
ASTERIX E O DOMÍNIO 
DOS DEUSES
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4. O filme é 13ª adaptação de Asterix e a primeira 
versão apresentada em 3D estereoscópico
5. A história de Asterix e o Domínio dos Deuses 
é a 17º aventura em quadrinhos, publicada em 
1971.
6. O filme foi considerado a única versão 
satisfatória da série pelos milhões de fãs 
do mundo todo que sempre se mostraram 
insatisfeitos com os filmes anteriores.
7. Estão lá, além de todos os personagens 
principais, o humor inteligente, as piadas 
recorrentes e as críticas sociais.
8. Alexandre Astier, um dos diretores, 
acrescentou no roteiro referências a filmes 
famosos como King Kong, O Senhor dos Anéis e 
muitas outras.
9. Louis Clichy, o animador trabalhou em WALL-E 
e Up: Altas Aventuras, ambos da Pixar.

O qUE DEvE SER 
ObSERvADO:
Quem aparece no filme.
Como são os personagens.
Onde ele é passado. 
Por que tudo aconteceu.
Se isso poderia acontecer na vida real.
Como o filme foi feito. 

A hISTóRIA:
Ao invés de usar a força 
bruta para invadir o local e 
expulsar os gauleses – o que 
sempre dá errado, graças 
à famosa poção mágica do 
druida Panoramix, César 

resolve mudar de estratégia. Ao invés de levar 
seu exército a mais uma derrota, ele planeja a 
construção do Domínio dos Deuses, um luxuoso 
condomínio para os romanos dentro da região 
habitada por Asterix e Obelix, com vistas a 
propagar a cultura de seu império e formar uma 
poderosa colônia. Mas o plano logo é descoberto 
pelos gauleses, que montam uma resistência 
firme. 

CURIOSIDADES:
1. Criados por René Goscinny (roteiro) e por 
Albert Uderzo, os quadrinhos de Asterix foram 
publicados inicialmente em forma seriada, na 
revista franco-belga Pilote, em 29 de outubro de 
1959. 
2. Depois, em 1961, Asterix passou a ser 
publicado diretamente em álbuns grandes, que 
hoje chegam a 35 deles, sendo 26 por Goscinny 
e Uderzo e oito somente por Uderzo, depois do 
falecimento de Goscinny em 1977.
3.  Agora, Asterix é escrito pela dupla Jean-Yves 
Ferri e Didier Conrad, apontada como sucessora 
de Uderzo e que lançou Asterix entre os Pictos.

Asterix é a liberdade.
Liberdade de ser como se é e viver como quiser.
Asterix é o direito de lutar por esta liberdade.
Resistindo a tudo que é autoritário e nos reprime.
Asterix é o patriotismo inteligente.
Que nos faz gostar de quem somos e nos alerta 
quanto à perda de nossos valores.
Asterix é a crítica lúcida e irônica.
A nós e aos outros.
Asterix não é capitalista nem socialista.
É realista.
Asterix é a História da mesma história.
Que se não prestarmos atenção vai se repetir 
sempre.
Asterix é o tal cidadão crítico e consciente.
Em que tentamos transformar o nosso aluno.
Asterix é o mundo como ele é e as pessoas 
como elas são.
Simples assim, mas sem concessões.
Asterix é a poção mágica.
Feita por nossos velhos sábios, que contém 
honra, coragem e sabedoria.
Viva Asterix!

ASTERIX E O DOMÍNIO 
DOS DEUSES

SUgESTõES 
DE ATIvIDADES 
DECORRENTES 

DA vISITA AO 
FESTIvAl

 
Antes 

de 
Assistir
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ENSINO FUNDAMENTAl  
1º E 2º CIClO

ObjETIvOS RElACIONADOS:

