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Quem eram os “bárbaros”? 

• Gregos: utilizavam para se referir aos povos que 
não falavam a língua grega; 
 

• Romanos: utilizavam para se referir aos povos que 
não estavam sob o domínio de Roma e que não 
falavam o latim; 
 

• Alamanos, anglos, anglo-saxões, cimbros, francos, 
frísios, jutos, marcomanos, quados, sicambros, 
saxões, suevos, turíngios, bastarnas, burgúndios, 
etc. 



Reinos Bárbaros 



As primeiras migrações 

• Durante o período de expansão, os romanos 
mantiveram contato pacífico com os 
germânicos; 

 

• Os povos germânicos viviam em comunidades 
nômades; 

 

• A sociedade germânica: 
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A Sociedade Germânica 

• O rei (chefe) germânico era escolhido através das 
assembleias de guerreiros; 
 

• O rei tinha função religiosa e militar; 
 

• O rei tinha uma guarda pessoal chamada de 
séquito, responsável por sua segurança. Era 
comum que o séquito ganhasse terras e escravos 
como recompensa; 
 

• Comitatus: laços de fidelidade entre o rei e os 
nobres e entre os nobres. 



A Sociedade Germânica 

Chefe ou rei: líder militar e religioso, escolhido pela assembleia, pertencente 
a uma família de nobres. 

Nobres: junto ao rei, no topo da pirâmide social, eram os líderes dos   
grupos. 

Homens livres: pertencentes aos clãs, eram os soldados (guerreiros) 
com o direito de expor suas opiniões nas assembleias. 

Homens semilivres: povos vencidos em guerras, mas que não 
eram considerados escravos. 

Escravos: prisioneiros de guerra ou filhos dos escravos. 
podiam morar em casas e até mesmo cultivar algum 
tipo de produto nas terras dos senhores. 



Economia 

• Agricultura: produção de trigo e cevada; 

 

• Pecuária; 

 

• As terras eram consideradas propriedade 
coletiva e somente as moradias eram consideradas 
propriedade privada; 

 

• Produziam cerâmica e peças de ourivesaria. Além de 
armas metálicas como lanças, espadas e machados. 



Religião 
• Eram politeístas! Seus deuses 

estavam ligados às forças da 
natureza como o raio, sol e 
trovão; 
 

• Acreditavam na vida após a 
morte; 
 

• Os nobres germânicos podiam 
ser sacerdotes;  
 

• Sua função era punir os 
criminosos, organizar as 
assembleias e até fazer 
previsões do futuro. 



As “invasões” bárbaras 
• Causas: 

 
1)  No séc. IV, os germânicos tiveram que se deslocar 

devido as condições climáticas; 
 

• Surgiram, então, conflitos entre os germânicos e os perdedores 
buscavam entrar no território romano; 
 

2) No mesmo período, os hunos dominaram terras germânicas, 
obrigando os germânicos a se deslocarem; 

 
• Neste período, o Império Romano estava em crise. Crise esta 

que se refletiu no exército; 
 

• Aos poucos, os germânicos conseguiram adentrar o Império 
Romano. 



As “Invasões” Bárbaras 

• Os Godos saquearam Roma e se instalaram na 
Península Ibérica e Itálica. Dividiram-se em 
astrogodos e visigodos; 

 

• Vândalos também saquearam Roma, a Península 
Ibérica e províncias romanas na África; 

 

• Os francos e outros povos germânicos 
desenvolveram reinos no antigo território do 
Império Romano. 

 

 

 

 

 

 


