latin Dictionary, 1968: 447). 
Tal como no mundo grego, a forma e o material indicavam a destinação de seu uso: 
festivo, sacerdotal, triunfal, premiação atlética, condecoração militar, contexto 
funerário ou votivo.  

 
Nas festividades romanas, as coronae eram também utilizadas para decorar 

templos e outras edificações, e poderiam ser alocadas sobre as estátuas dos deuses 
ou depositadas nos túmulos como uma espécie de oferenda26 (Oxford Latin 
Dictionary, 1968: 447). Por derivação semântica a palavra passou a designar qualquer 
coisa que aparentasse ou apresentasse o formato de coroa: um círculo luminoso 
envolvendo algum corpo celestial, uma aglomeração de espectadores ou ouvintes 
em volta de um orador e até mesmo um tipo de formação tática envolvendo o 
inimigo (Oxford Latin Dictionary, 1968: 447).   

 
Entre os autores da Antiguidade, Plínio, o antigo, seja, talvez, um ponto de 

partida interessante na tarefa de construirmos uma tipologia das coroas entre os 
romanos, e refletirmos acerca dos usos contextuais destes ornamentos e suas 
apropriações no contexto de uma tradição de valores já existente. Em um dos 
capítulos do Livro XVI, na História Natural, ele sistematiza uma espécie de etiologia 
histórica das coroas a partir de três instâncias temporais distintas: antiquitus, como 
aquilo que foi feito primeiro; um desdobramento posterior – postea - e os usos mais 
recentes - nouissime.  

 
No que se refere ao primeiro momento, declara que nos tempos antigos – 

antiquitus – as coroas eram uma dádiva concedida apenas às divindades (imagens de 
culto?) e ao exército como um todo, mas nunca a um indivíduo isoladamente, não 
importando qual fosse sua façanha (Plínio. História Natural, XVI. 4.). Como um 
incremento posterior – postea - Plínio deriva a prática de enfeitar as vítimas dos 
sacrifícios com grinaldas e, por sua vez, coroar os próprios sacrificantes (Plínio. 
História Natural, XVI. 4.). Foi apenas em um tempo mais próximo do naturalista – 

                                                           
26 No mundo romano, a coroa dedicada aos mortos era denominada funebris ou sepulcrhalis. A respeito da 
festividade dos Dies Parentales que acontecia em Fevereiro, Ovídio adverte que os Manes pedem por pouco – 
parua petunt Manes – e valorizam mais a devoção – pietas - do que oferendas dispendiosas (Ovídio. Fasti, II. 
535-536). Guirlandas votivas – coronis - um punhado de cereais com grãos de sal, pão encharcado de vinho e 
algumas violetas dispersas, tudo isso, abrigado dentro de um jarro, era suficiente como dádiva para os mortos 
(Ovídio. Fasti, II. 537-539).  
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nouissime - que as coroas foram empregadas nas competições dos santuários – sacri 
certaminibus (Plínio. História Natural, XVI. 4.).   

 
Podemos inferir, considerando a tradição grega de conceder coroas aos 

ganhadores de jogos, que a premiação parte de um princípio comum, ou seja, o de 
que a excelência atlética e a excelência militar, sinalizados pelas coronae aumentam a 
fama da cidade, muito além do renome do indivíduo. Em segundo lugar, podemos 
observar que os portadores destas grinaldas deveriam consagrá-las nos templos das 
divindades não obstante a prerrogativa de poder ostentá-las em público em 
determinadas ocasiões, como é o caso da procissão do triunfo. Possivelmente por 
carecerem de uma tradição longeva de competições atléticas, como a que existia 
atrelada aos santuários de Delfos, Olímpia e Atenas, os romanos traduziram boa 
parte dessas coroas para a linguagem das honrarias militares. Pouco familiarizados 
com a dinâmica das competições do mundo grego, os romanos buscaram 
correspondências entre as premiações atléticas e os dona militares.  

 
Oferecida aos campeões dos Jogos Píticos, que aconteciam a cada quatro anos 

em Delfos, a famosa coroa de louros, δάφνη, era conhecida dos romanos como 
coroa triunfal – Corona Triumphalis – e depositada sobre a cabeça do general durante 
a procissão do triunfo. Confeccionada em formato de ferradura com os ramos do 
loureiro – laurus nobilis – a coroa triunfal aparece na iconografia das moedas com ou 
sem os frutos. De acordo com o verbete do colossal Dictionary of Greek and Roman 
Antiquities, organizado por William Smith, são identificados três tipos de coroas 
triunfais: a primeira que era atada à cabeça do general triumphator, confeccionada a 
partir da folhagem original do loureiro e, por isso, perecível (Smith, 1890: 359-363; 
Plínio. História Natural, XV. 39). Uma segunda coroa era fabricada em ouro e, 
provavelmente, desconfortável para ser usada. Durante a procissão do triunfo, era 
erguida acima da cabeça do general por um oficial ou escravo que o acompanhava 
no carro (Juvenal. Sátiras, X. 41). O terceiro tipo, igualmente de ouro e de grande 
valor, era enviado como um presente das províncias ao comandante, assim que o 
triunfo era autorizado pelo Senado (Beard, 2007: 81-82).   

 
Em vista dos outros povos, Plínio destaca a enorme variedade de coroas 

empregadas pelos romanos, tratando o fenômeno como uma espécie de 
peculiaridade etnográfica (Plínio. História Natural, XII. 4.3). No entanto, não 
devemos compreender esta diversidade de ornamentos como um desenvolvimento 
endógeno que não conheceu paralelos na Antiguidade. A informação do naturalista 
faz sentido, principalmente, quando ampliamos o foco de visão para considerarmos 
as apropriações culturais inerentes à formação do Império de Roma em uma escala 
mediterrânica. Esta diversidade percebida no tempo de Plínio é, talvez, o resultado 
de um longo processo de ressignificação/assimilação destes ornamentos a partir do 
contato com outros povos. Um fenômeno cultural extremamente difícil de delimitar 
em um recorte cronológico preciso em virtude do próprio caráter lacunar da 



95 
Souza, Marcelo Miguel de & Mota, Thiago Eustáquio Araújo 

A Apropriação das Tradições: Elementos Imagéticos e a Reacomodação do Sistema de Valores 
Honoríficos nos Usos de Coroas no Mundo Clássico 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2018, Volume 7, Número 1, pp. 83-115. ISSN: 2014-7430 

documentação. Como já demonstrado acima, o texto da História Natural é vago a 
este respeito e diferencia as etapas do processo a partir de adjetivos e de advérbios 
temporais.        