As atividades sugeridas oferecem a possibilidade 
de integração com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ministério da Educação.
No caso deste filme, consideramos os seguintes 
objetivos relevantes e pertinentes: 

língua Portuguesa 

• Demonstrar compreensão de textos orais, 
nos gêneros previstos para o ciclo, por meio de 
retomada dos tópicos do texto.
• Atribuir sentido a textos orais e escritos, 
posicionando-se criticamente diante deles.
• Ler de maneira independente textos com os 
quais tenha construído familiaridade.
• Compreender textos a partir do estabelecimento 
de relações entre diversos segmentos do próprio 
texto e entre o texto e outros diretamente 
implicados por ele.
• Selecionar procedimentos de leitura adequados 
a diferentes objetivos e interesses (estudo, 
formação pessoal, entretenimento, realização de 
tarefa) e a características do gênero e suporte.
• Coordenar estratégias de leitura não-lineares 
utilizando procedimentos adequados para 
resolver dúvidas na compreensão e articulando 
informações textuais com conhecimentos prévios.
• Produzir textos orais nos gêneros previstos 
para o ciclo, considerando as especificidades das 
condições de produção.
• Redigir textos na modalidade escrita nos 
gêneros previstos para o ciclo, considerando as 
especificidades das condições de produção.
• Escrever textos coerentes e coesos, 
observando as restrições impostas pelo gênero.

geografia

• Reconhecer que a sociedade e a natureza 
possuem princípios e leis próprios e que o 
espaço geográfico resulta das interações entre 
elas, historicamente definidas.
• Compreender a escala de importância no 

tempo e no espaço do local e do global e da 
multiplicidade de vivências com os lugares.
• Reconhecer a importância da cartografia como 
uma forma de linguagem para trabalhar em 
diferentes escalas espaciais as representações 
locais e globais do espaço geográfico.
• Fazer leituras de imagens, de dados e de 
documentos de diferentes fontes de informação, 
de modo que interprete, analise e relacione 
informações sobre o território e os lugares e as 
diferentes paisagens.
• Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar 
a sociodiversidade, reconhecendo-os como 
direitos dos povos e indivíduos e elementos de 
fortalecimento da democracia.
• Perceber que a sociedade e a natureza 
possuem princípios e leis próprias e que o 
espaço resulta das interações entre elas, 
historicamente definidas.
• Explicar que a natureza do espaço, como 
território e lugar, é dotada de uma historicidade 
em que o trabalho social tem uma grande 
importância para a compreensão da dinâmica de 
suas interações e transformações.
• Desenvolver no aluno o espírito de 
pesquisa, fundamentado na idéia de que, para 
compreender a natureza do território, paisagens 
e lugares, é importante valer-se do recurso das 
imagens e de vários documentos que possam 
oferecer informações, ajudando-os a fazer sua 
leitura para desvendar essa natureza.
• Identificar e avaliar as ações dos homens em 
sociedade e suas consequências em diferentes 
espaços e tempos, de modo que construa 
referenciais que possibilitem uma participação 
propositiva e reativa nas questões sociais, 
culturais e ambientais.
• Compreender que as melhorias nas condições 
de vida, os direitos políticos, os avanços 
técnicos e tecnológicos e as transformações 
socioculturais são conquistas decorrentes de 
conflitos e acordos que ainda não são usufruídas 
por todos os seres humanos e, dentro de suas 
possibilidades, empenhar-se em democratizá-las.

história

• Conhecer realidades históricas singulares, 

distinguindo diferentes modos de convivência 
nelas existentes.
• Caracterizar e distinguir relações sociais da 
cultura com a natureza em diferentes realidades 
históricas.
• Caracterizar e distinguir relações sociais de 
trabalho em diferentes realidades históricas.
• Refletir sobre as transformações tecnológicas e 
as modificações que elas geram no modo de vida 
das populações e nas relações de trabalho.
• Localizar acontecimentos no tempo, dominando 
padrões de medida e noções para distingui-los 
por critérios de anterioridade, posterioridade e 
simultaneidade.
• Utilizar conceitos para explicar relações sociais, 
econômicas e políticas de realidades históricas 
singulares, com destaque para a questão da 
cidadania.
• Reconhecer as diferentes formas de relações 
de poder inter e intragrupos sociais.
• Identificar e analisar lutas sociais, guerras e 
revoluções na História do Brasil e do mundo.
• Debater ideias e expressá-las por escrito e por 
outras formas de comunicação.
• Ter iniciativas e autonomia na realização de 
trabalhos individuais e coletivos.

