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Resumo: 
Neste artigo vamos examinar algumas emissões numismáticas cunhadas durante o 
governo do imperador Justiniano I. Nosso objetivo é compreender como foi feita a 
representação de Justiniano e como essas imagens foram utilizadas como 
instrumentos de reafirmação política, auxiliando na manutenção e construção de 
uma imagem louvável, atuando em consonância com os projetos políticos desse 
imperador. Além da sua função econômica, a moeda e a toda a sua simbologia, tinha 
como propósito transmitir determinada mensagem e que esta abrangesse o maior 
número de pessoas. Em consonância ou não com os textos e demais fontes 
advindas da cultura material, as moedas transmitiam uma imagem específica que 
nem sempre poderia ser alcançada por meio das fontes literárias.  
Palavras-chave:  
Justiniano I; Imagem; Moedas. 
 
Abstract: 
This paper will examine some numismatic emissions coined during the rule of 
Emperor Justinian I. The main propose is to expose how the representation of 
Justinian was made and how these images were used as instruments of political 
reaffirmation, helping to maintain and construct a praised image, supporting the 
political projects of this emperor. In addition to its economic function, the coins 
and all its symbology had the purpose of conveying a certain message and covering 
to the largest number of people. Whether or not in line with texts and other sources 
from material culture, coins conveyed a specific image that could not always be 
achieved through literary sources. 
Keywords: 
Justinian I; Image; Coins. 
 

 
1 Doutoranda em história pela Universidade Federal de Ouro Preto, bolsista UFOP, sob a orientação do 
Professor Fábio Duarte Joly. Membro do Laboratório de Estudos Sobre o Império Romano (LEIR-UFOP). 
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES). 
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I – Introdução 

 

Ao analisarmos a construção da imagem de determinado personagem, 
notamos que a maioria das informações foram retiradas e condicionadas pelas 
fontes escritas, sejam elas a favor ou contra quem foi retratado. No caso do 
imperador Justiniano, não é diferente. Nas fontes literárias encontramos um 
mosaico de imagens, trazendo diversas perspectivas sobre o imperador e o seu 
governo. Podemos ter acesso a elas através da extensa documentação do período, 
como por exemplo a partir das obras do principal historiador de sua época, 
Procópio de Cesareia, que escreveu três trabalhos sobre o período em questão: 
História Secreta, História das Guerras e Sobre os Edifícios.2 Essas obras possuem 
características muito diferentes e, devido à abrangência dos temas abordados, seus 
trabalhos são considerados as principais e mais completas fontes sobre o governo de 
Justiniano. Nas palavras de Edward Gibbon (1995: 46), Procópio “sucessivamente 
compôs a história, o panegírico e a sátira de seu próprio tempo”. 

 
Contudo, a imagem de Justiniano também é passível de reconstrução através 

da documentação material do período, trazendo novas perspectivas sobre como esse 
soberano foi representado. Se, por um lado, temos escritos variáveis sobre 
Justiniano, do outro temos as moedas oficiais, com a imagem que o imperador 
buscou para si, que podem ou não revelar um outro ponto de vista.3 De acordo com 
Gilvan Ventura e Norma Musco (2004: 242-244), a forma como os imperadores 
foram representados é a chave para se entender como o seu poder deveria ser 
concebido, na medida em que eles detinham o controle direto ou indireto sobre os 
meios de comunicação que estavam em circulação, nos quais eram difundidos as 
crenças e expectativas culturais vigentes naquela sociedade. Os retratos, poses, 
gestos e todas as alegorias que compunham a imagem imperial, correspondiam a um 
sistema de convenções construído através da linguagem escrita e de outros sistemas 
semióticos que mudavam ao longo do tempo e que carregavam um forte significado 
simbólico. No Império Romano, devido a sua extensão territorial e ao difícil acesso 
ao imperador, a divulgação da imagem do governante era de extrema importância 
para a manutenção e legitimação de seu poder4.  

 
2 Para além das obras de Procópio de Cesareia, podemos ainda destacar os trabalhos de Agathias de Mirina, 
João Lídio, João Malalas, Evágrio Escolástico, Agapito e Paulo Silenciário. 

3 Apesar do século VI ser rico em fontes literárias e mesmo com o aumento de pesquisas que abarcam esse 
recorte, principalmente após os anos 2000, ainda temos poucos trabalhos que se dedicam à numismática 
bizantina. Cf: Brubaker, Leslie; Tobler, Helen, 2000: 572; Oster, Richard, 1982: 195. 
 
4 Todo o sistema de poder é um dispositivo destinado a produzir efeitos. Ele visa fazer-se reconhecer, 
identificar e, se possível, ser favoravelmente apreciado, graças a todo um sistema de símbolos e emblemas 
(Agulhon, 1987: 283). O imperador deve se comportar como um ator político para conquistar e conservar o 
seu poder, sendo que a sua imagem deve se aproximar do que os súditos esperam de encontrar em seu 
governante. Portanto, as imagens e símbolos são documentos importantes para a análise de determinado 
momento político. Devemos destacar a importância do reconhecimento dos sistemas simbólicos pelo público 
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O retrato do imperador nos anversos e reversos validavam as moedas, 
anunciavam a sua legitimidade e autoridade, além de que tornavam sua imagem 
onipresente em todo o Império. Juntamente com outras formas de representação, 
eram utilizadas para maximizar o efeito do que pretendia ser informado ao público, 
sendo a fusão simbólica entre o monarca e o Estado a principal mensagem das 
moedas. Ao contrário das fontes textuais que estavam, em grande parte, limitadas a 
uma elite intelectual e social, os artefatos monetários, devido a sua produção em 
massa e a sua grande circulação, tanto no âmbito privado como no público, 
exerciam um papel de suma importância na divulgação de mensagens.5 Assim, 
podemos afirmar que as imagens na Antiguidade eram um importante meio de 
comunicação visual, sendo fundamentais para a transmissão de ideias. Isso se 
confirma não só pela utilização de figuras que recuperam eventos do momento, 
como também pela associação dessas imagens aos textos das inscrições. 

Andrew P. Gregory (1994: 81-83) destaca a importância do estudo das 
imagens e de outros símbolos, como monumentos, moedas, cerimônias, gestos, 
entre outros, e como eles interagiam para dar suporte ou questionar regimes 
políticos. De acordo com o autor, imagens e as respostas a elas teriam profundas 
implicações para a vida política do Império e os romanos estavam cientes da 
importância do controle e da sua articulação com outros meios de comunicação. Os 
tipos de retratos, espalhados por diversos suportes, eram repetitivos e consistentes, 
de modo que reconhecer o governante ou outra figura pública foi facilitado. Além 
disso, as imagens eram acompanhadas de inscrições que não só identificavam o 
retratado, mas também contavam os feitos e as virtudes dessa pessoa. O interessante 
também é pensar, além da manipulação e articulação das imagens, como os 
enunciados são incorporados pelos súditos, que alteram, valorizam, reduzem, 
selecionam ou omitem os discursos veiculados.6 

 
Ana Tereza Marques Gonçalves (2004: 112) também ressalta que o homem 

na Antiguidade já sabia articular os símbolos existentes para criar uma imagem de si 

 
ao qual são destinados. Como instrumentos de comunicação e de conhecimento, eles transmitem mensagens 
e auxiliam os homens a imporem a visão que têm de sua própria posição nesse mundo, a visão de sua 
identidade social. Por isso, os governantes devem utilizar dos símbolos e das imagens para impor e legitimar o 
seu poder, pois a política, é por excelência, o lugar da eficácia simbólica (Gonçalves, 2004: 116).  
 