 
No Livro XXII, dedicado às propriedades das plantas e dos frutos, além das 

diferenças formais, Plínio estabelece uma hierarquia das coronae segundo as proezas 
que representavam no âmbito militar. Antes de prosseguirmos com a apresentação 
dos tipos, cabe uma breve digressão terminológica acerca do sentido destes 
ornamentos tendo em vista o próprio texto da História Natural. Plínio ressalta que 
 

[De todas as coroas com que, nos dias de sua majestade, o povo 
soberano, governante da terra, recompensou o valor de seus cidadãos, 
não houve nenhuma com maior gloria e distinção do que a coroa 
gramínea]  (Plínio. História Natural, XXII. 4.3)27 
 
 

Gloria e praemium são as palavras empregadas pelo naturalista para traduzir o 
que estes objetos representavam na economia de valores dos romanos (Plínio. 
História Natual, XXII. 4.3). Gloria no latim é caracterizada como renome ou boa 
fama. No sentido romano do termo, a única possibilidade legítima para a glória é 
aquela que parte do reconhecimento dos iguais, diferente de uma glória que é 
autoatribuída, produto da vaidade e da autoestima elevada (Oxford Latin Dictionary, 
1968: 767). Por sua vez, praemium, para além da ideia de recompensa, traz também o 
sentido de prerrogativa ou distinção que, no trecho citado, são subjacentes ao 
ornamento (Oxford Latin Dictionary, 1968: 1434). Como demonstraremos adiante, ao 
detalhar a ocasião e o pretexto pelo qual estas coroas eram atribuídas, Plínio assinala 
a escala da glória e as prerrogativas – praemium – conferidas ao portador destes 
objetos. O autor da História Natural estabelece uma escala de importância para estes 
ornamentos que não, necessariamente, corresponde à preciosidade do material com 
que eram confeccionados e sim a raridade dos acontecimentos e proezas que 
ocasionavam a sua premiação.  
 
 
4.1. Corona Graminea 

 
 

Na esfera das condecorações militares, a primeira em importância, segundo 
Plínio, é denominada corona graminea e foi outorgada em raríssimas ocasiões na 
história romana. Com ela premiava-se o oficial que salvou as tropas de um desastre 
iminente e evitou, assim, sua aniquilação. Era também denominada obsidionalis, pois 
era concedida ao libertador de um exército em estado de cerco por tropas inimigas 

                                                           
27 [Corona quidem nulla fuit graminea nobilior in maiestate populi terrarum principis praemiisque gloriae] (Plínio. História 
Natural, XXII. 4.3). 
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(Plínio. História Natual, XII. 4.4).  O adjetivo graminea diz respeito ao material com 
que era confeccionada, ou seja, um punhado de relva colhida no próprio local em 
que o oficial recebia a aclamação das tropas (Plínio. História Natural, XXII. 4.3). 
Curiosamente, Plínio vincula este procedimento a uma antiga prática na qual o 
exército derrotado apresentava ao conquistador, como um gesto de rendição, um 
punhado de grama do seu próprio solo. Quando foi que este gesto passou a 
significar aclamação e não rendição nos é difícil precisar cronologicamente, mas 
mantém a ideia de reverência e recompensa. 28 

 
Dos que receberam esta condecoração, não mais do que nove indivíduos são 

listados por Plínio e quase todos do período republicano: Lúcio Sicio Dentato (Séc 
V a.C), Públio Décio Mus (IV a.C), Fábio Máximo Cuntactor (III a.C), Marcos 
Calpurnio Flamma (II a.C), Cneu Petreio Atinas (II a.C), Cipião Emiliano (II a.C), 
Lúcio Cornélio Sila (I a.C), Quinto Sertório (I a.C) e o próprio Otávio (I a.C) 
(Plínio. História Natural, XXII, 5-6). Neste último caso, Plínio faz questão de 
ressaltar que o filho adotivo de César recebeu a honraria das mãos do Senado em 30 
a.C (durante o Consulado de Cícero, o Jovem) por concluir que a coroa cívica não 
estava à altura de seus méritos (Plínio. História Natural, XXII, 5-6). Fica claro que, 
neste caso, as coroas (graminea e ciuica) serviram de barganha política na relação de 
Otávio com o Senado uma vez que não encontramos os motivos ou o 
procedimento usual implicados na concessão destes objetos.  

 
 Em larga medida, o testemunho de outros autores latinos dialoga com a 

listagem oferecida por Plínio. Tito Lívio, por exemplo, narra o episódio no qual 
Públio Décio Mus, no comando de um destacamento militar durante as Guerras 
Samíticas, livrou o exército de uma emboscada (Tito Lívio. História Romana, VII. 34-
36). Depois de uma larga recompensa de bois e uma coroa de ouro recebida pelo 
Cônsul, foi aclamado pelas tropas que depositaram sobre a cabeça de Décio uma 
corona graminea obsidionalis (Tito Lívio. História Romana, VII. 37). Segundo Valerie A. 
Maxfield, no livro The Military Decorations in Roman Army, devido às circunstâncias 
necessárias para a premiação desta coroa, apenas um oficial provido de algum tipo 
de comando, ou na inteira responsabilidade pelo exército, estaria elegível para esta 
condecoração. Mesmo assim, entre os nomes gentílicos de sua lista, Plínio inclui a 
figura de um centurião, Cneu Petreio. Primus pilus29 na guerra contra os Cimbrios, 
em 101 a.C, se opôs às ordens do tribuno no comando e conseguiu conduzir, com 
segurança, o avanço dos soldados (Plínio. História Natural, XXII, 6). Em virtude da 
raridade deste ornamento, desconhecemos, inclusive, seu formato que não aparece 
em nenhum suporte iconográfico como relevos, estátuas ou moedas. 

                                                           
28 O comentarista Sérvio da Eneida mantém registro deste gesto na passagem do Livro VIII em que Enéias, 
em sinal de reverência, oferece uma resma de relva ao rei Evandro, seu anfitrião (Sérvio. Comentário a Eneida, 
VIII. 128). 
 