Ciências Naturais

• Valorizar a vida em sua diversidade e a 
conservação dos ambientes.
• Elaborar, individualmente e em grupo, relatos 
orais e outras formas de registros acerca do tema 
em estudo, considerando informações obtidas 
por meio de observação, experimentação, textos 
ou outras fontes.
• Interpretar situações de equilíbrio e 
desequilíbrio ambiental relacionando informações 
sobre a interferência do ser humano e a dinâmica 
das cadeias alimentares.
• Valorizar a disseminação de informações 
socialmente relevantes aos membros da sua 
comunidade.
• Elaborar individualmente e em grupo relatos 
orais, escritos, perguntas e suposições acerca do 
tema em estudo, estabelecendo relações entre 
as informações obtidas por meio de trabalhos 

práticos e de textos, registrando suas próprias 
sínteses mediante tabelas, gráficos, esquemas, 
textos ou maquetes.

Arte

• Experimentar e explorar as possibilidades de 
cada linguagem artística.
• Compreender e utilizar a arte como linguagem, 
mantendo uma atitude de busca pessoal e/ou 
coletiva, articulando a percepção, a imaginação, 
a emoção, a investigação, a sensibilidade e a 
reflexão ao realizar e fruir produções artísticas.
• Observar as relações entre a arte e a realidade, 
refletindo, investigando, indagando, com 
interesse e curiosidade, exercitando a discussão, 
a sensibilidade, argumentando e apreciando arte 
de modo sensível.
• Identificar, relacionar e compreender diferentes 
funções da arte, do trabalho e da produção dos 
artistas.

Pluralidade Cultural

• Desenvolver uma atitude de empatia e 
solidariedade para com aqueles que sofrem 
discriminação.
• Repudiar toda discriminação baseada em 
diferenças de raça/etnia, classe social, crença 
religiosa, sexo e outras características individuais 
ou sociais.
• Valorizar o convívio pacífico e criativo dos 
diferentes componentes da diversidade cultural.
• Analisar com discernimento as atitudes 
e situações fomentadoras de todo tipo de 
discriminação e injustiça social.

Meio Ambiente

• Conhecer e compreender, de modo integrado 
e sistêmico, as noções básicas relacionadas ao 
meio ambiente;
• Observar e analisar fatos e situações do 
ponto de vista ambiental, de modo crítico, 
reconhecendo a necessidade e as oportunidades 
de atuar de modo reativo e propositivo para 
garantir um meio ambiente saudável e a boa 
qualidade de vida;
• Perceber, apreciar e valorizar a diversidade 
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natural e sociocultural, adotando posturas de 
respeito aos diferentes aspectos e formas do 
patrimônio natural, étnico e cultural;
• Compreender que os problemas ambientais 
interferem na qualidade de vida das pessoas, 
tanto local quanto globalmente.

Ética

• Refletir criticamente sobre as normas morais, 
buscando sua legitimidade na realização do bem 
comum.
• Assumir posições segundo seu próprio juízo de 
valor, considerando diferentes pontos de vista e 
aspectos de cada situação.

ATIvIDADES

1. 
Faça perguntas para medir a compreensão:
– O que acharam do filme?
– Do que mais gostaram?
– E do que não gostaram?
– Quem aparece no filme?
– Qual o personagem favorito? Por quê?
– Como acham que o filme foi feito?

