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Fundação de Roma



Início

• Por meio de guerras e acordos, dentre as quais
se destacam as três Guerras Púnicas, Roma
havia, no século I a.C., conquistado toda a
Europa Mediterrânea, transformando o Mar
Mediterrâneo emMare Nostrum.



Conquista da Europa Mediterrânea

Império Romano em 100 a.C.,
ainda no período Republicano.



Conquista da Gália, Europa Central,
Ásia Menor e África
• Condições necessárias e existentes:
▫ Contingente militar aumentado;
▫ Pax Romana.

• Metodologia:
▫ Manutenção de conflitos em frentes múltiplas, com a realocação
de povos romanizados nas frentes de batalhas mais distantes
daquelas em que foram recrutados;
▫ Pax Romana.

• Resultados:
▫ Chipre, Bitínia, Galácia, Capadócia e Síria (Palestina inclusive) –
60 a.C;
▫ Creta e Cirenaica (74 a.C.), Numídia (46 a.C), Mauritânia (42 a.C)
e Egito (30 a.C).



Conquista da Gália

• Galia est omnia diuisa in partes tres...
▫ Aquitânia, Bélgica e Céltica foram as três províncias criadas ao
final da campanha militar de Caius Iulius Caesar na Gália.
▫ O processo de conquista durou de 58 a 51 a.C.. Durante os oito
anos de campanha, César colocou em prática a sua máxima
militar: Vim, vi e venci.
▫ Ao final da conquista, não só se imortalizou como o maior
conquistador de Roma no que tange à capacidade de dominar um
povo muito guerreiro, mas também como o homem que pôs fim à
República Romana, lançando as bases do período imperial. César
desafiou Pompeu e Crasso, generais que compunham com ele o
triunvirato , ao cruzar o Rubicão em 49 a.C. Ambos os generais
deixaram Roma para realizar “campanhas militares”, não sendo
capazes de enfrentar César.



Conquista da Gália, Europa Central, Ásia Menor 
e África

Império Romano em 44 a.C.,
após a morte de César.



O Período Imperial
• Com a morte de César, assassinado no Senado
Romano por conspiradores, dentre os quais Brutus e
Marco Antônio, o poder em Roma passou a ser
disputado por Otaviano Augusto, sobrinho de César,
Marco Antônio e pelo próprio Pompeu. Augusto
propôs uma divisão territorial do Império, tendo
posto sob sua responsabilidade a porção ocidental,
enviando Pompeu para o extremo oriente e Marco
Antônio para o Egito. Dessa forma, anulou
politicamente seus oponentes e fez-se imperador de
fato, cumprindo o desejo de seu tio.



O Período Imperial
• Sob Augusto, Roma conquistou o vale do Danúbio
(Récia – 17 a.C; Nórica – 17 a.C; Panônia – 9 a.C); a
Mésia (6 d.C.) e a Judéia (6 d.C.).
• Além das conquistas acima, Augusto consolidou a
conquista da Península Ibérica e da Gália,
promovendo uma reorganização das províncias,
além de ter criado zonas militarizadas a nordeste da
Bélgica. Augusto ainda expulsou bandos bárbaros
das regiões alpinas, estabelecendo a Pax Augustana.



Conquistas de Augusto

Império Romano em 14 d.C.,
após a morte de Augusto.



O Restante do Período Imperial

• Após a morte de Augusto, o Império Romano
prosseguiu com as conquistas e anexações até
entrar em decadência, no século II d.C.
• São conquistadas:
• Bretanha (43 d.C.); Trácia (46 d.C.); Caledônia (85
d.C.); Arábia Pétrea (105 d.C.); Dácia (106 d.C.) e
mais Armênia, Mesopotâmia e Assíria (114 – 116
d.C.)



Conquistas Imperiais pré-Decadência

Império Romano em 116 d.C.,
em sua maior extensão.



O que significa Romanização?

Moedas romanas 
encontradas em 
Copenhagen



A Queda do Império

• Principais fatores:
• Paridade de direitos (212 d.C. – Caracala);
• Autonomia militar às províncias afastadas (260 –
268 d.C. – Galieno);
• Tetrarquia de Diocleciano (286 d.C.);
• Bipartiçaõ do Império (395 d.C.).



Conquistas Imperiais pré-Decadência

Império Romano em 305 d.C.,
após a abdicação de
Diocleciano. Note-se a divisão
em regiões administrativas.






