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DATA: 09 e 16  de OUTUBRO.

CONTEÚDO: IMPÉRIO BIZANTINO

-Introdução (o que foi);

-Resumo sobre o reinado de Justiniano;

-Religião no Império Bizantino;

-Arte e cultura bizantina;

Principais características da sociedade bizantina;

-o comércio em Bizâncio;

-a organização social;

-Crise e Tomada de Constantinopla;

-Atualidade.
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Justiniano Augusto – IMPERADOR BIZANTINO 
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No século IV o Império Romano dava sinais claros da queda de seu poder no
ocidente, principalmente em função da invasão dos bárbaros (povos germânicos)
através de suas fronteiras. Diante disso, o Imperador Constantino transferiu a
capital do Império Romano para a cidade oriental de Bizâncio, que passou a ser
chamada de Constantinopla. Esta mudança, ao mesmo tempo em que significava a
queda do poder no ocidente, tinha o seu lado positivo, pois a localização de
Constantinopla, entre o mar Negro e o mar Mármara, facilitava muito o comércio
na região, fato que favoreceu enormemente a restauração da cidade,
transformando-a em uma Nova Roma, existindo por mais de mil anos até sua
queda diante da expansão dos turcos otomanos em 1453.
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https://www.youtube.com/watch?v=R6wIlCWT7Dg

Mosaico bizantino.

https://www.youtube.com/watch?v=R6wIlCWT7Dg
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• Império Romano do Oriente ou Império Grego;
• Constantinopla – capital / Hoje Istambul (Turquia);
• Local privilegiado – contatos entre Oriente e 

Ocidente;
• Comércio ativo + produção agrícola = riqueza;
• Resistência ás invasões bárbaras;
• Centralização política: Imperador;
• CESAROPAPISMO: Imperador = chefe do exército 

+ Igreja. 
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• Conquistas territoriais;
( Península Itálica + Península Ibérica + Norte da África)

• Leis baseadas no Direito Romano;
• Poderes ilimitados ao imperador;
• Privilégios para a Igreja e para nobreza;
• Marginalização de colonos e escravos;
• Burocracia centralizada + gastos militares + impostos;
• Revoltas Populares ( Revolta de Nika );
• Igreja de Santa Sofia (estilo bizantino – majestosidade).
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Se, em Roma, os espetáculos 
realizados 

no Coliseu entretinham as 
camadas populares da cidade, 

em Constantinopla, a população 
concentrava-se nas corridas de 

cavalos realizadas 
no Hipódromo da cidade. Assim 
como no Coliseu, a violência e a 
brutalidade extremas também 
se alastravam no Hipódromo.



• Cristianismo;

• Os monges, além de ganhar muito dinheiro com
a venda de ícones, também tinham forte poder
de manipulação sobre a sociedade. Entretanto,
incomodado com este poder, o Imperador
Justiniano proibiu a veneração de imagens, a
não ser a de Jesus Cristo, e decretou pena de
morte a todos aqueles que as adorassem.

• Esta guerra contra as imagens ficou conhecida
como A Questão Iconoclasta.
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MONOFISISMO: Negação da natureza

terrestre de Jesus Cristo. Para eles

Jesus possuía apenas a natureza

divina, espiritual. Esse movimento

teve início no século V com auge no

reinado de Justiniano.



• A Arte Bizantina é uma arte cristã que surge no período em que o
Cristianismo passa a ser reconhecido como religião.

• Jesus, considerado uma ameaça para o Império Romano, foi
perseguido e morto pelos romanos. Após sua morte, seus adeptos
se escondiam em catacumbas para rezar, pois continuaram sendo
perseguidos .

• Até que em 313 o imperador Constantino outorgou o Édito de
Milão, que proibia a perseguição aos cristãos e, então, o
Cristianismo começa a crescer. Surgem assim, as igrejas cristãs e um
novo estilo de arte, a Arte Bizantina.
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