5 Segundo Paulo Martins: “pode-se dizer, portanto, que enquanto os textos literários buscam, ao representar, 
um percurso mais amplo do tempo, amplificando, assim, os atributos do figurado a um limite atemporal, pois 
é eterno no sentido etimológico do termo, 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”. Cf: 
Martins, 2011: 152.  

6 Para Lilia Moritz Schwarcz (1998: 31) é desse relacionamento circular elaborado de cima para baixo, bem 
como debaixo para cima, que se faz a cultura. Nesse sentido, não basta apenas imaginar uma recepção cultural 
passiva por parte dos grupos populares e nem mesmo um estranhamento absoluto da cultura oficial. Roger 
Chartier (1990: 21) também atenta para a enorme variabilidade e pluralidade de compreensões ou mesmo de 
incompreensões das representações propostas nos textos antigos e nas imagens, gerando diferentes 
interpretações por parte do público a que são destinadas essas representações.  
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para os seus súditos, imagem esta que deveria estar de acordo com os padrões 
aceitos pela sua sociedade para que fossem compreendidos. Dessa forma, caberia ao 
governante definir o conteúdo dessas mensagens e estabelecer os meios de 
comunicação mais adequados para a sua difusão, buscando o máximo de eficiência e 
alcançando o maior público possível. Essas mensagens, transmitidas nos mais 
diversos meios, deveriam seguir algumas características básicas:  

 
[...] (a) devem ser sempre positivas; (b) devem informar sobre a 
existência/presença do poder; (c) devem ser identitárias, isto é, 
facilmente se perceber a quem emite; (d) devem mostrar os atributos do 
homem que detém o poder; (e) devem mostrar os apoios humanos e 
divinos de quem exerce o poder; (f) devem mostrar realizações de quem 
está no comando (Gonçalves, 2004: 118).  

 
Dito isso, a nossa hipótese é que as moedas, juntamente com outros meios 

de divulgação da imagem e dos feitos imperiais, foram utilizadas como instrumentos 
de reafirmação política, auxiliando na manutenção e construção de uma imagem 
louvável de Justiniano, atuando em consonância com os projetos políticos desse 
imperador. Ao escrevermos sobre os projetos de Justiniano estamos nos referindo 
às ações políticas, militares e religiosas propostas pelo imperador durante o seu 
governo, como as guerras empreendidas nos antigos territórios do Império Romano 
no Ocidente, que no século VI estavam sob o domínio dos povos ditos “bárbaros” 
(godos, vândalos, francos e lombardos), e contra os Persas no Oriente, que ficaram 
conhecidas pela historiografia como Guerras de Reconquista7. Também nos referimos, 
aos projetos arquitetônicos de restauração e fortificação em Constantinopla e nos 
territórios além da capital do Império, a compilação e organização das leis romanas, 
e a grande atuação e influência do imperador junto à Igreja, que participou 
diretamente da vida eclesiástica e nos assuntos dogmáticos8 que estavam em voga 
nesse período.  

Desse modo, vemos o esforço de Justiniano na propagação de uma ideia 
específica de Império e de uma imagem imperial particular mediante a um 

 
7 Segundo Georg Ostrogosky (1984: 83-84), a política “restauradora” de Justiniano foi motivada pela “eterna 
nostalgia dos bizantinos” e pelo passado glorioso do Império Romano. Para Paul Lemerle (1991: 44), em seu 
livro História de Bizâncio, a política imperialista empreendida por Justiniano buscava o restabelecimento dos 
territórios do Ocidente em sua antiga extensão e esplendor. As ambições políticas e militares do imperador 
encontravam, assim, a sua base ideológica na recuperação do passado grandioso do Império. No entanto, 
além dessas pretensões, Andrew Louth (2008: 109) ressalta que Justiniano também acreditava ter uma missão 
divina de reconstituir o Império em uma nova configuração cristã ortodoxa, livrando a população romana do 
domínio herético dos povos “bárbaros”. 

8 Georg Ostrogorsky (1984: 90), destacou que para Justiniano a vitória da religião cristã sobre o paganismo e 
as heresias era seu dever sagrado, assim como a restauração de seu poder nos antigos territórios do Império 
no Ocidente. Para o autor, o governo do imperador marcou o apogeu da influência imperial na vida 
eclesiástica, pois nenhum governante havia exercido um poder tão ilimitado junto à Igreja. No entanto, apesar 
de todos os esforços de Justiniano, as heresias continuavam sendo um grande obstáculo para a Igreja e para 
as pretensões políticas do imperador, que desejava unificar todo o território em torno de uma única religião, o 
cristianismo ortodoxo.  
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investimento maciço que envolvia não só disseminação de imagens nas moedas e 
em outros meios imagéticos, mas também nos projetos que foram explicitados 
acima. Assim temos uma ação imperial multifacetada, rica em nuances que, por 
vezes, são difíceis de serem apreendidas, devido a quantidade de fontes e de 
representações diversas desse governante.  

 
 

II – A numismática bizantina e a representação imperial  
 
 
Hubert Frèire, em seu livro Numismática: uma introdução aos métodos e à 

classificação, define numismática como: 
 
 

ciência que tem como objeto o estudo morfológico e interpretativo das 
moedas; morfológico porque as moedas hão de se apreciar-se quanto ao 
seu metal, ao seu aspecto, as suas figuras, sinais, letreiros; interpretativo 
porque se tem de dar razão de tudo que o estudo morfológico revelou 
nas moedas. É como que um estudo anatômico e fisiológico, ou estático 
e dinâmico, ou da forma e da função. A numismática é, pois, muito mais 
do que a simples observação dos tipos e inscrições; ela se coloca hoje 
como uma disciplina científica através da qual podem ser estudados 

muitos aspectos de uma determinada sociedade (Frèire, 1984: 11). 

 

  Dessa forma, ao serem transformadas em fonte histórica, as moedas 
passaram a ser entendidas como artefatos culturais, como monumentos de uma 
sociedade, por meio da qual podemos compreender as formas pelas quais os antigos 
utilizavam os símbolos, imagens e inscrições para transmitir determinadas 
mensagens à população.9 O estudo da cunhagem imperial traz uma série de 
vantagens para a análise das imagens e das comunicações10 no Império Romano. 

 
9  De acordo com Richard Oster (1982: 195), a disciplina científica da numismática começou com o trabalho 
de oito volumes de J. Eckhel intitulado Doctrina numorum veterum conscripta (1792-1798). Ao longo de sua 
história, este esforço acadêmico passou a representar a investigação que encontra nas moedas um documento 
com declarações de natureza cultural pública, política, legal, religiosa, mitológica, estética e geral. As moedas 
são, portanto, vistas como uma fonte para a economia antiga, a arte, a ciência política, a história das religiões e 
a história geral. Assim, “atos e façanhas de governantes foram traduzidos através do relevo histórico para o 
simbolismo visual. De uma forma quase sem precedentes, as ações tornaram-se o tema da arte e estas foram 
utilizadas em obras artísticas "para glorificar os feitos dos governantes (de Roma) e do seu povo".  
 
