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Roma antiga: relembrando

• Monarquia – República – Império 

• Revolta dos plebeus

• Expansões territoriais

• Crises internas



Império

• Incapacidade do Senado frente aos problemas sociais

• Protagonismo dos generais

• Formação dos triunviratos – aliança política informal entre generais 
(ainda na República)

• Ascensão de César a partir do fim do Primeiro Triunvirato



Império

• Fim do segundo triunvirato – ascensão de Otávio no poder – primeiro 
imperador de Roma

• Pax Romana – proteção das fronteiras e fortalecimento das 
instituições

- Participação de pessoas das províncias no Senado

- Política de pão de circo – controle sobre as massas



Otávio no poder

- Elevado investimento nas vias de transporte e comunicação

- Navegação no Mar Mediterrâneo

- Enriquecimento da cidade de Roma

- - Diversificação da vida urbana – Circo Máximo, teatros, anfiteatros, 
Fórum...

- Províncias: pauperização, pagamento de impostos, governadores 
indicados pelo imperador, Édito de Caracala

- Identidade romana



Imperador

- alta concentração de poder - líder do 
Senado, comandante militar, máxima 

autoridade religiosa e líder supremo do 
Judiciário

- o poder aumentava na medida em 
que Roma se expandia



Expansão do Cristianismo

- o cristianismo não via o imperador como uma 
figura sagrada

1ª fase: liberdade do culto religioso - Édito de 
Milão em 313 d.C - Imperador Constantino

- 2ª fase: Imperador Teodósio transformou o 
cristianismo como a religião oficial do Império -

380 d.C



Outras questões que levaram o 
fim do império:

- Pressões dos povos bárbaros

- estimulou as migrações para o 
campo



Divisão do Império

- Teodósio dividiu o império em duas 
partes (séc. IV d.C)

- Império Romano do Ocidente - capital 
Roma

- Império Romano do Oriente - capital 
Constantinopla 



Fim

- Roma foi saqueada em 455

- deposição do imperador Rômulo 
Augusto - fim do império romano do 
ocidente (império romano do oriente 

sobreviveria ainda por cerca de mil 
anos)



Questões introdutórias

• Por que Idade “Média”? 

• Idade Média – Idade das Trevas? 

• Como era a sociedade na idade medieval? 

• Como era a política? 



Transição: Roma e Idade Média

• O mundo romano em declínio criou as bases e viu nascer o Ocidente 
medieval

• Êxodo urbano e as relações comerciais com os povos “bárbaros”



Roma e os “bárbaros”

• O contato entre romanos e bárbaros já existia e se tornou mais 
frequente a partir do século I d.C. 

• Os Ostrogodos, pressionados pelas notícias sobre o comportamento 
dos Hunos, chegaram pacificamente e se tornaram aliados do Império 
Romano sob a condição de federados

• Os povos recebidos como federados poderiam habitar o território 
romano desde que defendessem suas fronteiras dos invasores



Roma e os germanos

• Essa movimentação de povos germânicos em direção ao Ocidente, 
provocou as instalações de novas unidades políticas denominadas de 
novos Reinos Romanos Germânicos

• Características principais foram seu caráter efêmero e sua pouca 
integração com a população romana.



Roma e os germanos

• Com instituições políticas, econômicas, sociais, religiosas e culturais 
diferentes dos romanos, os Germanos encontraram muitas 
dificuldades de se relacionar com as diversas formas de organização e 
administração do Império e principalmente com as populações 
romanizadas.

• Elementos como a língua, religião, costumes e demais instituições 
político-jurídicas e sociais dos Germanos serviram como uma barreira 
na integração entre esses povos.



Roma e os germanos

• As características dessas novas unidades políticas resultaram da fusão 
de elementos da antiga estrutura em decadência do Império Romano 
e de elementos da organização primitiva dos Germanos

• Com o passar dos tempos, o resultado na prática cotidiana dessa 
fusão dificultou a consolidação política de alguns reinos que 
acabaram sendo incorporados por outros politicamente mais 
organizados e melhor estabelecidos.



Os francos

• Entre os diferentes grupos responsáveis pela ocupação das terras do 
decadente Império Romano do Ocidente, os Francos destacaram-se 
por estabelecer, desde o princípio de sua instalação na região da Gália 
(séc. V ao séc. IX), um GOVERNO CENTRALIZADO.

• Os Francos assumiram uma hegemonia em relação aos demais 
grupos. 

• Realizaram um processo de conquistas e unificações e se 
consolidaram durante o reinado de Clóvis (481-511).



Os francos

• Clóvis, fundador da Dinastia Merovíngia, é também considerado o 
unificador das tribos francas. 

• Contando com a destreza militar, conseguiu vencer outros reinos 
(Alamanos, Burgúndios e Visigodos) e controlar a disputa política 
entre os proprietários de terras. 

• Para garantir e consagrar a unidade política dos territórios 
conquistados firmou alianças políticas com os Bispos de toda a região 
da Gália.



Os francos

• Clovis converteu-se ao cristianismo em 496 – fundamental para a 
organização do Reino dos Francos e o estabelecimento de uma 
aliança política entre a Igreja e o Estado

• Durante muito tempo, a Igreja e os nobres receberam doações de 
enormes pedaços de terras como recompensa pela aprovação dos 
atos políticos e apoio militar.



Dinastia Carolíngia

• Após a morte de Carlos Martel, sucedeu-lhe seu filho Pepino, o Breve, 
que em 751 destronou o último rei merovíngio dando início à Dinastia 
Carolíngia e governou por mais de um século. 

• Durante seu governo, contando com o apoio da Igreja, lutou contra os 
Lombardos, considerados uma forte ameaça aos planos 
expansionistas das autoridades eclesiásticas. 

• Conquistou os territórios da Península Itálica, dos quais doou uma 
porção de terras à Igreja que fundou o Patrimônio de São Pedro, 
Estado da Igreja Católica.



Carlos Magno

• Carlos Magno sucedeu seu pai, Pepino, O Breve, após sua morte, e 
governou os Francos de 768 até 814. 

• Em 800, o papa Leão III nomeou Carlos Magno como o imperador do 
Novo Império Romano do Ocidente. 

• Durante seu governo, realizou inúmeras campanhas militares cujos 
resultados foram a CONVERSÃO AO CRISTIANISMO dos povos 
conquistados e a FORMAÇÃO DE UM VASTO IMPÉRIO.



Carlos Magno

• O reino de Carlos Magno é considerado uma grande obra política e 
sobreviveu de 771 a 814 cobrindo boa parte da extensão territorial da 
hoje conhecida Europa Ocidental.

• Infelizmente seus sucessores não tiveram a mesma sorte nem a 
competência para manter tal estrutura política. 

• O Tratado de Verdun colocou fim à aparente centralização política da 
Europa pré-feudal


