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• Caráter majestoso que demostra poder e
riqueza;
• Ligação direta com a religião católica;
• Demonstração clara da autoridade do
imperador - ao considerá-lo sagrado;
• Frontalidade - representação das figuras
em posição frontal e rígida;
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Igreja de Santa Sofia, Istambul, Turquia. Construída para 
agradar as classes mais abastadas.



4

Ícones de André Rublev. À esquerda, Solenidade da Santíssima 
Trindade; à direita, Nossa Senhora da Misericórdia



ATIVIDADE DE CLASSE:

• Quando se deu a formação do Império Bizantino?
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• No topo da sociedade encontrava-se o imperador
e sua família. Logo abaixo vinha a nobreza
formada pelos assessores do rei. Abaixo destes
estava o alto clero.

• A elite era composta por ricos fazendeiros,
comerciantes e donos de oficinas artesanais. Uma
camada média da sociedade era formada por
pequenos agricultores, trabalhadores das oficinas
de artesanato e pelo baixo clero. Grande parte da
população era formada por pobres camponeses
que trabalhavam muito, ganhavam pouco e
pagavam altas taxas de impostos.
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• Sua economia esteve entre as mais
avançadas da Europa e Mediterrâneo
por muitos séculos;

• Intenso comércio e pela produção
agrícola;

• Fatores que contribuíram para o rico
comércio:

-Localização geográfica;
-Excelentes portos;
-Marinha fortalecida.

O Sudário de Carlos Magno, uma seda 
bizantina policromada do século IX. Paris,

Museu de Clúnia.
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• Quando Justiniano faleceu (565), deixou o Império Bizantino em crise

econômica. Com isso ficou difícil administrar uma região tão ampla, posto

que Árabes e Búlgaros atacavam as fronteiras.

• Para piorar a situação, algumas Cruzadas se direcionaram ao Império

Bizantino visando a retomada de território. Por fim, os Turcos Otomanos,

que já haviam invadido os Bálcãs e a Ásia Menor, cercaram Constantinopla.

Marca o fim da Idade Média e início da Idade Moderna.
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O Sultão Maomé II conseguiu passar pelas muralhas usando
canhões e finalmente tomar a cidade em 1453. Eles também
mudaram seu nome para Istambul, como ainda é atualmente.
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Atualmente, Constantinopla é conhecida como Istambul e pertence à Turquia.

Apesar de um passado turbulento, seu centro histórico encanta e impressiona

muitos turistas devido à riquíssima variedade cultural que dá mostras dos

diferentes povos e culturas que por lá passaram. Esse Império sobreviveu até o

início do século XX, quando ocorreu a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o que

provocou o esfacelamento de sua unidade.

Vídeo utilizado:  

https://www.youtube.com/watch?v=Wh4WrEHriQc

https://www.suapesquisa.com/cidadesdomundo/istambul.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Wh4WrEHriQc
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A região do Golden Horn 
é historicamente habitada por 
minorias étnicas e religiosas, 

caracterizando, portanto, uma área 
periférica na antiga Istambul. As 
fachadas dos prédios, que ainda 

preservam o visual simples e colorido, 
foram recentemente tombadas pelo 
UNESCO e passam por um processo 

de revitalização.
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Quais as suas principais características 
do Império Bizantino? Analise o 

contexto histórico-cultural.

Obrigada a 
TodXs e até a 

próxima aula =) 
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DATA: 16  de OUTUBRO.

CONTEÚDO: IDADE MÉDIA

- Introdução (o que é / período);

- Principais características do período;
- Estrutura política e jurídica;
- Sociedade Medieval;

- Economia Medieval;
- Religião na Idade Média;
- As Cruzadas;
- As Guerras Medievais;
- Arte medieval;
- Arquitetura MEDIEVAL. 



• A Idade Média teve início na Europa com as invasões germânicas (bárbaras),

no século V, sobre o Império Romano do Ocidente. Essa época estendeu-se

até o século XV, quando os turco-otomanos conquistam a cidade de

Constantinopla. A Idade Média se caracterizou, principalmente, pela

economia ruralizada, enfraquecimento comercial, supremacia da Igreja

Católica, sistema de produção feudal e sociedade hierarquizada.
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• Comitatus – Obediência e fidelidade aos seus
chefes militares.

• Aumento das guerras de invasão - Guerreiros –
Reis.

• Leis não escritas. Transmitidas pela oralidade.
• Politeístas – Acreditavam em vários deuses.
• Formaram vários reinos independentes:
Reino dos Francos
Reino dos Anglo-Saxões
Reino dos Visigodos
Reino dos Vândalos
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