10 “A Comunicação política pode ser definida como o conjunto das mensagens que circulam dentro de um 
sistema político, condicionando-lhe toda a atividade, desde a formação das demandas e dos processos de 
conversão às próprias respostas do sistema”. Cf: Bobbio, N.; Matteucci, N.; Pasquino, G., 1986:  200.  
Hohlfeldt (2012: 63) destaca também a importância da comunicação para a manutenção do poder, pois além 
de permitir o intercâmbio de mensagens ela também tem a função de informar, constituir um consenso de 
opinião, persuadir ou convencer. Para o autor, os romanos utilizavam os processos de comunicação buscando 
o controle social, com a finalidade de garantir o poder e de obter uma opinião mais ou menos consensual. 
Todas as relações de comunicação são, de modo inseparável, relações de poder que dependem do poder 
material ou simbólico acumulados pelos agentes envolvidos. Os símbolos dessa forma, podem ser entendidos 
além de sua função de comunicação e de conhecimento, mas também como instrumento de integração social. 
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Cada moeda cunhada em Constantinopla ou nas demais oficinas, espalhadas por 
todo o território imperial, era um documento oficial e, como tal, representava uma 
expressão oficial do imperador e do seu governo. Uma variedade de rituais, textos e 
imagens deram expressão visual e simbólica às numerosas funções do governante e 
divulgaram os múltiplos benefícios do governo imperial. Segundo H. Zehnacker 
(1987: 321-325), as moedas podem ser consideradas como uma expressão de 
soberania, pois traziam obrigatoriamente uma referência iconográfica ou epigráfica 
do imperador, sendo que a representação da efígie imperial identificava o próprio 
Império Romano11.   
 

Alfred R. Bellinger (2001: 70-71) destaca o papel predominante das 
cunhagens como um dos meios de comunicação mais eficientes entre o imperador e 
seus súditos.12 Durante todo o período bizantino, a característica mais marcante da 
arte imperial era a imensa importância do próprio imperador. Isso nos mostra que o 
culto imperial, instituído nos tempos de Augusto, continuou mesmo com a 
cristianização do Império. Assim, havia dois cultos paralelos: o da Igreja e o da 
corte. Como os ícones religiosos serviam claramente a um, as moedas e toda a sua 
simbologia foram utilizadas pelo outro. Dessa forma, através da cunhagem 
bizantina, vemos o esforço do imperador de comunicar ideias definidas, enfatizando 
a continuidade e as transformações que estavam acontecendo no período. Função 
que era executada majoritariamente pelas moedas de ouro e de prata, sendo que as 
de cobre eram um “reflexo descuidado e desinteressante da iconografia do ouro” 
(Bellinger, 2001: 71).  

 
A cunhagem bizantina começou a ganhar contornos próprios a partir do 

século IV, com as reformas propostas por Diocleciano e Constantino. Essas 
reformas foram implementadas devido à grande inflação que ocorreu em meados do 
século III, e que, como consequência, resultaram na substituição das antigas moedas 
do Principado, o denário, o áureo e o sestércio. A principal moeda desse novo 
sistema monetário era a de ouro, denominada de solidus (nomisma em grego), que foi 
criada em 31213, e incluía também várias denominações de prata e de bronze, cujos 

 
Nesse sentido, deve-se levar em conta que o poder atribuído a alguém é uma construção social cuja força é 
medida pela mobilização simbólica. 
 
11 Quando falamos do Império Romano ou dos próprios romanos nessa tese nos referimos ao império 
historiograficamente conhecido como Império Bizantino. Porém, para ficar mais claro as diferenças e 
particularidades das cunhagens e iconografia do período por nós analisado, vamos utilizar Império Bizantino 
para tratar das cunhagens realizadas a partir do século IV. 

12 Segundo o mesmo autor: “[...]. Durante o século IV e a primeira metade do V, pode se dizer que a 
propaganda imperial continuou de forma muito reduzida, mas daí em diante, “propaganda” dificilmente é o 
termo apropriado para ser usado ao tratarmos da função da cunhagem, principalmente se levarmos em conta 
a função moderna da palavra”. Cf: Bellinger, 1956: 70.  
 
13 O solidus foi criado pelo imperador Constantino em 312, substituindo o áureo como moeda de ouro no 
Império Romano, valendo 275 mil denários. Cf: Furlani, 2017: 238.   
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pesos e valores foram alterados ao longo de toda a história do Império Bizantino e 
que tem sido alvo de intensos debates entre historiadores e numismatas. 

 
O sistema monetário proposto por Constantino, por sua vez, desmoronou 

no início do século V, com as migrações bárbaras. Tudo que sobreviveu à chegada 
do imperador Anastásio I, em 491, foi a moeda de ouro (solidus) e as suas duas 
frações, a metade (semissis) e a terça parte (tremissis), e uma pequena moeda de bronze 
conhecida como nummus14. Com o propósito de estabilizar a economia, Anastácio, 
em 498, criou uma série de múltiplos do nummus, sendo a de maior valor a de 40 
nummi, que ficou conhecida como follis.15 A criação dessa nova denominação é 
utilizada pelos pesquisadores do período como um marco para o início das 
cunhagens bizantinas (Grierson, 1999: 2).16 

 
 De acordo com Philip Grierson (1990: 2-3), podemos dividir em cinco 

períodos a história monetária de Bizâncio. O primeiro, de Anastácio I até meados 
do século VIII, que foi caracterizada pelo uso das três denominações da moeda de 
ouro e quatro (às vezes cinco) de bronze, e a partir de 615, de uma denominação de 
prata. O segundo, de meados do século VIII ao XI, houve uma simplificação desse 

 
14 Que valia no século V, 1/7200 do solidus e pesava menos de 1 grama. Cf: Grierson, 1999: 1.  

15 O sistema utilizado para avaliar o peso e o valor das várias denominações da cunhagem bizantina foi 
adotado do Alto Império Romano e permaneceu o mesmo até 1453. A moeda de ouro, o solidus (4,55 
gramas), era a unidade básica da cunhagem, portanto, todas as outras moedas eram avaliadas em relação a ele. 
O solidus pesava 1/72 de uma libra romana, ou 24 quilates. O miliaresion de meados do período bizantino era 
um duplo quilate, avaliado, portanto, em 1/12 do solidus. A relação da moeda de cobre com o ouro (isto é, do 
follis para o solidus) variou consideravelmente. Sob Justiniano I (527-565), a proporção era ao mesmo tempo 
180: 1, em outro 210: 1. Por isso, o ouro era proporcionalmente mais valioso, eram necessários 288 follis para 
igualar com um único solidus. Cf: Ibidem, p. 5.  