29 O primeiro dos centuriões, abaixo em hierarquia somente dos oficiais como o Legatus legionis. 



97 
Souza, Marcelo Miguel de & Mota, Thiago Eustáquio Araújo 

A Apropriação das Tradições: Elementos Imagéticos e a Reacomodação do Sistema de Valores 
Honoríficos nos Usos de Coroas no Mundo Clássico 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2018, Volume 7, Número 1, pp. 83-115. ISSN: 2014-7430 

4.2. Corona Ciuica ou Corona Quaercea 
                  
 

Na escala das condecorações militares, a coroa cívica - corona ciuica – era a 
segunda em importância e conferida àquele que salvou a vida de um cidadão 
romano em batalha. Como este ornamento trazia ao portador vários privilégios sua 
concessão era regulada por um procedimento severo. Primeiramente, nomeava-se 
uma espécie de comissão para averiguar se os méritos e reivindicações do indicado, 
ou aspirante ao prêmio, eram legítimas. Ao candidato à corona ciuica não bastava ter 
poupado a vida do companheiro de armas, era importante que tenha permanecido 
no local do evento junto ao corpo do inimigo abatido (Plínio. História Natural, XVI. 
5.). O depoimento de um terceiro não era suficiente, pois a pessoa resgatada deveria 
proclamar o fato em caráter público. Segundo o relato de Políbio, na História, a 
corona ciuica era apresentada pelo soldado resgatado, depois de a reivindicação ter 
sido sistematicamente investigada pelo Tribuno militar, que ainda apurava as 
opiniões contrárias ao pleito (Políbio. História Romana, VI. 39). Uma vez agraciado 
com este praemium, o portador da corona ciuica poderia utilizá-la para o resto da vida e, 
nos espetáculos, tomar assento com os indivíduos da ordem senatorial que deveriam 
se erguer na sua presença (Plínio. História Natural, XVI. 5). Para, além disso, o 
portador se tornava livre dos encargos públicos, privilégio que era estendida ao pai e 
ao avô do mesmo. O autor grego, Políbio, acrescenta ainda a reverência imposta ao 
resgatado de acolher seu salvador como um pai, obséquio ao qual estava ligado até o 
fim da vida (Políbio. História, VI. 39).          

 
Segundo Valerie A. Maxfield, ao contrário do que acontece com a corona 

obsidionalis, a corona ciuica desempenhou um importante papel no esquema imperial 
dos dona militaria e foi utilizada como instrumento para cooptação das lealdades no 
exército (Maxfield, 1981: 71). Quando o Princeps centralizou a distribuição das 
honras, a corona ciuica passou a ser recebida das mãos do Imperador ou de um dos 
seus delegados e não mais da figura do indivíduo resgatado (Tácito. Anais, XV. 12). 
Com o advento do Principado, esta condecoração militar foi também reapropriada 
como emblema imperial. Dion Cássio recorda que o Senado garantiu a Augusto o 
direito de pendurar a coroa cívica na entrada de sua residência para simbolizar a 
vitória sobre os inimigos e um prêmio por ter preservado a vida de todos os 
cidadãos (Dion Cássio. História Romana, LIII. 16). Este mesmo acontecimento está 
registrado nas Res Gestae Diui Augusti (34), uma espécie de testamento político de 
Augusto cujas cópias foram distribuídas para as províncias por ação do herdeiro 
Tibério.     

 
De acordo com Plínio, originalmente, a coroa cívica era confeccionada com as 

folhas da azinheira (Quercus Ilex), depois, a partir do Aesculus, árvore sagrada de 
Júpiter e, por fim, com as folhas do carvalho, três espécies distintas do gênero 
quercus (Plínio. História Natural, XVI.5). Esta coroa, por vezes, aparece com a 
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denominação corona quaercea de quercus que, na língua portuguesa, traduzimos pelo 
nome genérico de carvalho. As bolotas, ou frutos, eram o emblema característico da 
guirlanda confeccionada segundo o tipo de carvalho mais encontrado na região 
(Plínio. História Natural, XVI.5).  

 
Por que o Carvalho? Em razão do aspecto imemorial deste ornamento, nem 

mesmo os autores do período conseguiram explicar a vinculação da corona ciuica com 
esta árvore. Plutarco, nas Questões Romanas, apresenta três explicações, pouco 
relacionadas, entre si para o fenômeno. A primeira delas parte de um raciocínio 
prático: ele sugere, simplesmente, que era uma árvore encontrada qualquer parte 
(Plutarco. Questões Romanas, 92). Plutarco também sugere que a associação do quercus 
com Roma tenha ligação com os árcades, fundadores da mítica Palanteum,30 que se 
consideravam os primeiros homens a terem brotado da terra, assim como o 
carvalho foi a primeira entre as plantas (Plutarco. Questões Romanas, 92).  Em uma 
terceira explicação, de ordem religiosa, Plutarco vincula o carvalho ao par olímpico, 
Júpiter e Juno, guardiões da cidade por excelência. Sendo um símbolo da proteção 
divina, a coroa de carvalho é a recompensa alusiva de quem salva a vida de um 
cidadão romano (Plutarco. Questões Romanas, 92).  

 
No que diz respeito ao imaginário romano, a árvore remete a ideia de fortitude 

e majestade. Na Antiguidade, a madeira do carvalho era muito apreciada na 
carpintaria devido a sua maleabilidade e resistência. Michael Harold Strickland, em 
sua Dissertação de Mestrado intitulada Roman Building Materials, Construction Methods 
and Architecture: the Identity of an Empire, destaca que o carvalho, provido de uma 
estrutura robusta, era apreciado na fabricação de vigas, estacas, píeres e qualquer 
estrutura na qual a madeira deveria estar fincada no solo (Strickland, 2010: 10).  Em 
razão da robustez inerente à espécie da árvore, os latinos tomaram o quercus como 
um símbolo de uirtus e perseverança. No símile poético do Livro IV da Eneida, 
Virgílio compara a determinação do herói troiano em obedecer ao fatum a um 
carvalho enrijecido pelo tempo, que crava raízes profundas até o Tártaro e não cede 
à fúria dos ventos (Virgílio, Eneida, IV. 481-491). Em uma reapropriação deste 
sentido na Antiguidade, o ramo de carvalho foi incorporado ao brasão da República 
Italiana de 1946.  A associação entre esta árvore e a vitória militar parece também 
evidente no épico virgiliano. Na descrição que Virgílio faz dos reis de Alba (Procas, 
Cápis, Numitor e Sílvio Eneias) cada um deles carrega na fronte uma coroa com 
folhas de carvalho (Virgílio. Eneida, VI. 767-772). 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Cidade fundada pelo herói árcade Evandro no monte Palatino, anterior à fundação de Roma. Conferir 
Livro VIII da Eneida.  
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4.2.1. A Corona Ciuica na documentação Monetária Romana 
 
