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ANTES DO IMPÉRIO

 Constantinopla – em homenagem a Constantino – foi uma cidade 

construída sobre as ruinas de uma cidade pagã, Bizâncio.

 Em 395 d.C, o imperador Teodósio dividiu o Império Romano entre 

seus filhos
• Império Romano do Ocidente – caiu em 476 d.C

• CAPITAL EM ROMA

• Império Romano do Oriente – caiu em 1453 d.C

• CAPITAL EM CONSTANTINOPLA



O IMPÉRIO



CARACTERÍSTICAS DO 

IMPÉRIO BIZANTINO

 Era considerado um império “celeste” na Terra

 Tinha forte presença do cristianismo em sua sociedade

 Estava organizado numa monarquia de inspiração teocrática



JUSTINIANO

 Fase de esplendor do Império

• Conquista de Belisário, general, sobre o Egito, e do general Narses 

sobre os Vandalos e sobre os Ostrogodos

 Enfrentou a Revolta de Nika, uma revolta de caráter popular.

• Foi esmagada pela ação da imperatriz Teodora



A ARTE BIZANTINA

 Os bizantinos se notabilizaram pela construção de mosaicos.

 Também legaram uma grandiosa arquitetura, como exemplo, na 

Catedral de Hagia Sofia.





BIZÂNCIO E O DIREITO

 Justiniano I criou o Corpus Iuris Civilis formado por:

• Código de Justiniano

• Digesto ou Pandectas: uma compilação jurídica com jurisprudência

• Institutas: um manual para estudantes do direito

• Novelas: conjunto de novas modificações legislativas

• Atualização do Código



BIZÂNCIO E A RELIGIÃO

 Santo Antão cria os mosteiros, 

após viver dentro de uma antiga 

tumba egípcia.

 São Cirilo trabalha na 

catequização e conversão dos eslavos 

criando, para tanto, um alfabeto 

próprio, o “Alfabeto Cirílico”



BIZÂNCIO E A RELIGIÃO II

 Em Bizâncio a presença de símbolos cristãos em prédios públicos era 

constante.

 Por outro lado, o império vivia numa área de fronteira entre Ásia e 

Europa, e entre religiões distintas.

 O Imperador chamava para si a chefia da religião, o 

CESAROPAPISMO, que combinava poder temporal e religioso.





A ICONOCLASTIA

 Ou movimento Iconoclasta , em 730, foi o período em que, sob 

ordens do Imperador Leão III, foi determinada a destruição de imagens 

sacras no Império.

 O culto à imagens foi proibido e sua violação poderia resultar em pena 

de morte.

 A uso de imagens foi restituído, porém, no Concílio de Nicéia II.





CISMA DO ORIENTE

 Em 1054, foi a primeira grande divisão do mundo cristão, 

resultado na criação da:

• Igreja Católica Apostólica Romana

• Com o Papa como líder

• Igreja Cristã Ortodoxa Grega

• Com o Patriarca de Constantinopla como líder





CAUSAS PARA O CISMA

 Cesaropapismo

 Iconoclastia

 Monofisismo

• Cristo teria apenas uma natureza: divina

 Arianismo

• Cristo seria um ente superior, porém inferior ao pai (Deus)



COLAPSO DO IMPÉRIO

 A crise do Império começou a partir do imperador Heráclio, 

no século VII.

• Em 1204, os cavaleiros da 4ª Cruzada saquearam a cidade fundando 

o efêmero Império Latino do Oriente

• Em 1453, os Turcos Otomanos do sultão Maomé II, conquistam 

Bizâncio

• Constantino XII, o último imperador, caiu em batalha.