16 Ainda hoje os estudiosos divergem sobre a data para o início do chamado Império Bizantino, o mesmo 
ocorre para as cunhagens do período. De acordo com Philip Grierson (1982: 2-3), podemos dividir os 
pesquisadores em três grupos: o primeiro, representado pelos estudiosos que escreveram sobre o tema nos 
séculos XVI e XVII, e que ignoraram a existência de uma cunhagem propriamente bizantina, organizando os 
catálogos do início do Império Romano até a queda de Constantinopla, em 1453. A segunda, que é 
representada pelas obras clássicas Description génerale des monnaies byzantines, escrita em 1862 por Sabatier e 
Monnaies Byzantines de Jean Tolstoi, de 1912, que colocaram como um marco o governo de Arcádio, devido a 
separação do Império em sua parte Oriental e Ocidental. Por fim, a última representada pelo Catalogue of the 
Imperial Byzantine coins in the British Museum, de Warwick Worth, que começa com Anastácio I, que devido as 
suas novas reformas no sistema monetário, criou um padrão característico das cunhagens bizantinas.  
Grierson argumenta a favor do terceiro grupo, pois entre os governos de Arcádio e de Anastácio, o segundo é 
mais adequado. A cunhagem de Arcádio não começou em 395 com a divisão do Império, e, portanto, não 
correspondem as datas de seu reinado, isto é, de 395 a 408. O imperador inicia suas cunhagens em 383, 
quando foi nomeado Augusto por Teodósio I, sendo que a maior parte das suas moedas são referentes ao 
período de 383 a 395 e não pode ser separada das cunhagens de seus co-imperadores, Teodósio I, 
Valentiniano II e Graciano. Ainda segundo Grierson, a separação das moedas em imperadores ocidentais e 
orientais, entre 395 e 476, é bastante artificial, pois unidade formal do Império foi preservada e as moedas dos 
imperadores eram cunhadas em ambas as partes. A deposição de Romulus “Augustulus”, em 476, também não 
faz uma pausa satisfatória e não traz nenhum grande marco com relação as cunhagens. Portanto, com a 
criação da moeda de bronze, o follis, por Anastácio, é que podemos falar em um início de uma cunhagem 
bizantina.  
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padrão, no qual foram utilizadas apenas três denominações, uma de cada metal, o 
nomisma (ouro), o miliaresion (prata) e o follis (bronze). O terceiro, de 1092, data da 
reforma monetária proposta pelo imperador Aleixo I Comneno, até 
aproximadamente o final do século XIII, sendo caracterizada pelo uso de várias 
denominações de metal degradado. Além disso, as moedas passaram a serem 
côncavas ao invés de planas. A maior denominação era uma moeda de ouro 
conhecida como hiperpyron, que substituía o antigo nomisma, de ouro puro. O quarto, 
de 1300 até meados do século XIV, teve a introdução da moeda de prata balisicon, 
que era cunhada no ducado de Veneza e uma pequena moeda de bronze, 
denominada de assarion. Por fim, no último período, de meados do XIV à queda do 
Império em 1453, desapareceram as moedas de ouro e foram cunhadas apenas de 
prata pura.17 

 
A religião se constitui como uma variável de primeira grandeza quando se trata 

de analisar a simbologia do poder do Império Bizantino. O sistema estatal bizantino 
foi estruturado em torno da crença de que o imperador era o representante 
escolhido por Deus na terra.18 Em teoria, sua autoridade era ilimitada e ele estava 
envolvido em uma aura de santidade e inacessibilidade, criada e mantida através de 
uma complicada rede de cerimônias19 e rituais, que serviam para enfatizar o seu 
papel como elo entre as esferas terrestres e celestial. Segundo Leslie Brubaker e 
Helen Toble (2000: 554), especialmente nos primeiros anos bizantinos, a íntima 
associação do imperador com Deus às vezes entrava na antiga noção romana do 

 
17 Ainda segundo o mesmo autor, essas transformações nas cunhagens, refletem, e são em parte, 
consequências das condições econômicas e financeiras do Império. O primeiro dos cinco períodos foi de 
finanças públicas relativamente florescentes e a economia monetária ainda estava baseada na tradição romana, 
que continuou até as invasões persas e árabes no século VII. O segundo período foi o de uma contração geral 
dos recursos públicos monetários e das trocas privadas, que durou até meados do século X. O terceiro, do 
final do décimo ao início do século XIII, inicialmente viu uma expansão populacional e dos recursos do 
Império, com sua moeda de ouro retendo muito do seu antigo prestígio internacional, apesar de uma fase de 
grave degradação em meados do século XI. Porém, no quarto período, principalmente a partir de 1204, com a 
quarta cruzada, seguida pela fundação do Império Latino, o Império Bizantino não conseguiu se reestabelecer 
por completo, mesmo com recuperação de Constantinopla pelos gregos em 1261. Por fim, no quinto e último 
período temos o completo desaparecimento das moedas de ouro. Cf: Grierson, 1999: 3.  
 
18 A estrutura fundamental do pensamento político bizantino foi estabelecida durante o governo de 
Constantino I e permaneceu praticamente inalterada ao longo de todo o Império. O pai dessa teoria foi 
Eusébio de Cesareia (263-339) e de acordo com o bispo, o estabelecimento do império cristão por 
Constantino marcou uma virada na história da humanidade, essa visão interpretava a história romana como 
sendo determinada pela providência divina. Ele também adaptou as ideias helenísticas de realeza, que no 
século III haviam influenciado o desenvolvimento dos conceitos romanos de imperador. Segundo essa teoria, 
o governante era a imagem de Deus e seu vice-líder na terra, governando um reino que era uma imitação 
(mimese) do céu. Assim, o governante era entendido como sendo divino, pois “o imperador romano era de 
fato ‘senhor e Deus’ (dominus et Deus)”. Cf: Joseph, 1996: 4-5. Da mesma forma, Charles Diehl (1961: 82) 
destaca: “[...], o basileus, isto é, o imperador por excelência, o senhor que dispõe de autoridade absoluta. 
Enfim, o cristianismo fez dele o eleito de Deus sobre a terra, seu lugar-tenente à frente dos exércitos”. 

19 Christopher Kelly (1998: 301-326), em seu artigo Emperors as gods, angels as bureaucrats: The representation of 
Imperial power in Late Antiquity, discute as transformações que ocorreram com a conversão do Império ao 
cristianismo e a forma que a nova religião afetou a percepção e a representação do poder, em um Estado mais 
centralizado e cerimonioso.   
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Divus Augusto. De acordo com Norma Musco e Gilvan Ventura (2004: 254), a 
conversão de Constantino foi um divisor de águas no que concerne à maneira pela 
qual os imperadores exprimiam o seu poder e concebiam a dignidade do cargo que 
ocupavam:  
 

De fato, não obstante à constatação de que o cristianismo ressimboliza, 
em diversos níveis da sociedade, elementos e valores próprios do 
paganismo, reelaborando-os, absorvendo-os e adaptando-os dentro de 
uma lógica cultural de caráter monoteísta, de maneira que as 
permanências entre o Alto e o Baixo Império são mais do que evidentes, 
não é menos verdade que algumas inovações significativas se fazem 
presentes por conta da influência do discurso cristão, que a partir de 312 
assume uma visibilidade inaudita. Os valores cristãos, compartilhados 
abertamente pelos imperadores, se convertem aos poucos em matéria-
prima para a formulação de diretrizes de governo, influenciando nesse 
movimento a própria definição da identidade romana (Musco; Ventura, 
2004: 254).  

