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TEXTO COMPLEMENTAR SOBRE: CRISE E
QUEDA DO IMPÉRIO ROMANO - REVISÃO

Para contornar a situação

✓ o governo contratou soldados para reprimir rebeliões, mais aumentou
os gastos
✓ a ampliação da cidadania para os bárbaros que formavam a parte do
exército
Camponeses

Século II Império Romano

Procuravam o campo, oprimidos pelos impostos e colocavam-se na
dependência de grandes proprietários rurais em troca de proteção e
trabalho obrigatório – Assim nascia o Colonato

Império com maior extensão: Norte da África, quase toda Europa e parte da Ásia eram
províncias romana

Para aumentar a arrecadação o governo imperial proibiu os colonos
de deixarem as terras

ESQUEMA

O imperador dependia:
de apoio dos senadores, magistrados, exércitos e das elites provinciais

Mas o império vivia vários problemas:

A divisão do Império Romano
No final do século III o imperador Diocleciano de dividiu o império
em quatro partes: Oriente, Ilírico, Itália e Gálias, para facilitar a
administração e combater as invasões.

• Menos conquistas = menos escravos
• Províncias Orientais e Ocidentais mais ricas que a Itália
Fatores para Crise:
▪ guerra em duas frentes: no Oriente contra os partas na Europa e contra os germanos
na Europa central
▪ o custo da guerra
▪ deslocamento (êxodos) das cidades
▪ emissão de moedas, gerando inflação/desvalorização monetária
▪ aumento de impostos e revoltas camponesas

Diocleciano realizou:
Uma reforma política dividindo o poder entre dois governantes
chamados de “Augustos” (um responsável pelo Ocidente e outro pelo
Oriente) e dois auxiliares chamados de “Césares”

Luta entre os militares pelo poder – vence Constantino

Se aproxima do Cristianismo, através da criação do Edito de Milão

Os bárbaros se instalaram em terras do império e passam a compor o exército

395 Teodósio divide o Império

Império Romano do Ocidente, com capital em Constantinopla e Império Romano
do Oriente, com capital em Ravena, mais tarde transferida para Milão.

