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Revisando Roma Antiga

Imperador Otávio Augusto
1º. Imperador romano

• Conquistou e dominou territórios
• Governo autoritário e personalista
• Influenciou os seus sucessores
• Restabeleceu a política do pão e circo

Cena do filme “O Gladiador”



Máxima expansão do Império 
Romano



Crise do Império romano



Divisão do Império romano



Povos bárbaros



Quem eram os “bárbaros”?

◼ Os romanos 
chamavam os povos 
que viviam fora de 
suas fronteiras 
territoriais, não 
falavam sua 
língua e não 
compartilhavam 
de sua cultura de 
bárbaros.

Os Germanos 

◼ Viviam em aldeias, eram
guerreiros, a honra, a
bravura e a coragem eram
valores importantíssimos.

◼ Havia entre o chefe e os
guerreiros uma relação
de reciprocidade: os
guerreiros juravam
fidelidade e obediência
ao chefe. Essa relação era
conhecida como
comitatus.



Os germanos (bárbaros) e a 
religião

◼ Era politeístas – acreditavam em 
vários deuses.

◼ Seus principais deuses eram Odin,
deus das batalhas, do vento e da
tempestade; Woden, deus do céu;
Thor, deus do raio e do trovão;
Freia, deusa do amor e da fertilidade; e
Nerthus, a mãe terra, festejada na
primavera.





REINOS BÁRBAROS



O CONTATO ENTRE AS CULTURAS 
ROMANAS E OS BÁRBAROS

◼ O contato entre romanos e germânicos possibilitou
trocas culturais: o cristianismo e o latim foram
incorporados por alguns germânicos.

◼ Os invasores germânicos (bárbaros) fundaram
reinos em diversas regiões da Europa.

◼ Aumento do processo de ruralização (FUGA DA
CIDADE PARA O CAMPO)

◼ Muitas cidades foram reduzidas e desocupadas e
desapareceram.

◼ O comércio não desapareceu por completo,
mas foi gradativamente substituído pela troca.



O Reino dos Francos

◼ Em 496, Clóvis, 1º. rei dos francos, converteu-se ao
Cristianismo, aliando-se à Igreja.

◼ Carlos Magno – Império Carolíngio – expansão
territorial e ampliação da influência da Igreja.

◼ O Império Franco foi dividido em cerca de 250
condados, administrados pelos condes – nobres que
deviam fidelidade pessoal ao governante.

◼ Morte de Carlos Magno – fragmentação do Império
– Tratado de Verdun (843), divisão entre seus filhos.





Consequências das migrações 
bárbaras

✓ Fragmentação do Império Romano

✓ Fundação dos Reinos Bárbaros

✓ Abandono do latim

✓ Ruralização – fuga para o campo 



Hagar, o horrível, genial criação do americano Dik Browne

(1917-1989), é um dos personagens de história em quadrinhos

de maior sucesso mundial. Criado em 1973, Hagar é veiculado

em 1,4 mil jornais em todo o mundo, traduzido em quase vinte

idiomas e lido em 58 países.