 
Uma característica fundamental da Igreja romana oriental no século VI era a 

estreita relação político-ideológica que mantinha com o poder secular, encarnado 
pelo imperador. Essa relação se iniciou no século IV, tendo as suas origens nos 
conceitos políticos romanos-helenísticos e na teologia cristã, que estabeleceu uma 
relação inquebrável entre o Imperador e a Igreja. Em sua forma mais abstrata, era 
entendida como uma relação de dependência mútua, mas o ônus recaia sobre o 
governante secular, tanto para defender a crença correta quanto para proteger os 
interesses da Igreja. A partir de Constantino I, os imperadores passaram a se 
envolver em questões políticas e teológicas, e a legislação imperial e a tradição de 
longa data asseguravam que, na época de Justiniano, o governante secular, Estado e 
Igreja estavam inextricavelmente unidos em um complexo todo (Haldon, 2016: 96-
97).  

 
Porém, o processo de cristianização da imagem imperial e a evolução dessa 

teologia política, demonstrou ter sido muito mais complexo e multifacetado. A 
iconografia cristã20 e sua simbologia se espalhou lentamente pelo Império ao longo 
dos séculos IV e V, não conseguindo suplantar a influência pagã21 de imediato. 
Assim, as marcas de uma cultura tradicional e de uma ascendente cultura cristã 

 
20 Os símbolos religiosos mais comuns representados em moedas foram o monograma de Cristo (ou seja, o 
Cristograma ou Chi-Rho, que transmitia uma reivindicação ortodoxa anti-ariana) e a cruz. O século V, no 
entanto, foi um momento de mudanças decisivas na arte bizantina e, sem surpresa, a cristianização refletiu na 
cunhagem: uma cruz em uma coroa de flores tornou-se um dos principais tipos de tremissis, enquanto uma 
vitória que segurava uma cruz longa era o tipo principal do solidus no oriente, a partir de 420.  Cf: Grierson, 
1999: 32.  
 
21 Apesar de encontrarmos nos artefatos monetários várias simbologias cristãs, também encontramos 
iconografias pagãs, como por exemplo, a representação da deusa vitória (Figura 1), que foi uma das imagens 
mais recorrentes até o século VII. Já outras representações tradicionais, como a personificação de Roma e de 
Constantinopla, só apareceram nos governos de Constantino I, Anastácio I e de Justino II. 
 

http://www.revistarodadafortuna.com/


385 
Sousa, Stephanie Martins de 

Comunicação e imagem: a representação monetária do imperador Justiniano 
www.revistarodadafortuna.com 

 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2020, Volume 9, Número 1, pp. 376-397. ISSN: 2014-7430 

ocupavam muitas vezes o mesmo espaço, como podemos observar tanto nas fontes 
materiais quanto literárias do período. Porém, o século VI pode ser entendido como 
um momento decisivo com relação a iconografia das moedas imperiais. Com 
Justiniano temos importantes inovações na forma que o imperador e o Império 
cristão foram representados, pois vemos ao mesmo tempo uma personalização do 
seu poder e uma tentativa de recuperar elementos do Alto Império dentro de uma 
estrutura de governo cristã22. 

 
 

Figura 1 – Justiniano I, Solidus, ouro, Roma, 537-542. 

 
 

Anverso: Representação frontal de Justiniano usando um capacete. Em torno de sua cabeça, duas 
pérolas dependuradas em cada lado, e vestindo uma couraça. Na sua mão esquerda um orbe. Na 
direita um escudo. Inscrição: D N IVSTINI-ANVS PP AVG. [Dominus Noster Iustinianus 
Perpetuus Augustus]. 

Reverso: Representação frontal de um anjo. Na sua mão esquerda uma longa cruz, na direita um 
orbe. A direita uma estrela. Inscrição: VICTORI-A AVGGG A // ROMOB 

Fonte: Münzkabinett der Staatlichen Museen 

 
 

Na figura 1, temos um exemplar de solidus, cunhado entre 537-542, durante o 
governo de Justiniano. Nele podemos observar, a representação no anverso do 
busto frontal do imperador segurando um orbe, ao invés de algum artefato militar23, 

 
22 Algumas imagens, como a de Cristo, começaram a aparecer nas moedas no século VIII, durante o governo 
do imperador Justiniano II, a Virgem Maria e outros santos, a partir do XI. Justiniano II foi o primeiro 
imperador a colocar a imagem de Cristo em suas cunhagens oficiais. Além dessa inovação, foram utilizadas 
duas representações bem distintas da aparência física de Cristo. Porém, com a controvérsia iconoclasta, essas 
representações desapareceram por quase um século e meio, sendo restauradas apenas em meados do século 
IX. Para saber mais sobre a iconografia religiosa vigente durante o governo de Justiniano II, Cf: Breckenridge, 
1959. Com relação a crise iconoclasta e as mudanças que trouxeram para as moedas e suas representações, Cf: 
Brubaker; Tobler, 2000: 572–594; Bellinger, Alfred R.,1956: 70-81; Grierson, 1982. Indicamos também os 
trabalhos de dois pesquisadores brasileiros especialistas em história bizantina e sobre o período iconoclasta, 
ver: Boy, 2007 e Fernandes, 2016.  

23 Alguns elementos militares ainda foram mantidos, como o capacete, couraça e o escudo, mas a lança na 
mão direita foi substituída gradualmente pelo orbe nas cunhagens e em outras representações imagéticas do 
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como era feito tradicionalmente. Os retratos de perfil ou de três-quartos eram uma 
característica herdada das moedas cunhadas durante o Principado, porém a partir do 
século VI d.C., os imperadores passaram a serem representados frontalmente, 
devido à introdução do busto frontal, realizada por Justiniano, nos follis e em suas 
frações, logo em seguida sendo utilizada também nas moedas de ouro. Essas 
mudanças iconográficas marcaram uma alteração significativa nas mensagens 
políticas apresentadas, pois ao invés de representações personalizadas e 
individualistas dos imperadores, vemos uma imagem padronizada que não variou 
durante os séculos VI e VII. Assim, a ênfase foi colocada no cargo imperial e não 
nos imperadores individualmente, invocando uma autoridade derivada da 
nomeação, e não da linhagem dinástica, em um período de fracas conexões 
familiares24. Além disso, demonstra o poder do imperador sobre todo o Império 
cristão, pois Justiniano, como destaca Procópio (Procopius, Buildings, 1.2.11), segura 
agora o orbe, “não uma espada ou uma lança”25, que era “o emblema pelo qual ele 
sozinho obteve tanto seu Império e as suas vitórias nas guerras”.  

 
O imperador era sempre representado com seus trajes e insígnias26. Havia 

três tipos de trajes imperiais nas moedas bizantinas: o militar, o do estado imperial e 
o consular. O traje militar era caracterizado pelo uso de uma armadura ou couraça, 
com um capacete ou diadema, e paludamentum (manto ou capa no ombro direito 
usado por comandantes militares). O do estado imperial consistia no uso da 
clâmide27 com uma túnica embaixo e o consular28 era caracterizado pelo uso da 

 
imperador. A maioria das moedas que apresentam Justiniano portando uma lança datam do período de 527-
538. Cf: Grierson, 1966, (Vol.1); Worth, 1908, Vol. 1. 

