
CICLO DE VIDEOCONFERÊNCIAS SOBRE  
O IMPÉRIO ROMANO DO ORIENTE1 

 

 
Videoconferência I 
Dia: 04/04 
Horário: 10 horas 
Local: Sala 2374, CCSH 

 
 “A BELA COROA DO ORIENTE”: 

Antioquia de Orontes, a metrópole da província romana da Síria 
 

Profa. Dra. Érica Cristhyane Morais da Silva 
Professora de História Antiga da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

Pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre o Império Romano (LEIR/ES e 
G.LEIR/UNESP-Franca) e do Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo e Medieval 

da UFSM - GEMAM/UFSM. 
 

Resumo: 
Antioquia de Orontes é uma importante cidade da parte oriental do Império 
Romano. Essa importância é tanto por ser uma metrópole, mas também por se 
caracterizar como um centro educacional, um quartel general onde tropas estavam 
estacionadas continuamente em razão das relações dos romanos com os persas, 
um centro comercial e econômico e um foco também de importantes conflitos 
político-culturais. Na presente conferência, buscaremos apresentar as 
particularidades gerais dessa cidade durante o período a que conhecemos de 
Antiguidade Tardia, entre os séculos III e VII d.C. a fim de destacar o papel 
desempenhado pelos habitantes dessa cidade e compreender a contribuição 
política e cultural síria considerando o panorama geral do Império Romano. 
 

 

Videoconferência II 
Dia: 25/04 
Horário: 10 horas 
Local: Auditório do CCSH, prédio 74-C 

 
As controvérsias religiosas no Império Romano do Oriente na 

Antiguidade Tardia 
 

Prof. Me. Daniel de Figueiredo 
Doutorando do PPGH da Universidade Estadual Paulista - UNESP/Franca 

Bolsista FAPESP 

                                                           
1 Atividade promovida pelo Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrânico da UFSM - 
GEMAM/UFSM. 



Membro do Grupo do Laboratório de Estudos sobre o Império Romano 
(G.LEIR/UNESP-Franca) e do Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo e Medieval 

da UFSM - GEMAM/UFSM. 
 
Resumo: 
A história do Cristianismo na Antiguidade Tardia foi atravessada por diversos 
conflitos que emergiram na hierarquia eclesiástica em torno das definições acerca 
da verdadeira divindade a ser adorada pelos cristãos. Os debates que circundavam 
esses conflitos apresentavam grandes repercussões nos contextos em que 
emergiram, tendo em vista a coexistência de diferentes formas de religiosidades na 
sociedade romana do período e a paixão com que comunidades inteiras se 
engajavam na defesa da fé. Contudo, dada a diversidade político-cultural do 
Império Romano, esses conflitos devem ser analisados de forma mais ampla, de 
modo a não os restringir apenas aos confrontos de ideias entre aqueles que 
buscavam emplacar seus dogmas como universais. Outras perspectivas devem ser 
contempladas, sobretudo quando se pode observar, através dos documentos, a 
existência de tensões relacionadas a afirmação de autoridade e poder pelos 
teólogos cristãos do período, bem como às questões identitárias subjacentes entre 
as diferentes comunidades de crentes que eles lideravam. Desse modo, faremos 
algumas considerações de ordem político-religiosas e administrativas acerca da 
Controvérsia Ariana (séc. IV d.C.), relacionada à natureza trinitária da divindade, e 
da Controvérsia Nestoriana (séc. V d.C.), relacionada à natureza do corpo do Cristo 
encarnado e do estatuto que deveria ser atribuído à Virgem Maria. Esses dois 
conflitos emergiram no Império Romano do Oriente, na Antiguidade Tardia. 
 


