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VÍDEO: A REBELIÃO DOS BÁRBAROS - Espártaco e a rebelião dos 
escravos
https://www.youtube.com/watch?v=QMwt31AtL8U

Espártaco, de Denis Foyatier,
1830, Museu do Louvre.

https://www.youtube.com/watch?v=QMwt31AtL8U
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Denis_Foyatier&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/1830
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_do_Louvre
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• Prática política que oferecia comida e divertimento para a população a fim de
conquistar a satisfação da mesma;

• A palavra “pão” se referia às distribuições de cereais pela classe dominante que
acontecia mensalmente. Já a palavra “circo” dizia respeito às atividades de lazer
que eram ofertadas gratuitamente, como os espetáculos envolvendo acrobacias,
danças, gladiadores, corridas de cavalo, artistas de teatro, circo e diversos outros;

• A desigualdade social estava muito presente e nesse contexto a política do pão e
circo foi criada para conter os ânimos da população e evitar as rebeliões que
poderiam acontecer por indignação da classe mais pobre frente a sua realidade.
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VÍDEO:
Gladiador, liderança.
https://www.youtube.com/watch?v=BZQkC6ZnebQ



Palco das lutas entre os
gladiadores e de outros 

espetáculos,
o Coliseu foi a maior das arenas 
romanas, comportando mais de 

50 mil espectadores. Foi 
construído entre os anos 70 e 90 

e sofreu os impactos de 
terremotos e pilhagens. É um dos 

principais símbolos do Império 
Romano. Foto de 2011.
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• Após a morte de Otávio Augusto,
assumiu o governo o imperador Tibério,
que foi marcado pela imoralidade e pela
corrupção, com intrigas, conspirações e
perseguições. Foi durante seu governo
que Jesus Cristo foi crucificado.

• Seu sucessor, Calígula, teria sido um
déspota, e Cláudio, que o sucedeu, foi
envenenado pela própria esposa.

CRISTANDADE
• Vida e morte de Jesus Cristo;
• Após as ideias de Cristo serem 

idealizadas por muitos na Roma 
tomaram-se as seguintes 
medidas:
- Perseguição aos cristãos;
- Aceitação das ideias de Cristo;
-Fundação da Igreja Católica. 
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• O imperador Nero, por sua vez, foi acusado
de atear fogo em Roma e culpar os
seguidores do cristianismo – que por isso
eram presos e levados às imensas arenas
para enfrentar leões ou outros animais
selvagens, ou ainda gladiadores, em
espetáculos públicos. Nero também teria
ordenado a morte de sua mãe, a de seu
meio-irmão e a de sua esposa.
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A nova religião passou a ter um caráter
subversivo para a estrutura política
romana, pois era universal, contrária à
violência e rejeitava a divindade do
imperador, bem como a estrutura
hierarquizada e militarizada do Império.
Na medida em que o colapso
econômico rondava o Império, cada vez
mais homens livres se convertiam ao
cristianismo.
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