24 A associação lado a lado de imperadores nas cunhagens, que representavam tradicionalmente, desde o 
século IV, a sucessão imperial, foi brevemente usada para associar Justino I e Justiniano I em 527 (como 
veremos no próximo tópico). Também temos uma serie de solidus cunhados durante o governo em conjunto 
de Justino II e Tibério II, em 578. Ao invés desse tradicional recurso utilizado para marcar a transição dos 
governos, os imperadores no século VI e VII, preservaram essas alterações iconográficas promovidas por 
Justiniano. Para as cunhagens de Justino II e Tibério II Cf: Ver: Cf: Grierson, 1966, (Vol.1); Worth, 1908, 
Vol. 1. 

25 Podemos ver essa representação de Justiniano portando o orbe, também na sua estátua equestre, que 
provavelmente se localizava no Augusteion, em Constantinopla. Essa estátua foi destruída pelo Império 
Otomano após 1453. Procópio em sua obra Das Construções, a descreve assim como os símbolos portados 
pelo imperador. Ver: Procopius, Buildings 1.2.11. Para ver a representação dessa estátua, consultar o site: 
http://laststatues.classics.ox.ac.uk/database/detail.php?record=LSA-2463 

26 Segundo George P. Galavaris (1958: 100), os trajes imperiais eram tão sagrados e indispensáveis que eram 
mantidos em um lugar especial no palácio, pois expressavam a missão do governante e a sua autoridade 
política.  

27A clâmide era um longo manto roxo bordado, que era preso no ombro direito do imperador por um broche 
circular com três pingentes. Um bom exemplo de uma representação desse traje pode ser visto no mosaico de 
Justiniano, na igreja de São Vital, em Ravena. Cf: Grierson, 1982: 29-30. 
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trabea triumphalis29, que era um grande tecido roxo, tradicionalmente decorado com 
pedras preciosas, cruzado no peito com uma extremidade caindo sobre o braço 
esquerdo (Galavaris, 1958: 101).30  

 
O traje predominante no período analisado nessa pesquisa é o militar, no 

qual o imperador aparece como militantes imperator e salvator mundi. Assim, o soberano 
exerce a função de “militans no sentido que luta em nome de Cristo para conquistar 
o mundo para o cristianismo, e salvator, pois salva o mundo da tirania do 
paganismo” (Galavaris, 1958: 101). Podemos ver essa representação do imperador 
como defensor da fé e da sua função de livrar o Império da ameaça do paganismo e 
das heresias31 na figura 2, na qual temos um medalhão de Justiniano I, onde ele usa 
o traje militar, em ambos os lados. No anverso, temos a representação do busto do 
imperador, segurando uma lança em sua mão esquerda, no seu ombro direito temos 
um escudo, e, em torno da sua cabeça, uma aureola. No reverso, vemos o imperador 
montado a cavalo segurando uma lança e sendo guiado pela representação da vitória 
que segura folhas de louros, em torno, a inscrição GLORIA ROMANORVM. A 
representação da deusa vitória era um dos principais símbolos de triunfo e poder, 
indicando conquistas do exército e de territórios.  
 
 

 
28 De acordo com George P. Galavaris (1958: 103), esse traje estava conectado com a gloria e a felicidade da 
cidade e da população. Nas moedas e em medalhões, o imperador aparece em posições triunfais, recebendo 
uma homenagem dos bárbaros ou levantando a personificação da cidade. Assim, o imperador era o portador 
da felicidade, da aeterna gloria do Senado e do povo. 

29 Esse traje torna-se mais comum a partir do século IX, substituindo o militar. Cf: Garipzanov, 1999: 211.  

30 George P. Galavaris (1958: 115-116) divide a história dos trajes imperiais em quatro períodos: militia, 
vicaríatio, metamorphosis e humilitas. O primeiro, de 314 a 578, abarcando, portanto, os governos de Constantino 
a Justino II, temos como principal representação a imagem do imperador em trajes militares. O segundo, de 
578 a 843, no qual havia uma tendência de enfatizar o papel do governante como vigário de Cristo. O terceiro 
de 843 até o reinado de Aleixo I Comneno, em 1081 e último, de 1081 até a queda do Império, são 
semelhantes pois também destacam a função militar do imperador. Cf: Parani, 2003; Papadopoulou; 
Morrisson, 2010. 

31 A heresia consistia, oficialmente, na rejeição de qualquer um dos cânones dos Concílios Ecumênicos. O 
concílio Ecumênico era uma assembleia presidida pelo imperador, e na qual se faziam representar todas as 
Igrejas Intercomunicantes, suas decisões eram consideradas leis pela cristandade. Segundo Steven Ruciman 
(1997: 92), “desde o século V, o Império considerava a heresia como crime contra o Estado. 
Consequentemente eram as autoridades estatais e não a Igreja que tomavam medidas contra ela. [...]. O 
cristianismo triunfara sobre o paganismo em meio a uma dissensão interna, quando os arianos negando a 
divindade integral de Cristo, tentavam estabelecer uma concepção mais unitária da Divindade. O Primeiro 
Concílio Ecumênico, o de Nicéia, lançara sobre eles o anátema, mas durante todo o século IV o arianismo 
gozou de popularidade nos círculos refinados de Constantinopla. Somente após o Segundo Concílio 
Ecumênico de 381 desapareceu ele do Oriente, sobrevivendo, porém como a religião dos godos, durante 
séculos”.  
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Figura 2 – Medalhão de ouro de Justiniano I – 527-565 – Fonte: British Museum32 

 

 

 

No entanto, a implicação mais importante do imperator militans, é o fato de ser 
uma concepção romana. Como destaca George P. Galavaris (1958: 104), isso 
expressa muito claramente a continuidade com a tradição do Alto Império Romano, 
e a tentativa de encobri-la sob símbolos e sinais cristãos. Assim, nas palavras do 
autor vemos “a luta rastejante entre o velho e o novo, em um império recém-
convertido, que empreende a pesada tarefa de salvar e governar o mundo através do 
juris armis”. 

 
Como destacado, a reforma monetária de Anastácio foi, sem dúvida, uma 

grande conquista, que restaurou o prestígio e a funcionalidade da economia 
monetária bizantina, após as crises internas e externas no século V. Porém, a partir 
de 540 vemos o fim desse período de instabilidade, o que pode ser explicado pela 
chegada da peste bubônica. Originada na África central, a praga atingiu o império 
pela primeira vez através do Mar Vermelho no ano de 541. Do Egito, se espalhou 
para Constantinopla, Palestina, Síria, Ásia Menor, Bálcãs, Norte da África e Itália. 
Assim, várias cidades do Império foram afetadas pela doença e suas subsequentes 
recorrências, fato comprovado pelas várias fontes do período, que descreveram a 
sua chegada e os seus efeitos.  