2. 
Relembre o que foi visto no cinema, exibindo o 
trailer do filme.

TRAILER: http://www.adorocinema.com/filmes/
filme-187191/trailer-19548517/

3. 
Acrescente dados a respeito de Asterix e seus 
amigos que podem ajudar na compreensão do 
filme. Conte que os autores são os franceses 
Goscinny (escritor) e Uderzo (desenhista), que 
tiveram uma a ideia de genial: aliar quadrinhos 
com aulas de história. Com essa premissa, eles 
trabalharam a ideia de que o Império Romano, 
comandado por Júlio César, havia dominado toda 
a Gália (França) com a exceção de uma pequena 
aldeia na região do que hoje é a Bretanha, lá 
pelos idos dos anos 50 a.C. O segredo para 
o sucesso dessa pequena aldeia é a poção 
mágica do druida Panoramix, que dá superforça 
a quem a bebe. Eles então criaram o pequeno 
e esperto herói Asterix e seu um enorme amigo 
Obelix, o único que não precisa tomar a poção 
porque caiu no caldeirão quando era pequeno e, 
com isso, o efeito se tornou permanente. A vila, 
comandada pelo chefe Abracurcix ainda conta 
com personagens como o ferreiro Automatix, o 
peixeiro Ordenalfabetix, o bardo Chatotorix e o 
ancião Veteranix, só para citar alguns.

http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/09/asterix.
html

Asterix reside com seus amigos em uma 
pequena aldeia gaulesa situada em uma 
península na Armórica, ao norte da antiga Gália. 
Para resistir ao domínio romano, os aldeões 
contam com a ajuda de uma poção mágica que 
lhes dá uma força sobre-humana, preparada 
pelo druida Panoramix. A exceção é Obelix, que 
caiu dentro de um caldeirão cheio da poção 
quando ainda era um bebê, e daí adquiriu 
permanentemente a superforça.

quadrinhos de Asterix para que identifiquem a 
história e reconheçam os personagens.

http://www.asterixbrasil.com.br/

http://iradex.net/3391/asterix-por-tutatis-por-jupiter-por-
favor/ 

5. 
Quando estão perseguindo um javali, Asterix e 
Obelix se deparam com uma corda isolando a 

Estereótipos e alusões

Asterix e Obelix encontram muitas alusões ao 
século XX em suas jornadas. Os godos são 
militaristas, lembrando os alemães dos séculos 
XIX e XX; os bretões são fleumáticos, educados, 
falam ao contrário (numa tradução direta do 
inglês, como “Eu peço seu o perdão?”), tomam 
cerveja quente e água quente com leite (até 
Asterix ter-lhes levado o chá) e conduzem do 
lado esquerdo da estrada; a Hispânia é um 
local cheio de pessoas de sangue quente e 
turistas; e os lusitanos são baixinhos e educados 
(Uderzo disse que todos os portugueses que 
ele conhecera eram assim). Há também humor 
com franceses: os normandos comem tudo 
com creme, e os corsos são preguiçosos e têm 
queijos fedorentos.
Existem muitas caricaturas, como o burocrata 
de Obelix e Companhia baseado em Jacques 
Chirac. Alguns personagens que servem de 
alusão ao local visitado: Cleópatra é inspirada em 
Elizabeth Taylor, ao visitar a Bretanha encontram-
se quatro bardos famosos lembrando os Beatles, 
encontram na Bélgica Dupond e Dupont de 
Tintin, e na Hispânia Dom Quixote e Sancho 
Pança. Nos livros mais recentes aumentam as 
paródias, com o espião Zerozerosix, baseado 
em Sean Connery, o escravo Spartakis, baseado 
em Kirk Douglas, e um alienígena inspirado em 
Mickey Mouse.
Estilo dos desenhos é impressionante, o cuidado 
e capricho dos ilustradores é tremendo, não é 
exagerado dizer que cada tirinha é uma obra 
de arte, em função da quantidade de detalhes 
encontrados.
Asterix também inspirou 11 adaptações para 
cinema (8 de animação e 3 de imagem real), 
jogos, brinquedos e um parque temático.
No Brasil, a editora Record vem relançando a 
coleção completa da série Asterix, em edições 
remasterizadas.
http://farofaman.blogspot.com.br/2014/10/para-gostar-e-
comecar-ler-asterix.html 

4. 
Apresente uma história ou um trecho dos 
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mata e descobrem que as árvores estão sendo 
derrubadas para a construção do Condomínio 
Domínio dos Deuses. O que acharam disso? Leia 
a matéria abaixo e proponha uma pesquisa em 
dois grandes grupos. Um vai pesquisar sobre 
desmatamento e o outro sobre a legislação que 
regula a derrubada de árvores para a construção 
de prédios.

