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A fase do Império( 27 a.C – 476 )

- Imperador Otavio Augusto - século de ouro:

*incentivo às artes e cultura

*modernização da cidade

*efetivação das conquistas com estabilidade interna( PAX
ROMANA)

*política do “panem et circenses” p/as massas

- Após sua morte (14d,C) ocorreu a sucessão com várias 
dinastias: Júlio claudiana/Flavianos/Antoninos e Severos



- A partir do século III o Império vivenciou uma crise irreversível
que culminou em sua queda final no século V ( 476 d.C).

Principais fatores da crise:

- corrupção no exército e governos das províncias

- retirada dos recursos do exército romano;

- fim das conquistas territoriais: diminuição dos escravos, das
riquezas e das terras produtivas;

- queda na produção agrícola e no pagamento de impostos;

- presença mais frequente dos germânicos (“bárbaros”) nas
fronteiras.

- expansão do cristianismo

- introdução do colonato com ruralização e subsistência das
elites



O Império em crise...
Tentativas para solucionar a crise:

*Diocleciano

- Tetrarquia fracassada

- Edito  do Máximo tenta controlar preço

- Intensa perseguição ao cristianismo

*Constantino

- Transforma Constantinopla em capital do Império Romano do 
Oriente.

- Liberdade de culto aos cristãos (Edito de Milão (313)

*Teodósio

- Divide o Império em Ocidente (Milão) e Oriente 
(Constantinopla/Bizâncio)

- Oficializa  o cristianismo (Edito de Tessalônica (391))

CONCLUSÃO: O IMPÉRIO ROMANO DO OCIDENTE SUCUMBIU 
EM 476 , FRENTE À INTENSIFICAÇÃO DAS INVASÕES BÁRBARAS.



A divisão do Império



Os “bárbaros” estão chegando!

- Quem eram os bárbaros? 

Povos que viviam nos limites do Império 
especialmente: Germânicos, Eslavos e 
Tártaro-Mongóis

. 410 d.C - Roma é saqueda por 
Alarico, Rei dos Godos

. 476 d.C – Fim do Império 
Romano do Ocidente 

. Deposição de Rômulo 
Augústo,ultimo Imperador.



LEGADO CULTURAL
CRISTIANISMO

• de ameaça à ordem a religião oficial;

• monoteísmo e formação da Igreja Católica;

• resistência à crise do Império.

DIREITO

• base da ciência jurídica no Ocidente;

• Jus Naturale (Direito Natural), Jus Gentium (Direito das Gentes), Jus 

Civile (Direito Civil).

ARTES

• pintura e escultura: influência grega;

• arquitetura: luxo e grandiosidade;

• circos, termas, aquedutos (Fórum, Coliseu);

• latim: raiz do italiano, português, espanhol;

• letras: Virgílio (Eneida), Tito Lívio (História).



Legado Cultural

• Direito Romano

• A Família como célula-mãe da sociedade

• As línguas neo-latinas
• Italiano, Francês, Espanhol, Português e Romeno

• República


