IDADE MÉDIA

Império Bizantino
476 d.C., ano da queda de Roma, que havia sido tomada pelos hérulos, um dos
diversos povos “bárbaros” que há tempos cercavam o antigo império, é usado pela
historiografia tradicional como marco para o início da Idade Média (476-1453).

A catedral de Santa Sofia (ou Hagia Sophia) é uma das mais belas demonstrações da arquitetura medieval
bizantina. Foi construída nas primeiras décadas do século VI em Constantinopla (atual Istambul)

Este período foi por muito tempo chamado de “Idade das Trevas” ou “Noite dos
mil anos”, porém a historiografia contemporânea tem revisitado o medievo e feito
análises distintas e reveladoras, mais pautadas em pesquisas do que em conceitos
antigos (por exemplo, o conceito de “Idade das Trevas” é da época do
Renascimento, quando os pensadores desprezavam o período medieval), a
História tem analisado aspectos da vida cotidiana, as artes, a criação das
Universidades a partir do século XI, juntamente com o desenvolvimento do
comércio e mesmo o início do Renascimento, ainda no período final da Idade
Média.
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Supera-se, portanto, a ideia da “Noite dos mil anos” ou da “Idade das Trevas”, que
os renascentistas e homens de outras épocas usaram e passamos a rever o
período medieval.
Porém, de qualquer maneira, não podemos ignorar toda a influência da
religiosidade somada a alguns retrocessos na visão de mundo e nas ciências desse
período do pós império romano, que se dividiu em três grandes áreas: os reinos
“bárbaros” da Europa Ocidental (nº 1, no mapa abaixo), o Império Bizantino (a
metade que sobreviveu à queda do Império Romano, nº 2 no mapa) e a formação
do Império Árabe, que passou a se formar a partir da ascensão do Islã no século
VII (nº 3).

Porém, as delimitações do mapa são referentes apenas a um período da Idade
Média (meados do século VII), uma vez que estamos falando de mil anos de
duração e de um Império Árabe que vai tomar muitos territórios dos reinos
feudais europeus e dilacerar o decadente império romano do oriente (ou império
bizantino).
A Idade Média foi marcada, em certa medida, pela tentativa de reerguer o antigo
Império Romano, o que foi visto no empenho do papa, que a partir de Roma
convertia os povos germânicos ao cristianismo e tentava dar ordem política à
Europa Ocidental. Por outro lado via-se o Império Bizantino empreendendo
campanhas militares procurando retomar as áreas perdidas para os germânicos.
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Bizantinos – o Império Romano do Oriente
O Império Romano do Oriente, ou império bizantino, manteve-se poderoso ao
longo de um milênio, depois da queda de Roma. Síntese de componentes latinos,
gregos, orientais e cristãos, a civilização bizantina constituiu, durante toda a Idade
Média europeia, o principal baluarte da cristandade contra a expansão
muçulmana, e preservou para a cultura universal grande parte dos conhecimentos
do mundo antigo, sobretudo o direito romano, fonte das normas jurídicas
contemporâneas, e a literatura grega.
Características:




Intensa atividade comercial e urbana;
Cidades luxuosas e movimentadas;
Nos primeiros séculos os costumes romanos foram preservados, após houve a
predominância da cultura Helenística;.
Cesar Flavius Justinianus (527-565)
O reinado mais importante desse império foi o de
Justiniano no século VI. Exerceu uma autoridade
despótica, controlando tanto a vida política como
religiosa no império, dando a seu poder um
caráter quase sagrado. A preocupação com a
questão religiosa marcou o reinado de Justiniano,
que passou a exercer forte influência sobre a
Igreja, instituindo o “cesaropapismo” (assumiu
totalmente a chefia do Estado, com o título de
César e a chefia da Igreja Católica, Papa) e
combateu todas as manifestações, consideradas
como heresias, que pudessem dividir a Igreja e
afetar seu poder.