CONSTRUTORA É MUlTADA EM  
R$ 5 MI POR DESMATAMENTO

A construtora Silva Packer foi multada em R$ 
5 milhões por desmatar área de preservação 
ambiental. A Ação Civil Pública movida pelo 
Ministério Público de Santa Catarina contra 
Carlos Humberto Silva (ex-secretário de turismo 
do governo Piriquito), Gina Packer Silva e 

Construtora Silva Packer ltda foi sentenciada 
no último dia 09 pela Juíza da Vara da Fazenda 
Pública, Dra. Adriana Lisboa.
A determinação judicial anula o ato administrativo 
municipal que autorizou a supressão de 
vegetação nativa do imóvel situado aos fundos 
dos edifícios “Terraços da Rainha” e “Bellas 
Artes”, na margem esquerda da Estrada da 
Rainha, pelo município não possuir legitimidade 
para emitir autorizações dessa natureza, bem 
como proíbe a ocupação da área e a inutiliza 
para qualquer fim comercial, devendo ficar 
registrado junto a matrícula do imóvel como área 
verde, ficando proibido o corte e supressão de 
vegetação nativa em toda a extensão do imóvel.
http://www.clickcamboriu.com.br/geral/
justica/2014/04/construtora-e-multada-em-r-5-mi-por-
desmatamento-108291.html 

6. 
Com o desmatamento muitas espécies de 
animais desaparecem por não ter o que comer. 
Foi o que aconteceu com os javalis do filme. Em 
consequência Obelix, que só come javalis, passa 
fome e fica fraco. O que acham disso? Proponha 
uma pesquisa sobre o desequilíbrio da natureza 
e suas consequências na cadeia alimentar.

7. 
Durante os jogos, o pai repreende o filho por 
estar brincando de forma agressiva com os 
brinquedos. Mas quando a luta dos gladiadores 
começa, ele se transtorna e fica torcendo pelo 
massacre. O que acharam da cena? Gostariam 
de falar a respeito? 

8. 
Os romanos não querem se mudar para tão 
longe e César resolve utilizar a publicidade para 
convencê-los. Durante a apresentação dos 
gladiadores o Senador oferece as vantagens da 
vida do Condomínio dos Deuses e o povo fica 
maravilhado. Pergunte se já viram algo parecido. 
A publicidade pode nos convencer a fazer algo 
que não queremos ou que não é conveniente 
para nós? Peça que recortem 4 anúncios 
de jornais e revistas e analisem por escrito 
os produtos de acordo com seus interesses. 
Gostaria de ter aquele produto? Por quê?

Publicidade

Publicidade é definida como a arte de despertar 
no público o desejo de comprar, levando-o à 
ação. A Publicidade é um conjunto de técnicas 
de ação coletivas, utilizadas no sentido de 
promover o lucro de uma atividade comercial, 

conquistando, aumentando ou mantendo 
clientes. (MALANGA, 1976:10-11))

http://www.sociologia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/
conteudo.php?conteudo=345 
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9. 
Numa jogada publicitária, César sorteia um 
apartamento durante os jogos e o sorteado 
era o único que questionava o projeto 
imobiliário. O que acharam da cena? O que 
fariam de recebessem um brinde que não lhes 
interessasse? 
Pergunte o que teriam feito se fossem o homem 
sorteado? 

10. 
Conhecer as histórias de Asterix é a chance 
de conhecer um pouquinho mais da história 
da civilização, de uma forma divertida e 
inesquecível.
Faça uma comparação entre o que seus alunos 
estudaram sobre o Império Romano e a respeito 
da conquista da Gália e o que viram no filme para 
que encontrem elementos presentes no filme.