 
Sobre o formato da corona ciuica, a caracterização estética fornecida pela 

documentação literária dialoga com a evidência iconográfica encontrada nas moedas. 
No que diz respeito às cunhagens31 do período republicano não encontramos a 
corona ciuica em associação com nenhum dos indivíduos listados por Plínio na 
História Natural.  Por outro lado, a coroa de carvalho é recorrente nas emissões 
monetárias de outras famílias romanas desde o final do século II a.C. O registro 
mais antigo da coroa de carvalho nas emissões romanas data de 109-108 a.C, em um 
denário cunhado sob a autoridade do moedeiro32 Lúcio Mêmio. No anverso da 
moeda aparece a efígie de Apolo portando uma corona quercea e, no reverso, a 
representação dos Dióscuros, logo acima da legenda L. MEMMI. (RRC, 304/1).  

 
Já a guirlanda em formato de casco de cavalo é representada no reverso do 

denário de Quinto Lutácio Cerco (RRC, 305/1). Como é perceptível na imagem 
apresentada (Fig. 01), as folhas arredondadas e as bolotas do carvalho são um 
motivo característico da corona quercea diferindo-a das representações mais comuns 
da coroa de louros. No anverso desta moeda aparece a efígie da dea Roma, ladeada 
pela inscrição CERCO, enquanto no reverso uma trirreme foi sobreposta à 
representação da coroa cívica, logo abaixo da legenda Q. LVTATI. Q. De acordo 

                                                           
31 No período republicano, as moedas foram fabricadas tanto pelo método de fusão quanto de cunhagem, 
este último conhecido pelos gregos desde o século VII a.C. Utilizado na confecção do aes rudes, aes signatum e 
da primeira moeda propriamente dita, denominada aes graves, o processo de fusão caracterizava-se pela 
introdução do bronze líquido em canaletas de terracota ou argila conectadas a uma forma refratária do 
mesmo material. De acordo com Frederico Barello, no livro Archeologia della moneta. Produzione e utilizzo 
nell’antichità, a técnica trazia uma série de inconvenientes entre eles a difícil regularidade dos pesos, a realização 
de uma impressão ruim, porosa e menos nítida e a fácil ação dos falsários (Barello, 2014: 94-98). De datação 
incerta e introduzida em Roma a partir do contato com as cidades da Campânia, a cunhagem atende à 
demanda de regularidade e presteza na produção das peças. Com a ajuda de uma pinça inseria-se o pequeno 
disco de metal aquecido (cobre, prata ou ouro), denominado flan, entre duas cunhas com seus respectivos 
entalhes em baixo relevo. Em geral, o procedimento requeria um esforço conjunto, pois enquanto um 
operário ajustava o flan sobre a cunha da bigorna, o outro golpeava a cunha superior com um martelo. O 
anverso resultava da impressão da cunha da bigorna enquanto o reverso correspondia ao lado do martelo. 
Como regra, a cunha da bigorna, fixa e mais resistente, era utilizada para gerar a impressão menos variável da 
moeda (em época imperial, é o lado em que se gravava a efígie do Imperador), enquanto o cone do martelo 
era destinado ao tipo mais transitório. Segundo Adriano Savio, no livro Monete Romane, é difícil precisar com 
segurança o material empregado na confecção destas cunhas que, por regra, eram destruídas ao fim das 
emissões com o fito de evitar cunhagens não autorizadas (Savio, 2001: 63-64). Muito provavelmente, as 
poucas peças que nos chegaram eram instrumentos de falsários. O desenvolvimento da técnica pelos 
romanos resultou em um gradativo rebuscamento da impressão tanto do desenho quanto da legenda.        
 
32 A maioria dos denários cunhados no período republicano traz o nome do moedeiro responsável, algumas 
vezes acompanhado da legenda IIIVIR ou IIIIVIR (quando o número foi aumentado para quatro com 
César), posto que os moedeiros constituíam um colégio menor de magistrados reconhecidos como triunuiri ou 
tresuiri monetales. Outra abreviação comum nas moedas era a de IIIVIR AAAFF ‘triunuiri aere auro argento flando 
feriundo’ que se traduz por ‘três homens responsáveis pela fundição e cunhagem do bronze, ouro e prata’. Por 
sua vez, não se sabe ao certo se o cargo era eleito ou uma indicação do Cônsul em exercício e os triunuiri 
monetales respondiam à autoridade do Questor que estabeleciam a quantidade de metal a ser cunhado. 
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com Michael Crawford, no Roman Republican Coinage, este motivo é uma provável 
alusão à vitória naval do ancestral da gens Lutacia, Caio Lutácio Catulo, em 241 a.C, 
nas ilhas Égadas, durante a Primeira Guerra Púnica, visto que a documentação não 
registra qualquer comando militar obtido pelo moedeiro em questão, Quinto 
Lutácio Cerco (Crawford, 1971: 315). Quanto à presença da corona ciuica no reverso, 
muito possivelmente, é uma alusão à honraria obtida por algum membro da gens, 
talvez pelo próprio Caio Lutácio Catulo neste mesmo empreendimento naval.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
O motivo da coroa de carvalho aparece também no reverso da uncia assinada 

pelo moedeiro L. Hostílio Túbulo e da semuncia assinada por L. Thório Balbo, dos 
quais não conhecemos qualquer referência para além da documentação monetária 
(RRC, 315/1; 316/2). Por um intervalo de tempo, a corona quercea desaparece das 
emissões monetárias para reaparecer no anverso do denário de Caio Júlio César (48-
47 a.C), como atributo de uma divindade feminina não identificada (RRC, 448/1a e 
1b; 452/1-5). Das moedas mais interessantes com o motivo da corona ciuica está o 
áureo cunhado em campanha militar por Marco Júnio Bruto, entre 43 e 42 a.C (Fig. 
02. RRC, 506/1). O anverso desta moeda revela a efígie do ancestral, Lúcio Júnio 
Bruto, contornado pela legenda L. BRVTVS. PRIM. CONS, ou seja, “Lúcio Bruto, 
Primeiro Cônsul” circundada por uma corona quercea em formato de casco de cavalo. 
No reverso, aparece a figura de Marco Júnio Bruto com o motivo da mesma 
guirlanda e a legenda, M. BRVTVS. IMP. COSTA. LEG, “Marco Bruto, Imperator e 
[Pedânio] Costa, Legado”. Curiosamente, a utilização da corona ciuica como emblema 
político aparece nas cunhagens dos tiranicidas bem antes de sua divulgação na 
iconografia de Otávio. A efígie do primeiro Cônsul junto à corona ciuica remete a ideia 
de salvação dos cidadãos romanos e restauração da res publica.  Em geral, o propósito 

 

Figura 1 – Moeda de Prata. Denário. RRC, 305/1. © Trustees of the British 
Museum 
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dessas moedas batidas em campanha era o pagamento dos soldados, o que explica 
uma maior autonomia na composição do tipo monetário e da mensagem que se 
pretendia transmitir.  