 
De acordo com Peter Sarris (2002: 175), a praga causou um grande 

despovoamento urbano e agrário, o que gerou consideráveis danos nas finanças do 
Estado devido à drástica diminuição no número de contribuintes. A maior parte dos 
rendimentos do Império derivava dos impostos pagos sobre a terra e da agricultura, 
por isso, segundo A.H.M Jones (1964: 770), essa diminuição substancial da 
população agrária ocasionou uma crise fiscal, já que a demanda e o valor dos 

 
32 Como se trata de um medalhão e não de uma moeda, ela não está catalogada no Catalogue of the Imperial 
Byzantine coins in the British Museum, mas está disponível no site do British Museum, Cf: 
https://www.bmimages.com/preview.asp?image=00124697001 
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impostos permaneceram constantes, devido aos gastos com as guerras e as próprias 
necessidades do Estado, mas a fonte base para tais receitas declinou drasticamente. 
Como Procópio nos informa em sua História Secreta:  

 
 

[...] quando a peste varreu todo o mundo conhecido, notadamente o 
Império Romano, exterminando a maioria dos agricultores, e quando, 
por esse motivo as terras, como se poderia esperar, ficaram desertas, o 
imperador não mostrou misericórdia aos donos dessas terras. Pois ele 
nunca diminuiu sua cobrança do imposto anual, não apenas impondo-o 
cada pessoa, mas também exigindo a parcela que cabia aos vizinhos 
falecidos. (Procopius, Arc, XXIII.19-22)  

 
Ainda na História Secreta, no livro XXII, Procópio escreve sobre Peter 

Barsymes33, que exerceu os cargos de Comes Sacrarum Largitionum e de Prefeito 
pretoriano durante o governo de Justiniano, cada um dos cargos foi ocupado por ele 
duas vezes. Peter é acusado de privar os soldados do pagamento, de venda de 
cargos, de reduzir as despesas anuais do Estado com pensões e de desviar dinheiro, 
encaminhando apenas uma parte ao imperador. Além disso, ele também é acusado 
de diminuir as moedas de ouro, um fato que nunca havia ocorrido. Essa alteração, 
pode ser explicada pela mudança realizada no peso dos follis34, em 538, e dos solidis35, 
provavelmente entre os anos de 542-543, no segundo período de Peter no cargo de 
Comes Sacrarum Largitionum36 e na mesma época da peste bubônica. Assim, nesse 
contexto, as alterações nos câmbio dos pesos das moedas37, tornando a de bronze 

 
33 “Foi dessa forma, que Peter sucedeu a João e se encarregou dos tesouros imperiais, e mais uma vez ele se 
tornou a causa principal de grandes calamidades para todos. Ele cortou a maior parte dos pagamentos que 
tinha sido ordenado e que deveriam ser dados pelo imperador a cada ano, para muitos, na forma de um 
"consolo", e ele mesmo, enquanto isso, por meios indevidos, enriqueceu com o dinheiro público e entregou 
uma parte dele para o Imperador. E aqueles que tinham sido despojados de seu dinheiro ficaram em grande 
tristeza, pois ele achou por bem também emitir a cunhagem de ouro, não em seu valor usual, mas reduzindo 
seu valor materialmente, algo que nunca havia sido feito antes ". Cf: Procopius. Arc.22.36 

34 Para 25 gramas. Cf: Grierson, 1999: 18. 

35 De 20 para 24 gramas. Cf: Sarris, 2002: 176.  

36 Na História Secreta, Procópio escreve sobre Peter Barsymes que exerceu os cargos de comes sacrarum 
largitionum e de prefeito pretoriano durante o governo de Justiniano. O historiador escreve sobre seu 
comportamento corrupto com as finanças do Império e sua má administração. De acordo com Procópio ele 
foi responsável por tornar a moeda de ouro menor, algo que nunca havia sido feito: “Foi dessa forma, que 
Peter sucedeu a João e se encarregou dos tesouros imperiais, e mais uma vez ele se tornou a causa principal 
de grandes calamidades para todos. Ele cortou a maior parte dos pagamentos que tinha sido ordenado e que 
deveriam ser dados pelo imperador a cada ano, para muitos, na forma de um "consolo", e ele mesmo, 
enquanto isso, por meios indevidos, enriqueceu com o dinheiro público e entregou uma parte dele para o 
Imperador. E aqueles que tinham sido despojados de seu dinheiro ficaram em grande tristeza, pois ele achou 
por bem também emitir a cunhagem de ouro, não em seu valor usual, mas reduzindo seu valor materialmente, 
algo que nunca havia sido feito antes ". Cf: Procopius. Arc. 22.36. 

37 No entanto, essa moeda era pesada demais e por conveniência seu peso foi reduzido para 22 gramas. 
Apesar da predominância das moedas de ouro e de bronze em Constantinopla, na Itália e no Norte da África, 
que nesse período estavam sobre o domínio ostrogodo e vândalo, a principal moeda era a de prata e 
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mais pesada e a de ouro mais leve, podem ser compreendidas, como uma tentativa, 
por parte do Estado, de reduzir das despesas e de controlar o grande déficit nas 
rendas ocasionados pela doença (Sarris, 2002: 175-177). De acordo com Andrei 
Gândilă: 

 
Além das motivações econômicas, a decisão foi acima de tudo uma 
declaração política. Justiniano queria destacar-se de seus antecessores, 
introduzindo uma iconografia mais majestosa e um peso que não se via 
desde os tempos do sestércio romano. O tamanho do follis, [...] alcançava 
42-45mm de diâmetro, [...] tornou estas moedas excepcionais em todos 
os sentidos, aproximando-as da estatura dos medalhões romanos. Não é 
improvável que Justiniano escolhesse deliberadamente uma moeda mais 
larga em vez de uma moeda mais grossa e volumosa, que teria sido 
menos atraente para os olhos. [...]. A reforma de Justiniano deveria ser 
vista ao longo destas linhas: uma tentativa direta de retratar seu governo 
como notável [...] (Gândila, 2012: 365).  
 

 
Figura 3 - Justino I e Justiniano I - solidus, ouro, 527. 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Catalogue of Byzantine Coins in Dumbarton Oaks Collection: from Anastasius I to Maurice 491- 
602 (Vol.1) 

 

 
Na moeda acima, cunhada em 527, durante o governo em conjunto de 

Justiniano e Justino, temos no anverso, a representação dos imperadores sentados 
em um trono, ambos seguram um globo com a mão direita e a esquerda repousa em 
cima do peito, em torno de suas cabeças uma auréola e uma cruz entre eles, com a 
inscrição D N IVSTIN ET IVSTINIAN PP AVG // CONOB (Domini Nostri 
Iustinus et Iustinianus Perpetui Augusti). Há algumas variações dessa representação, os 
imperadores aparecem também sem o globo, com as mãos cruzadas sobre o peito e 
em outro exemplar temos apenas o busto frontal dos dois. No reverso, temos a 
representação da vitória, segurando uma longa cruz em sua mão esquerda e com a 
direita um orbe. Abaixo do orbe uma estrela e a inscrição: VICTORI AAVCCC // 
CONOB. Nota-se uma mudança importante mudança na iconografia da deusa 

 
cunhagens similares continuaram sendo feitas, mesmo após os confrontos militares com as tropas romanas. 
No oriente, a prata era utilizada somente em moedas cerimoniais, não tendo utilidade comercial. 
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Vitória, implementada no governo de Justino I, pois ao invés de sua tradicional 
imagem, voltada para a esquerda e com um cinto abaixo dos seios, ela foi substituída 
por anjos representados frontalmente com túnica e pálio (Doyle, 2015: 158-171). 