Império Romano

O Império Romano foi uma das mais fortes 
potências econômicas, políticas e militares do 
seu tempo. Foi o maior império da antiguidade 
Clássica e um dos maiores da História. No 
apogeu da sua extensão territorial exercia 
autoridade sobre mais de cinco milhões de 
quilômetros  quadrados e uma população de 
mais de 70 milhões de pessoas, à época 21% 
da população mundial. A longevidade e extensão 
do império proporcionaram uma vasta influência 
na língua, cultura, religião, técnicas, arquitetura, 
filosofia, lei e formas de governo dos estados 
que lhe sucederam. Ao longo da Idade Média 
foram feitas diversas tentativas de estabelecer 
sucessores do Império Romano, entre as quais 
o Império Latino e o Sacro Império Romano-
Germânico. A expansão colonial europeia, entre 
os séculos XV e XX, difundiu a cultura romana 
a uma escala mundial, desempenhando um 
papel significativo na construção do mundo 
contemporâneo. 
O Império Romano foi um dos maiores da 
História e dominava uma extensão territorial 
contínua ao longo da Europa, Norte de África e 

Médio Oriente,desde a muralha de Adriano na 
chuvosa Inglaterra até às margens soalheiras do 
rio Eufrates na Síria, desde as planícies férteis 
da Europa Central até às luxuriantes margens 
do vale do Nilo no Egito. A noção de imperium 
sine fine (“império sem fim”) manifestava a 
ideologia romana de que o seu império não era 
limitado no espaço e no tempo.A maior parte da 
expansão romana ocorreu durante a república, 
embora algumas partes do norte e centro da 
Europa tenham sido conquistadas no século I 
d.C., período que corresponde à consolidação 
do poder romano nas províncias.A Res Gestae, 
narrativa das conquistas de Augusto, destacava 
o número de povos e regiões do império. A 
administração imperial realizava frequentemente 
censos e mantinha registros geográficos 
meticulosos.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Romano

A Roma antiga deu muitas contribuições 
duradouras para a cultura mundial, mas também 
absorveu o conhecimento dos povos que 
conquistou. Por exemplo, muitas das suas ideias 
sobre arte foram tomadas dos gregos antigos. 
Muitos dos deuses cultuados pelos romanos 
eram divindades gregas que eles renomeavam. 
Mais tarde, Roma adotou o cristianismo, religião 
vinda do Oriente Médio.
A pintura, a escultura e outras formas de arte 
foram importantes para os romanos. Seus 
arquitetos construíram prédios enormes, como o 
Coliseu, fundamentais para a vida romana.
Os escritores romanos dedicaram-se à história, 
ao teatro e à poesia. Do latim, que era a 
antiga língua romana, muitos outros idiomas 
derivaram. Conhecidos como línguas latinas, 
eles compreendem o francês, o espanhol, o 
português, o italiano e o romeno, além de outros 
menos falados. Hoje em dia, o alfabeto romano é 
usado para escrever não só os idiomas derivados 
do latim, mas muitas outras línguas, como o 
finlandês, o inglês e o turco.
http://escola.britannica.com.br/article/482393/Roma-antiga

Para Roma, o Estado estava acima de tudo e 
quem estivesse a serviço da res publica (coisa 
pública) deveria respeitar os deuses, ser leal 

e corajoso e ambicionar a glória - virtudes que 
evidenciam o caráter guerreiro que logo se 
manifestou entre os romanos. A vida do cidadão 
era regulamentada por leis, que podiam dizer 
respeito aos negócios do Estado (direito público) 
e às relações entre famílias e particulares (direito 
privado).
Vale à pena notar a importância dessa distinção, 
até hoje fundamental para o funcionamento do 
estado de direito. No entanto, essas noções 
bem como as instituições que as traduziram 
na prática não datam do primeiro momento da 
história romana, o período monárquico, mas 
sim do período republicano. Isso, porém, nos 
obriga a deixar de lado esse esboço das origens 
e da organização sócio-cultural de Roma para 
entrar em sua história política - o que requer um 
capítulo à parte.
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/
roma-antiga---origens-costumes-cultura-
cidadania-e-direito.htm

A gália

O termo Gália é usado para referir, quer o 
moderno território francês (do mesmo modo que 
um português se pode referir ao seu país como 
Lusitânia), quer a antiga região povoada pelos 
Gauleses (que era, no entanto, um pouco mais 
vasta que a moderna França), e que constituiu 
uma província do Império Romano.
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1lia
 