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Cunhado a partir de sua base operacional na Sicília, o áureo de Sexto Pompeu 

apresenta um tipo monetário similar ao de Marco Bruto. No anverso da moeda foi 
estampada a efígie de Sexto contornada pela coroa de carvalho e pela a legenda 
MAG. PIVS. IMP. ITER. “Magno, Pio e Imperator pela Segunda Vez” (RRC, 
511/1/Fig. 3) que aparece em todas as emissões da série. Já o reverso traz as efígies 
de Pompeu, Magno e Sexto Pompeu em meio aos instrumentos de uso sacerdotal: a 
trípode e o lituus.33 A legenda PRAEF CLAS. ET ORAE / MARIT·EX·S·C remete 
ao cargo de Praefectus Classis et Orae Maritimae obtido do Senado em 43 a.C e que 
podemos traduzir por “Prefeito da Armada e do Litoral”. De acordo com Kamil 
Kopij, no artigo Pietas in the Propaganda of Sextus Pompey, sob a influência do 
pensamento grego a corona ciuica ocasionalmente foi conferida com o sentido de 
salvação não de um indivíduo, mas de toda a comunidade (Kopij, 2011: 2014). 
Cícero foi o primeiro a ser agraciado com esta honraria e a coroa de carvalho foi 
igualmente oferecida a Caio Júlio César como salvador da Res Publica (Aulo Gélio. 
Noites Áticas, V. 6.16; Apiano. Guerras Civis, II. 106).  Dessa forma, a presença da 
corona ciuica no anverso de Sexto Pompeu sintoniza com a conotação política de 
salvação pública veiculada também pelo áureo de Bruto. Segundo Kopji é provável 

                                                           
33 Segundo Crawford, esta moeda coincide com período em que Sexto foi aclamado imperator pela segunda 
vez depois de ter derrotado Quinto Rufo, em 42 a.C. Kamil Kopij sugere que a justaposição das efígies de 
Sexto e do Pompeu, em meio a signos religiosos no reverso do áureo é uma divulgação clara da pietas (Kopij, 
2011: 2014). O lituus representa a dignidade de áugure enquanto a trípode recorda, provavelmente, a 
vinculação de Cneu ao colégio dos XV viri sacris faciundis responsáveis pelo culto de Apolo. Desta maneira, 
tais signos enfatizam através a pietas a associação dos Pompeii com os deuses (Kopij, 2011: 2014).        
 

 

Figura 2 – Moeda de Ouro. Áureo. RRC, 506/1. ©Trustees of the British 
Museum 
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que Sexto se considerasse digno desta honraria por ter acolhido alguns indivíduos 
listados nas proscrições dos Triunviros (Kopij, 2011: 2014).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
No que diz respeito às cunhagens do período augustano, o primeiro registro 

da corona ciuica aparece em um áureo cunhado em Roma no ano de 27 a.C. No 
anverso aparece a efígie de Otávio, circundado pela legenda, CAESAR COS VII 
CIVIBVS SERVATEIS, “César, Cônsul, [eleito] pela sétima vez pelos Cidadãos 
Preservados” (RIC I, Augustus 277/Fig. 4). Já no reverso, uma águia porta a coroa 
de carvalho com dois ramos de louro ao fundo, encimados pela legenda 
AVGVSTVS. O tipo presente no reverso alude ao acontecimento descrito por Dion 
Cássio e pelas Res Gestae no qual o Senado permite a Otávio o uso ostensivo da corona 
ciuica (Res Gestae, 34; Dion Cássio. História Romana, LIII. 16). Segundo Camilla 
Ferreira Paulino da Silva, que estudou a modificação da imagem de Otávio por meio 
das fontes numismáticas, o áureo em questão é uma evidência significativa deste 
processo.  “Os louros, a coroa cívica e a mensagem de Otávio como salvador do 
populus contribuem para consolidar o que Augusto representará de agora em diante o 
protetor de Roma” (Silva, 2013: 116).  
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3 – Moeda de Ouro. Áureo. RRC, 511/1. ©Trustees of the British Museum 

 

Figura 4 
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Depois de um hiato temporal o motivo da coroa cívica é retomado nas fontes 
monetárias como, por exemplo, nos áureos e denários cunhados em Cesaraugusta, 
antigo nome da cidade de Saragonça e Colonia Patricia, Córdoba, entre 19-15 a.C.  
Uma série de moedas traz o motivo da coroa cívica no reverso (com algumas 
variações estilísticas) com a legenda, OB CIVIS SERVATOS, “a propósito dos 
cidadãos preservados” ou, em uma tradução aproximada, “por ter salvado os 
cidadãos”, posicionada no centro ou acima do ornamento.34 Em outras moedas 
Augusto é representado (no anverso) portando, ele mesmo, o ornamento. O tipo 
monetário da coroa cívica com a legenda OB CIVIS SERVATOS figura ainda em 
cunhagens de Tibério, Calígula, Cláudio, Galba, Vespasiano, Trajano e a 
representação da coroa cívica combinada a outras legendas permanece até as 
cunhagens de Septímio Severo.    
 
 
4.3. Corona Rostrata ou Corona Naualis 
 

 
No âmbito das condecorações militares passemos agora à caracterização da 

corona rostrata ou corona naualis. Virgílio, em sua écfrase poética da batalha do Ácio, 
destaca este ornamento na descrição que faz de Agripa na Eneida35  

                                                           
34 RIC I Augustus, 29a, 29b, 30a, 30b, 40a, 40b, 75a, 75b,  
 
35 Parte alia uentis et dis Agrippa secundis 
arduus agmen agens; cui, belli insigne superbum, 
tempora nauali fulgent rostrata corona (Virgílio. Eneida, VIII. 682-684). 
 

