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A ARTE MEDIEVAL
A ARTE BIZANTINAA) Antecedentes:

- 395: Imperador Teodósio divide o Império Romano
em duas partes:

•Império Romano do Ocidente – com capital em
Ravena , posteriormente, Milão.
•Império Romano do Oriente – com capital em
Constantinopla (antiga Bizâncio).

-Enquanto o Ocidente sucumbiu diante dos bárbaros ,
o Oriente conseguiu permanecer graças a sua
economia forte e sua localização privilegiada.



Império Romano do Oriente ou 
Império Grego

B ) Localização , aspectos geográficos e 
economia
– Antiga Bizâncio, atual Istambul (TURQUIA).

– Localização privilegiada – contatos entre Oriente e 
Ocidente, rota de comércio (“PORTA DO ORIENTE”)

– Abrangia Grécia, Ásia menor, Egito , Mesopotâmia, 
Síria e Palestina

– Comércio ativo +  produção agrícola próspera 
+artesanato de luxo e especiarias





Divisão do Império Romano





JUSTINIANO (527 – 565) – auge do 
Império

C) POLÍTICA E SOCIEDADE

- Império centralizado e autocrático, com destaque
para o Imperador Justiniano ( 527 - 565 ):

. expansionismo territorial ( Península Itálica +
Península Ibérica + Norte da África, numa fracassada
tentativa de reconstruir o antigo Império Romano ).

. cesaropapismo = constantes intervenções em
assuntos eclesiásticos e proeminência sobre a Igreja.

. tributação excessiva para custear a máquina
administrativa e o exército . Reação: REVOLTA DE NIKE
, duramente reprimida.

. elaboração do CORPUS JURIS CIVILIS = base jurídica
do Império com forte influência no direito ocidental.





CATEDRAL DE SANTA SOFIA



D) Religião
- Surgimento de heresias:

.  MONOFISISTAS – negação da santíssima trindade (Cristo 
apenas com natureza divina);

.  ICONOCLASTAS – destruição de imagens (ícones).

- Distanciamento e diferenciação do cristianismo ocidental, 
resultando no GRANDE CISMA DO ORIENTE( 1054):

. Igreja Cristã Ortodoxa bizantina grega (Patriarca de 
Constantinopla);

. Igreja Católica Apostólica Romana- ocidente  (Papa).



Cisma do Oriente – divisão da 
cristandade
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E) Crise final do Império
- Após a morte do imperador Justiniano, seus sucessores 

fracassaram na manutenção do Império. Entre os fatores que 
contribuíram para a crise, salientamos:
. perda de territórios para os árabes e outros invasores
. a devassa provocada pelos cruzados ocidentais
. inúmeras revoltas contrarias à tributação e autoritarismo 
. revoltas e  conflitos de religião
. finalmente, a invasão dos turcos otomanos em 1453 fez 

sucumbir de vez o Império, além de ser um marco da his-
toriografia tradicional que assinala o fim da Idade Média.


