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IMPÉRIO BIZANTINO – AULA 09 
 

                                   Prof. Rodolfo 

 

Império Bizantino (395-1453): 
Império Romano do Oriente: apogeu entre os séculos IV e IX. 
- Economia: Comércio marítimo / agricultura latifundiária. 
- Trabalho: trabalho servil / escravidão reduzida. 
- Capital: Constantinopla = ligação comercial entre Ocidente e Oriente. 
- Política: Centralizada (Autocracia/Despotismo/Cesaropapismo). 
- Principal Imperador: Justiniano (527-565). 
▪ Expansão territorial: Reconquista da Pen. Itálica. 
▪ Burocracia: principal forma de ascensão social no Império. 
▪ Vitória sobre a Revolta de Nike. 
▪ Intolerância religiosa: perseguição aos hereges e pagãos. 

 
O Código Justiniano: 
Direito: principal legado da cultura bizantina. 
Código Justiniano (Corpus Juris Civilis): compilação e organização das leis 
em :Institutas + Código + Digesto + Novelas. 
 
As heresias: 
• Iconoclastia:  Oposição ao culto de estátuas. 
• Monofisismo:  discussão sobre o caráter divino e humano de Cristo. 
- Origem: oposição às decisões do Concílio da Calcedônia (451). 
- Defendia a unidade das naturezas de Cristo (humana e divina). 
- Originou a Igreja Jacobita no séc. VI (Jacob Baradeus). 

• Cisma do Oridente:  divisão do Catolicismo em 1054. 

- Origem da Igreja Católica Ortodoxa do Oriente (Patriarcado de 

Constantinopla). 
 
A Cultura: 
- Mosaicos: resultado da proibição do estatuário. 
- Arte frontal: herança oriental. 
- Construção de abóbadas. 
- Dominação árabe: construção de minaretes. 
- Educação: ligada à administração burocrática do Estado e à Igreja. 
- Fusão de elementos ocidentais (helenismo) com orientais. 
 
Os Árabes (Séc. VII-VIII): 
Os árabes antes do Islã: 
• Península arábica. 
• Economia: essencialmente comercial. 
• Política:  fragmentada em cidades autônomas e tribos do deserto. 
• Estrutura social: pode ser resumida em três grupos: 

 Sheiks / Coraixitas / Beduínos. 
• Principais cidades: Yatreb e Meca (Caaba). 
Conflito: Sheiks (centralização política) X Coraixitas (fragmentação). 
 
A formação do Islã: 
Maomé: 570-632: Família Hashemita. 
• Participou de caravanas comerciais (Grécia e Palestina). 
• 610-622: Pregação de Maomé em Meca: 

 Defesa de uma religião monoteísta sem idolatria de imagens. 
 Oposição dos Coraixitas (politeístas idólatras).  

• 622: Atentado contra Maomé: (fuga de Maomé para Yatreb (Hégira). 
 Em Yatreb: Aliança com os Sheiks (formação de um exército). 

•  630-632: Guerras Religiosas: vitória de Maomé. 

- Conversão da Arábia ao monoteísmo. 

- Centralização política teocrática. 

 
Características do Islã: 
• Um Deus / Um Livro (Corão) / Último Profeta (Maomé). 
• Ramadã: Jejum em lembrança da Hégira. 
• Hajj: Peregrinação para Meca. 
• Cinco orações diárias / caridade. 
• Jihad: defesa e expansão da fé. 
 
Expansão do Islã: 
• 632-660: expansão pela Mesopotâmia.  
• 661-750: Dinastia Omíada: expansão até a Península Ibérica. 
• 750-1258: Dinastia Abássida: decadência do Império Islâmico. 

- Fragmentação política (conflitos internos). 

- Séc. XIII: Invasões mongóis = queda de Bagdá. 

- Séc. XV: avanço Turco-otomano sobre o Império Islâmico. 

- 1492: Queda de Granada = fim da Guerra de Reconquista. 
 

Consequências da Expansão do Islã 
Feudalização da Europa:  
• Declínio do comércio = monopólio árabe sobre o Mediterrâneo. 
• Invasão à Pen. Ibérica =  visão do Islã como uma ameaça ao Ocidente. 

Heranças Culturais: 
• Matemática/arquitetura/astronomia/medicina. 
• Preservação da herança greco-romana (cultura clássica). 

 
 

 
 
 

 