 

Figura 4 – Moeda de Ouro. RIC I, Augustus 277. ©Trustees of the British 
Museum 

 

Figura 5 
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D’ali com vento e desuses favoráveis 
Regendo a esquadra o agigantado Agripa, 
A quem orna coroa refulgente, 
De vitória naval rostrada insígnia. (Virgílio. Eneida, VIII. 682-684). 

 
 
Esta batalha representa a vitória sobre as forças de Marco Antônio e Cleópatra 

e representa, do ponto de vista do troiano Eneias, um vislumbre dos 
acontecimentos vindouros. Enquanto na Ilíada o escudo de Aquiles traz uma 
miniatura da Terra, com cenas da vida comum circundadas pelo ‘Rio Oceano’, no 
Escudo de Enéias temos um quadro central, a contenda do Ácio, orbitado por cenas 
periféricas retratando momentos diversos da história romana. Como observa a 
historiadora inglesa Mary Beard, de um modo geral, a batalha “foi transformada em 
um encontro muito mais impressionante do que deve ter sido, e engrandecido para 
se tornar o momento fundador do regime de Augusto (Beard, 2017:346). Virgílio 
nesta passagem conjuga elementos de temporalidades diversas em um mesmo 
evento e o transforma em uma contenda cósmica da qual participam as próprias 
divindades. Na descrição virgiliana, Agripa é caracterizado como um herói épico da 
envergadura de Ajax ou Enéias e ostenta na fronte a coroa rostrada ou naval - algo 
improvável de se usar durante uma operação militar - artefato que obteve anos antes 
no contexto da campanha militar contra o filho de Pompeu em 36 a.C.   

 
A julgar pelas representações das moedas e descrições literárias, este 

ornamento reproduzia em miniatura os esporões de assalto dos navios de guerra 
(em latim, rostra) usados no Mediterrâneo Antigo: birremes, trirremes, quadrirremes 
ou quiquirremes. Por analogia, Plínio compara este ornamento aos aríetes dos 
navios que adornavam a tribuna dos oradores no Fórum republicano e 
assemelhavam-se a uma coroa depositada sobre a cabeça do povo de Roma (Plínio. 
História Natural. XVI, 04). Ainda ressalta que quando o poder foi exercido em 
função de interesses particulares, os rostra passaram dos pés dos citadinos para a 
cabeça de alguns líderes (Plínio. História Natural. XVI, 04). 

 
No atual estado da pesquisa, a documentação não oferece a possibilidade de 

estabelecer uma distinção segura entre os tipos naualis e rostrata, por vezes chamada 
também de classica. Aulo Gélio especifica que a corona naualis era um prêmio 
oferecido ao primeiro comandante que interceptasse um navio inimigo durante uma 
batalha naval (Aulo Gélio. Noites Áticas, V. 6. 18). Por outro lado, na História Natural, 
os termos naualis e rostrata aparecem como denominações intercambiáveis para o 
mesmo tipo de condecoração naval em alusão à coroa recebida por Marcos Varrão 
(Plínio. História Natural. VII, 29; XVI, 04). No Epítome da História Romana, Tito 
Lívio descreve a coroa de Agripa como naualis enquanto Virgílio emprega os dois 
adjetivos em um mesmo verso na descrição já mencionada da batalha do Ácio (Títo 
Lívio. Epitome. História Romana, 129; Virgílio. Eneida, VIII. 684).  Na opinião de 
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Valerie A. Maxfield se esta nomenclatura remete a categorias e méritos distintos de 
premiação, esta diferenciação acabou se perdendo na transição da República para o 
Principado. Por ser um dos tipos mais raros de condecoração militar, apenas o 
nome de dois indivíduos aparecem na documentação: Marcos Varrão, legado de 
Pompeu Magno durante as Guerras contra os Piratas, e Marcos Agripa que 
combateu as forças de Sexto Pompeu.   

 
No que concerne à documentação numismática a corona rostrata aparece nas 

emissões por volta de 20 a.C, em distintos formatos. Por exemplo, um denário 
cunhado na Província da Acaia, traz no anverso a efígie do Princeps com a legenda 
AVGVSTVS e, no reverso, o ornamento da corona rostrata no formato de uma 
grinalda de louros entremeada com os esporões dos vasos de guerra (RIC, Augustus 
473). Já os Asses e Dupôndios provenientes da casa de cunhagem de Nemausus, 
atual Nimes, são os mais antigos registros que vinculam Agripa ao motivo 
iconográfico da coroa rostrada (RIC, Augustus, 154-157). Esta colônia fui fundada 
com veteranos de César e recebeu, por intervenção de Agripa, uma série de 
deduções fiscais a partir de 27 a.C o que explica, em parte, a homenagem prestada a 
ele nas moedas. O anverso destas emissões de Nemausus apresenta um único tipo: 
as efígies de Agripa e Augusto estão colocadas uma contra a outra, com a legenda 
IMP DIV F, Imperator Diui Filius, “Imperator e Filho de Um Divinizado”. Esta 
inscrição da legenda recorda o processo da apoteose de César e a posição de 
Augusto como filho do Divino Júlio. Agripa, no anverso, traz em sua fronte uma 
combinação da coroa de louros com a coroa rostrada que se distingue pela presença 
dos aríetes dos navios e, por sua vez, Augusto aparece com a cabeça descoberta 
(RIC, Augustus, 154-157). O reverso apresenta um crocodilo acorrentado a uma 
palmeira, com uma coroa de louros posicionada no topo e a legenda COL. NEM., 
“Colonia de Nemausus”. Muito provavelmente, o motivo nilótico associado à coroa 
de louros, no reverso, pretende rememorar a captura do Egito por Otávio em 30 
a.C.          