EXTRA: A Revolta de Nika (532)
No Hipódromo de Constantinopla, durante o reinado de Justiniano, ocorreu
uma revolta popular presenciada pelos bizantinos que acompanharam uma
disputa entre duas equipes: Verdes e Azuis. Esta insurreição foi um reflexo
da exploração econômica e da opressão que as camadas inferiores sofriam.
Após terem massacrado a guarda do hipódromo e tomarem boa parte da
cidade, os rebeldes foram esmagados pelo general Belisário, que comandou
o cerco ao hipódromo e degolou mais de 30 mil pessoas.
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Justiniano empreendeu uma política expansionista [ver mapa abaixo] cujo
objetivo era recuperar o antigo império do ocidente e realizou importantes
conquistas no norte da África, derrotando os Vândalos e posteriormente os
Ostrogodos na Península Itálica e por último parte da Espanha após derrotar os
Visigodos.
É responsável também pelo desenvolvimento de obras públicas (hospitais,
estradas, aquedutos, pontes e palácios), demonstrando o esplendor do Império
Bizantino.

O Código de Justiniano - Justiniano conservou ou restabeleceu os quadros
administrativos romanos em todo o Império. O Direito Romano foi revisado e
atualizado, para fortalecer juridicamente as bases do poder imperial e dotar o
Estado de um sistema jurídico eficiente. O resultado desse trabalho é
conhecido pela denominação de Corpus Juris Civilis, compreendendo quatro
partes:





O Código de Justiniano (Novus Justinianus Codex), que continha toda a
legislação romana revisada desde o Imperador Adriano
O Digesto ou Pandectas, que incluía um sumário da jurisprudência romana;
As Institutos, que constituíam um resumo para ser utilizado pelos
estudiosos de Direito;
As Novelas ou Autênticas, que reuniam as novas leis de Justiniano.

A importância do Corpus Juris Civilis pode ser assim avaliada: “Foi neste
Corpus Juris Civilis, obra-prima do Direito Romano, que os legistas da Idade
Média e dos Tempos Modernos estudaram esta ciência, e foi também ele que
serviu de base aos nossos códigos atuais.” (Segundo GENICOT, L. e HOUSSIAU,
P., in “Le Moyen Age”, Coleção Histoire et Humanités)
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O Cisma do Oriente
Em 1054 aconteceu o Cisma do
Oriente, o evento que estabeleceu o
rompimento dentro da Igreja, com a
divisão que permanece até nossos
dias em Igreja Católica Romana e
Igreja Cristã Ortodoxa Grega.
Situações culturais, políticas e
sociais fizeram com que as duas
Igrejas
desenvolvessem
suas
características
próprias,
no
Ocidente as invasões bárbaras
marcaram uma nova fase, gerando
uma nova estruturação a partir do
fim do Império Romano. Enquanto
isso, no Oriente as tradições do mundo clássico permaneceram presentes na
sociedade e na Igreja cultivando a cristandade helenística. A Igreja do Ocidente
teve muito contato com a influência e presença dos povos germanos, já a Igreja
do Oriente carregou a tradição e o rito grego e integrou especialmente o
Império Bizantino.
Foi no segundo milênio que as diferenças e enfrentamentos se acentuaram. No
ano de 1043 assumiu a Igreja Bizantina o patriarca Miguel Cerulário, sob sua
liderança foi desenvolvida uma campanha que pregava contra as Igrejas
Latinas na cidade de Constantinopla. O combate proposto pelo novo patriarca
envolvia questões teológicas que versavam sobre o Espírito Santo. Anos mais
tarde, em 1054, Roma providenciou o envio do Cardeal Humberto à
Constantinopla para tentar entender a crise e solucionar o problema.
Entretanto a crise entre os cristãos já havia tomado lugar, como resultado da
discussão o Cardeal Humberto decidiu por excomungar o patriarca Miguel
Cerulário. O ato do Cardeal foi entendido como extensivo a toda a Igreja
Bizantina, que por sua vez reagiu excomungando o papa Leão IX. Configuravase o Cisma do Oriente, também chamado de O Grande Cisma do Oriente, que
daria origem à Igreja Ortodoxa, no Oriente, e a Igreja Católica Apostólica
Romana, no Ocidente.
Entre os principais pontos de atrito entre a Igreja Romana e os bizantinos
estavam as heresias incorporadas pelos bizantinos, como o monofisismo
(crença que Jesus Cristo tinha apenas a forma espiritual) e a iconoclastia
(combate a adoração de imagens sagradas, sob influência do islamismo).
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TESTES DE VESTIBULAR
1. (Unisc) A respeito da cidade de Constantinopla, capital do Império Bizantino, é
correto afirmar que
a) atualmente ela é conhecida como Alexandria e se localiza no Egito. 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.
b) o embrião da famosa cidade surgiu quando o imperador romano Constantino I
decidiu construir, sobre a antiga cidade grega de Bizâncio, uma nova capital
para o Império Romano, mais próxima às rotas comerciais que ligavam o Mar
Mediterrâneo e o Mar Negro à Europa e à Ásia.
c) ela é, ainda hoje, considerada a mais genuína representante do estilo gótico. É
principalmente na arquitetura religiosa que esse estilo pode ser en-contrado,
haja vista que a cidade tem mais do que um templo para cada um dos 365 dias
do ano.
d) sua decadência está ligada à chegada dos portu-gueses às Índias. A partir de
então, os mercadores cristãos não mais para lá se dirigiram para buscar
especiarias e artigos de luxo.
e) ela foi conquistada em 1453 pelos venezianos, na última das Cruzadas. Esse
episódio assinala o fim definitivo do Império Romano do Oriente.