 
Como já demonstramos acima, apesar da cristianização do Império, nem 

todos os símbolos pagãos foram suplantados de imediato pelos cristãos, um bom 
exemplo é a representação da Vitória. A deusa foi cunhada frequentemente nas 
moedas desde o século III d.C, porém a primeira vez que personificou um artefato 
monetário foi durante o governo do imperador Augusto. Seu retrato, neste 
momento, as refletia vitórias romanas sobre inimigos externos. Já no Império 
Romano tardio, além das ameaças externas, como as migrações bárbaras e o avanço 
dos Persas, seu uso também se relacionava a problemas de ordem civil, como 
disputas pela sucessão imperial, rebeliões e usurpações. Assim, sua imagem 
continuou a aparecer na cunhagem imperial, porém foram alterados alguns detalhes 
em seu retrato. Mesmo sob a égide cristã, a representação da Vitória representava a 
segurança e o bem-estar do Império, conferindo o status de poder e conquista. De 
acordo com Christopher Doyle (2015: 171), a natureza onipresente das moedas 
assegurou que a ideologia imperial viajasse para as partes mais distantes do mundo 
romano. A cunhagem da Vitória representava não só o poder militar sobre os 
rebeldes e os usurpadores, mas também a sutil e lenta derrubada dos costumes 
religiosos estabelecidos há muito tempo. Mostrando o final gradual do paganismo, 
enquanto, ao mesmo tempo, anunciava a vitória do cristianismo38. Assim, através 
das cunhagens do período vemos inovações, mas ao mesmo tempo uma tentativa de 
restaurar, alguns símbolos e imagens que remetiam ao passado romano dentro de 
uma estrutura cristã.   

 
A representação do globo39 torna-se comum a partir século III, nos artefatos 

monetários, como expressão da investidura do imperador pela divindade. Porém, a 
partir do século IV, tomou o sentido de “domínio do basileus sobre todo o orbis 
romanorum, tornando-se um atributo imprescindível para o imperador que aspira à 
hegemonia” (Silva; Zardini, 2011: 131). Nas moedas de Justino e Justiniano, 
começamos a ver as simbologias cristãs sendo representadas também no anverso, 
não só no reverso como era de costume. Quando Justiniano assumiu o poder do 
Império sozinho, ao invés do globo, o imperador foi representado com o orbe 
(globus cruciger) e uma cruz (figura 1), mas no início de seu governo, a maioria das 
representações consistia na figura do imperador, em pé e segurando uma lança 

 
38 Durante o governo de Justino II temos a utilização da personificação de Constantinopla nos artefatos 
monetários, esse reavivamento foi recebido de forma negativa e entendida como uma declaração pagã do 
imperador, pois a personificação foi confundida com a deusa Vênus, como podemos ver nos escritos de João 
de Éfeso. Cf: John of Ephesos, Ecclesiastical History, 3-1-4.   

39 Originalmente era um símbolo pagão que logo foi cristianizado, ao ser inserido uma cruz em cima do 
globo. No mundo cristianizado, o globus cruciger, tornou-se o símbolo da autoridade universal do imperador, 
que a exercia como representante de Cristo, como um verdadeiro kosmokrator. Cf: Parani, 2003: 34.  
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(figura 4). Essa inovação iconográfica, ainda que tardia, fazia parte do princípio 
ideológico de que um imperador cristão reinava sobre todo o mundo, em nome de 
Cristo40. Assim, as moedas que traziam em seu reverso a representação da Vitória, 
agora como anjo, já anunciavam um Império cristão, mas com a alteração na forma 
pela qual Justiniano foi representado, temos a promoção de um imperador vitorioso. 
Além disso, essa iconografia passou a ser utilizada também nas moedas de prata e de 
bronze, demonstrando o interesse por parte do Estado imperial de transmitir essas 
ideias para a população em geral, não somente a elite.   

 

 
Figura 4 - Miliarense, prata, 527-537 

 

Anverso: Busto direito do imperador Justiniano, com barba, usando couraça e paludamento. Em 
sua cabeça um diadema. Inscrição: D N IVSTINI-ANVS PP AVG. [Dominus Noster Iustinianus 
Perpetuus Augustus]  
 
Reverso: Imperador em pé, olhando para a esquerda, com uma aureola em torno de sua cabeça. 
Em sua mão esquerda ele segura uma lança e na direita uma espada. A direita uma estrela. Inscrição: 
GLORIA RO-MANORVM // COB 
 

Fonte: Münzkabinett der Staatlichen Museen 

 

 
Por fim, na figura 4, temos um exemplar de miliarense, portanto uma moeda 

de prata, cunhada em Constantinopla. Em seu reverso, podemos observar a 
inscrição GLORIA RO-MANORVM. Esta legenda foi usada pela primeira vez 
como um título de honra pessoal dedicada ao imperador Constantino. Até o século 
V, ela vinha acompanhada da personificação de Roma ou de Constantinopla, porém 
após esse período as personificações são raras ou inexistentes. Assim, a principal 
mensagem passada por essa moeda era que através das conquistas militares, o 
imperador traria gloria ao Império e a população. (Furlani, 2017: 241). Um fato 
relevante nesse exemplar é a aparição da barba em Justiniano, o que pode ser 

 
40 No século V temos alguns raros exemplos de moedas em que o imperador segura o orbe e utiliza trajes 
militares. Cf: Kent, 1994: 91.  
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referência direta ao luto pela morte de seu tio Justino, que morreu no ano da 
cunhagem dessa moeda. 

 
 

III- Considerações finais  
 
 

Assim, através desses exemplos, buscamos analisar como foi feita a 
representação de Justiniano nas cunhagens do período e quais mensagens políticas 
foram enfatizadas. Para isso, foi necessário dissertarmos sobre as particularidades 
das cunhagens bizantinas, para demonstramos como as mudanças que se iniciaram 
com a conversão do Império e as reformas monetárias propostas por Constantino I 
e Anastásio I, chagaram ao seu ápice com Justiniano, que conseguiu promover um 
modelo de imperador cristão em suas cunhagens e em outros meios imagéticos. Os 
conceitos de governo cristão ungido por divindades já existiam há muito tempo, 
mas com Justiniano essas ideias apareceram sistematicamente nas moedas, aliadas a 
restauração de alguns elementos iconográficos que remetiam ao passado romano, 
agora dentro de uma estrutura de governo cristão. Ao nosso ver, a iconografia do 
período, que ao mesmo tempo foi inovadora e restauradora, pode ser aliada aos 
projetos políticos desenvolvidos pelo imperador ao longo de seu governo, como as 
guerras no Ocidente e Oriente, a organização das leis, as obras de restauração e de 
fortificação, e a participação ativa do imperador nos assuntos relacionados a Igreja e 
na defesa do cristianismo. Desse modo, vemos o esforço de Justiniano em propagar 
uma ideia específica de Império e de uma imagem imperial mediante a um 
investimento maciço que envolvia não só disseminação de imagens nos artefatos 
monetários e em outras mídias, mas também nos projetos que foram explicitados 
acima. 
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