 
Considerando as cunhagens que vão do Principado de Augusto até o governo 

de Trajano, a coroa rostrada se torna uma espécie de atributo vinculado à maioria 
das representações monetárias de Agripa. Datado de 13 a.C, o áureo cunhado pelo 
moedeiro C. Sulpício Platorino chama a atenção pelo considerável refinamento 
técnico principalmente no que diz respeito à fisionomia dos indivíduos retratados 
(RIC, Augustus 409/Fig.5). No anverso aparece a efígie de Otávio portando a corona 
ciuica e a legenda CAESAR AVGVSTVS impressa no sentido horário. Já Agripa é 
apresentado no reverso portando uma combinação da corona rostrata com a corona 
muralis. Em sentido horário a legenda M AGRIPPA PLATORINVS IIIVIR, 
“Marcos Agripa e [C. Sulpício] Platorino triúnviro [monetário]”. Este áureo, 
contudo, não deve ser considerado um fator isolado uma vez que Agripa aparece 
com Augusto em várias emissões36 do ano 13 a.C comemorando a renovação de sua 
                                                           
36 Conferir RIC I, Augustus 397; 400; 406; 407; 408. 
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dignidade tribunícia. Como trataremos na sequência, a coroa mural é recorrente nas 
representações monetárias de algumas divindades protetoras da cidade, sendo esta 
coroa de Agripa similar em vários aspectos a ela. No ornamento impresso no áureo 
percebemos a miniaturização dos torreões das fortalezas e a cinta amuralhada da 
qual se projeta o rostrum de um navio. A efígie de Agripa portando esta dupla coroa 
figura ainda no denário emitido em 12 a.C (RIC I Augustus 414), mesmo ano da 
morte do general, e este mesmo tipo monetário foi ainda recuperado em uma 
emissão de Trajano (RIC II Trajan 818).   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.4. Corona Muralis e Corona Valaris 

 
 
No que concerne à hierarquia das premiações sistematizada na História Natural, 

Plínio menciona ainda dois tipos de coroas, citadas apenas a título de informação: a 
corona muralis e a corona ualaris (Plínio. História Natural, XVI. 3). Já Aulo Gélio, nas 
Noites Áticas, é mais específico sobre o contexto e o mérito que ocasionavam a 
premiação destes objetos. No caso da coroa mural, Gélio elucida que “era oferecida 
pelo comandante – imperator - ao primeiro homem que escalasse as muralhas – qui 
pimus murum subiit - e forçasse sua entrada na cidade inimiga” (Aulo Gélio. Noites 
Áticas, V. 06.16). Em seguida, descreve os aspectos visuais deste coroa: 
“ornamentada com representações das ameias da muralha” - quasi muri pinnis decorata 
est – (Aulo Gélio. Noites Áticas, V. 06.16). Por sua vez, o primeiro indivíduo a 
transpor a defesa – uallum – do acampamento e forçar sua entrada no campo 
inimigo obtinha das mãos do comandante a corona castrensis (denominada também 
ualaris) (Aulo Gélio. Noites Áticas, V. 06.16). Na terminologia militar, uallum 
corresponde à trincheira estacada erigida em torno dos acampamentos romanos. 

 

Figura 5 – Moeda de Ouro. Áureo. RIC, Augustus 409. © Trustees of the 
British Museum 
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Desta forma, Gélio especifica que a corona ualaris reproduzia as paliçadas – ualli – 
erigidas em torno dos acampamentos (Aulo Gélio. Noites Áticas, V. 06.16).  

 
Suetônio informa, na Vida de Augusto que, depois da Guerra Civil, o Princeps 

dificultou a concessão das coroas murais e valares – que elevavam a honra do 
indivíduo agraciado - e passou a premiar os legionários com outros tipos de 
recompensas como torques, faleras e objetos de ouro e prata (Suetônio. Vida de 
Augusto, XXV). Apesar da parcimônia com que estas coronae eram distribuídas 
ressalta que, ainda assim, os soldados comuns - caligati - conseguiam obtê-las 
(Suetônio. Vida de Augusto, XXV). Ao que tudo indica, a informação literária parece 
convergir com os testemunhos arqueológicos do cotidiano dos legionários. Segundo 
Valerie Maxfiel, que analisou a documentação epigráfica proveniente dos 
monumentos funerários de soldados de variadas procedências do Império, a corona 
muralis está representada nas lápides de centuriões e outros indivíduos de patente 
intermediária, o que sugere que era um tipo mais difundido de condecoração em 
vista das outras coroas (Maxfiel, 1981: 78-79). De formato circular, esta coroa é 
reproduzida nos monumentos funerários com os torreões e ameias, tal como na 
descrição de Gélio, e repousa em uma espécie de almofada.37  

 
Resta dizer que fora deste esquema de premiações e ornamentos militares, a 

genealogia da coroa mural remete às representações de divindade femininas no 
espectro de tradições mediterrânicas e orientais. Esta coroa aparece como atributo 
de Cibele, Tique, Perséfone e, por vezes, da própria Ártemis evidenciando seu papel 
de divindades protetoras das cidades. Na Eneida, Virgílio denomina Cibele como 
“Mãe Berecíntia e coroada de torres” – Berecyntia mater [...] turrita (Virgílio. Eneida, 
VI. 785). Em outra passagem, ele a descreve como a mãe das deidades que habita o 
Monte Ida e dá preferência “às cidades torreadas e aos leões sob o jugo” - cordi 
turrigeraeque urbes biiugique ad frena leones (Virgílio. Eneida, X. 253). Nos Fasti Ovídio 
explica que Cibele docilizou a ferocidade e ensinou os homens a fortificar as 
primeiras cidades (Ovídio. Fasti, IV. 215-220). Por esta razão a deusa ostenta uma 
coroa torreada na fronte – turrifera corona – e traz uma parelha de leões atada ao seu 
carro (Ovídio. Fasti, IV. 215-220). A caracterização dos autores latinos dialoga com 
as representações mediterrânicas da deusa cujo culto é originário da Anatólia e foi 
posteriormente assimilada à Reia. 

 
A divindade é introduzida em Roma por volta de 204 a.C no curso da Segunda 

Guerra Púnica e os fundamentos de seu templo podem ser vistos no Monte 
Palatino. Tendo como referência as cunhagens gregas, algumas moedas romanas do 