2. (Ufrgs) Assinale a alternativa que apresenta um dos resultados do
entrecruzamento de culturas no Império Bizantino.
a) As artes visuais diversificaram-se a ponto de serem eliminadas as
características estéticas de inspiração greco-cristã.
b) A adoração popular a ícones religiosos gerou crises na Igreja de Bizâncio.
c) Elementos clássicos, como a retórica e a língua grega, foram superados em
função da interação cultural cosmopolita.
d) A arquitetura passou a primar pela simplicidade, a fim de se adequar à
doutrina religiosa ortodoxa.
e) A estrutura jurídica do Império Bizantino não sofreu a influência do direito
romano.

3. (Unifra) A partir do século III, o Império Romano enfrentou uma séria crise.
Porém os efeitos dessa crise não foram sentidos igualmente nas porções
ocidental e oriental do Império. Com a divisão feita por Teodósio em 395, passou
a existir o Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino. Durante o longo
período conhecido por Idade Média, várias foram as transformações sofridas
tanto no ocidente quanto no oriente.
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A partir disso, que características são comuns ao Império Romano do Ocidente e
ao Império Bizantino?
I.
II.
III.

Diversidade étnica no território, incluindo os cha-mados povos bárbaros.
Centralização política e administrativa, expressa na figura do imperador.
Sociedade marcada pela concentração de terras em mãos de poucos, onde a
Igreja possuía ampla porcentagem da riqueza agrária.

Das afirmações acima, está(ão) correta(s)
a) apenas I.
c) apenas I e II.
e) I, II e III.

b) apenas III.
d) apenas I e III.

4. (Ufpb) Em inícios do século VIII, o império Bizantino, tendo à frente Leão
Isáurico, encontrava-se abatido diante da expansão muçulmana. Leão enten-deu
que as derrotas do Império deviam-se à adoração crescente dos fiéis às imagens
de santos e resolveu destruí-las.
Esse movimento ficou conhecido como:
a)
b)
c)
d)
e)

Monofisista
Cesaropapista
Iconoclasta
Telefisista
Legitimista

5. (Uece) Na origem do chamado "cisma do Oriente", pode-se assinalar
corretamente:
a) as desavenças entre os membros da hierarquia católica e o Imperador
bizantino diziam respeito à cobrança das indulgências e à corrupção dos bispos.
b) significou o aparecimento de inúmeras seitas "reformadas", que se desligaram
da Igreja romana.
c) no Império Bizantino, a Igreja era submetida ao Imperador e promoviam um
excessivo culto aos ídolos e às imagens.
d) em Bizâncio, ao contrário do cristianismo ocidental, as imagens e os ídolos dos
santos não eram objetos de adoração e culto.

Gabarito: 1.b / 2.b / 3.d / 4.c / 5.c
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