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  Duas figuras 
dominaram o fim do re-
gime republicano e o iní-
cio do Império: Júlio Cé-

sar e Augusto. Júlio César 
foi um político e general 
brilhante que usou os pro-
blemas de Roma ao seu 
benefício. Primeiro, ele 
formou uma aliança de 
governo com os cônsules 
Pompeu e Crasso, cha-
mada de O Primeiro 
Triunvirato. Depois, após 

a morte de Crasso, ele de-
clarou a guerra a Pompeu 

no senado para ganhar o controle total de Roma. Seu erro foi se proclamar ditador – uma deci-
são que o levou a ser assassinado. 
 Esse fato levantou mais 14 anos de guerra civil entre o herdeiro de César, Augusto e 
Marco Antônio, o segundo no poder. Ao vencer Antônio em Actium, em 31 a.C., Augusto con-
quistou o poder de Roma. Brilhantemente, Augusto não se proclamou ditador como Júlio César, 
mas foi através da formação do Principado que ele conquistou o poder vitalício, fazendo o se-
nado pensar que tinha algum poder de mando. O Império havia sido criado. 
 

▌O CRESCIMENTO DO IMPÉRIO   

 
 No século I, após o reinado de Augusto, houve um tempo de grande expansão imperial, 
que cresceu através de conquistas ou subordinações. Mas, no século II, alguns territórios ins-
táveis foram entregues pelo Imperador Hadrian para facilitar sua administração. Cada província 

tinha seu próprio governador e constituição, e era até certo ponto autogovernada. 
 O império rendeu grandes benefícios econômicos a Roma, que cresceu rica com os 
impostos (principalmente dos grãos) vindos das províncias. Isso financiou um programa ambi-
cioso de obras públicas em Roma, permitindo a suavização dos impostos aos moradores da 
cidade. 
 A vasta extensão do Império simbolizou a difusão da grande influência de Roma. Sua 
língua, arquitetura, cultura, engenharia e comida deixaram sua marca até os dias de hoje. So-
mente na Bretanha, por exemplo, devemos agradecer aos romanos pelas estradas, repolhos e 
ervilhas, erva-de-passarinho, banheiros, concreto e faróis, entre outras coisas. 
 

▌DECLÍNIO E QUEDA   

 
 O declínio parece haver começado dentro do próprio Império no século IV a.C. A cada 
dia, ficava mais difícil proteger o imenso território e o exército tinha de utilizar seus recursos 



para conter as invasões bárbaras nos séculos III a V. A economia começou a sofrer os efeitos 
das invasões, pois o dinheiro para as construções públicas e cerimônias era desviado para o 
exército. 
 O aumento do cristianismo também teve um impacto semelhante. Os aristocratas e 

pessoas cultas optavam pela igreja no lugar da política, debilitando assim a liderança romana. 
As pessoas abandonaram os templos e foros de Roma e começaram a migrar para novas igre-
jas nas saídas da cidade. 
 No século V, o Império estava em pedaços. Em 455, os vândalos saquearam Roma. 
E em 476, o último Imperador, Romulus Augustulus, abdicou ao trono. O Império Romano che-
gava ao fim no oeste, mas continuou no leste até o século XV. 
 

▌ATIVIDADES   

 

1. Quem se destacou entre o fim do regime republicano e o início do Império? 

2. Como Augusto conquistou o poder vitalício, tornando-se, assim, o primeiro imperador 
romano? 

3. O que representou a vasta extensão do Império Romano que marcas foram deixadas 
até os dias de hoje? 

4. Onde e quando deve ter começado o declínio do Império? 

5. Que efeitos decorreram das invasões bárbaras na economia romana e por quê? 

6. Que tipo de impacto o cristianismo promoveu na crise do Império? 

7. Em que ano acontece a queda do Império Romano do Ocidente e o que aconteceu com 
o Império do Oriente? 
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