                                                           
37 A este propósito, vale a pena conferir a análise da autora sobre o monumento erigido em honra de Sexto 
Víbio Galo, primipilaris, na localidade de Amastris na Bitínia. Este angariou várias condecorações ao longo da 
carreira militar que se desenvolveu entre a fronteira do Reno e Danúbio e nas Campanhas de Trajano. Nos 
relevos laterais do que parece ser um altar funerário figuram várias representações de coronae murales e outros 
tantos artefatos honoríficos acompanhados de legenda (Maxfield, 1981: lâmina 05). Muito interessante 
também, a análise do monumento erigido em honra de Sulpicio Celso (Maxfield, 1981: lâmina 05).    
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período republicano trazem, no anverso, a efígie de Cibele portando a corona muralis 
com as ameias e os torreões. Vários denários cunhados entre 102 e 84 ostentam a 
efígie da deusa portando a coroa torreada ou, representada no reverso, em uma biga 
puxada por leões (RRC, 322/1a e 1b; 356/1a,1b e 1c; 385/4).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Como já mencionado a coroa mural não é exclusividade de Cibele, mas antes 

um atributo compartilhado por várias potestades femininas. Como demonstram 
Sabinne Rogge e Eftychia Zachariou-Kaila em seu estudo sobre a coleção de 
estátuas feminina38 provenientes do Chipre exibida na Coleção de Antiguidades em 
Berlin, a coroa mural é um motivo recorrente nas esculturas de deusas cipriotas, 
como a Afrodite, e sua origem pode ser rastreada até a arte do Oriente Próximo39 
(Rogge; Zachariou-Kaila: 2014). Algumas estátuas da Ártemis de Éfeso também 
exibem este ornamento como a escultura da deusa que está nos Museus Vaticanos 
(Inv. 2505) e a escultura que pertence ao Museu Arqueológico Nacional de Nápoles 
(Inv. 6286).  

 
O ornamento da coroa mural se popularizou, principalmente, a partir das 

representações de Tique, personificação da fortuna e força alheia ao controle 
humano, que passa a receber culto em várias localidades do Mediterrâneo. Em sua 
manifestação políade, Tique era a potência que garantia a prosperidade e a proteção 

                                                           
38 Invent. 6682,2., Coleção de Antigüidades Clássicas, Museus Estatais de Berlim.  
 
39 Em um relevo de Assur-Sarrat, esposa de Assurbanipal, atualmente em Berlin, a rainha é representada com 
uma coroa em forma de torre. Conferir a análise deste relevo por Nehmet-Ali Ataç no livro Art and Imortality 
in the Ancient Near East (2018: 168).  

 

Figura 6 – Moeda de Prata. Denário. RRC, 322/1a. ©Trustees of the 
British Museum 
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da cidade (Matheson, 1994: 19-20). Em um contexto em que as cidades eram 
frequentemente assoladas pela guerra e pela fome, a divindade era representada com 
a coroa mural na cabeça e com uma cornucópia, ou um ramalhete de trigo na mão. 
Cidades como Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Cesareia Marítima possuíam 
até mesmo um Tychaeon, ou santuário dedicado à deusa Tique (Broucke, 1994).40  

 
Em algumas cidades os atributos das deusas tutelares aparecem fundidos aos 

de Tique resultando em uma superposição ou, por vezes, a personificação da cidade 
se manifesta na iconografia com a coroa mural. A personificação de Alexandria, ou a 
Tique de Alexandria, aparece no anverso de um denário cunhado por Marco Emílio 
Lépido, em Roma, no ano de 61 a.C, portando uma espécie de diadema torreado 
(RRC, 419/02). Por sua vez, Córdoba, figura no reverso de um denário de Pompeu, 
o Jovem, como uma deusa usando a coroa torreada e estendendo o braço para um 
legionário romano que desembarca de um navio (RRC, 470 1a). Até mesmo 
indivíduos da domus imperial poderiam compartilhar destes atributos na condição de 
protetores das cidades como sugere um busto de Otávia Menor representada como 
Tique de Corinto portando a coroa mural (Inv. 1540, Museu Arqueológico de 
Corinto).  

 
Retornando à narrativa de Gélio, nos parece contraditório que um elemento 

representativo da proteção divina se transforme em prêmio para o violador dos 
limites urbanos. De que forma, este atributo das deusas tutelares foi reapropriado 
como o ornamento honorífico descrito por Aulo Gélio nas Noites Áticas? Não 
conseguimos reconstituir este processo com exatidão ou buscar uma explicação 
única para o fato. É provável que, na forma de donum militar, a coroa mural fosse 
uma maneira de recompensar a ação destemida do soldado que arriscou a própria 
sorte por estar na linha de frente do assalto aos muros. Ou também, em um sentido 
aproximado, ao receber a corona muralis, pudesse compartilhar de um atributo 
representativo da própria sorte da cidade invadida.  
 
 
5. Conclusão 
 
 

Como buscamos demonstrar ao longo de nossa exposição, o assunto é 
complexo e vasto além de possuir vieses particulares a cada recorte que possa ser 
elencado.  Através deste artigo, esperamos que parte desta complexidade possa ter 
sido dimensionada.  Que ao leitor tenha ficado o apontamento de que as tradições 
dos usos de coroas para cerimônias religiosas, fúnebres, como prêmios militares e 
nas demais situações da vida cotidiana apresentam um processo de constante 

                                                           
40 Para um estudo sistemático das representações de Tique nas moedas emitidas por Antioquia, Salamina 
(Chipre), Alexandria, Cnidos, Cirene e Laodiceia, conferir o artigo de Pieter B. F. J. Broucke intitulado 
“Tyche and the Fortune of Cities in the Greek and Roman World”.   
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reacomodação nos sistemas de valores dos povos aqui abordados, desde os 
primórdios gregos (considerando somente o Mundo Clássico) até os usos militares 
romanos em premiações e em paradas triunfais. 

 
Longe de esgotar o assunto, este artigo procurou delinear o mínimo essencial 

sobre a questão a partir do estudo das evidências literárias e arqueológicas. A partir 
dos indícios fornecidos por Plínio, buscamos reconstituir, em linhas gerais, o 
processo de ressignificação destes ornamentos, característicos da esfera religiosa e 
atlética para um sistema de premiações militares. Tratando cada um dos tipos 
elencados pelo naturalista, buscamos oferecer um vislumbre, mesmo que modesto, 
da vasta e rica tradição de elementos honoríficos ligados a essas coroas.  

 
Tendo em vista o recorte mediterrânico, optamos por uma abordagem do 

tema em um corpus documental amplo e diversificado, e para serem compreendidas 
de forma satisfatória, exigem um diálogo com os elementos imagéticos que 
circulavam em suportes variados, como por exemplo, as moedas. Dificilmente, estes 
empréstimos culturais e reapropriações podem ser percebidos do ponto de vista da 
análise hermenêutica centrada em um único documento. A construção de sistemas 
de valores a elas agregadas, muitas vezes, não é perceptível na curta duração. E 
mesmo suas reacomodações e reapropriações são carentes de uma base simples e 
geograficamente localizável, como procuramos apresentar a partir do constante 
diálogo entre as culturas clássicas. 
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