Gauleses eram povos celtas que habitavam 
a região da Gália, que corresponde hoje ao 
território da França. A origem de Paris é a antiga 
“Lutécia” (nome celta, latinizado – que significa 
“habitação em meio às águas”) do tempo dos 
gauleses.
Os gauleses eram chamados de bárbarospelos 
gregos e romanos da Antiguidade, pois eram 
povos que falavam língua estranha e tinham uma 
civilização considerada menos evoluída que a 
deles.
Os celtas viviam na região central da Europa e 
compreendiam vários grupos distintos, sendo o 
mais importante o dos gauleses, que na Idade 
do Bronze e do Ferro se destacaram como 
excelentes metalúrgicos.



1312

Os gauleses iniciaram grande expansão entre 
os séculos VII e V a.C. e atingiram seu limite 
máximo no século III a.C. Ainda hoje são faladas 
línguas remanescentes desse grupo naIrlanda, 
ilha Man e Escócia (gaélico), nas ilhas Shetland, 
Orcadas e Faroer, no País de Gales (galês)e na 
Bretanha.
Os gauleses se dividiam em tribos ou povos, 
que viviam guerreando entre si. Tais lutas nunca 
permitiram ao povo ter estabilidade política 
e muito menos formar um Estado unitário. 
A unidade cultural existia, assegurada pelos 
sacerdotes chamados druidas, que cuidavam da 
manutenção das normas.
As frequentes disputas dos gauleses facilitaram 
a conquista romana. Aliando-se ora a uma ora a 
outra tribo, Júlio César conseguiu submeter toda 
a Gália, no século I a.C., que logo assimilaram 
a civilização romana – sua língua (aos poucos 
modificada) e suas leis. Com a ascensão do 
cristianismo, eles que eram politeístas, aderiram 
à nova fé.
Júlio César foi o primeiro a escrever sobre 
a vida dos gauleses. No seu livro “De Bello 
Gallico” (Sobres a Guerra da Gália) conta muitos 
aspectos dos costumes dos povos bárbaros, 
transformando-se numa preciosa fonte de 
informação sobre os celtas.
http://www.significados.com.br/gauleses/ 

11. 
Apesar da história se passar em 50 AC, a 
maioria dos fatos do filme, são assuntos bastante 
atuas. Transpondo para 2016, quem seriam os 
romanos? E os Gauleses? Discuta o assunto e 
analise as semelhanças e diferenças.

exame.abril.com.br

Império Romano e Império Americano: um 
possível paralelo

Se há uma característica notória que tanto 
distingue como aproxima sobremaneira a 
Roma antiga e os EUA é a sua inerente e 
declarada soberba ante os demais povos do 
mundo em que cada uma dessas civilizações, 
cada uma a seu tempo, aflorou. O sentimento 
de superioridade nem um pouco discreto em 
relação aos “bárbaros” antigos ou ao “eixo 
do mal” moderno é a marca que, em minha 
opinião, melhor define o espírito político dessas 
duas personalidades jurídicas. Ambas sempre 
se manifestaram nos sentidos messiânico e 
paternalista de dominar o mundo, usufruir de 
suas riquezas a seu bel-prazer, catequizá-lo e 
por fim praticamente apossar-se dele. Com o 
“mare nostrum”, os romanos pretendiam dominar 
todo o Mar Mediterrâneo e suas importantes 
adjacências geopolíticas, de tomo a expandir-
se estrategicamente e assenhorear-se de 
todo o mundo “ocidentalmente significativo” 
da época, chegando a exercer forte influência 
em praticamente toda a Europa Ocidental, 
Ásia Menor, e extremo norte da África, levando 
seu legado civilizatório a todos os povos 
culturalmente inferiores. Por sua vez, os Estados 
Unidos da América, com sua “Doutrina Monroe” 
ou “A América para os americanos”, pretenderam 
patentemente fortalecer seu domínio político em 
todo o continente americano, sobretudo a partir 
do início do século XX, e isso foi claramente 
demonstrado com a invasão da ilha cubana, 
com o controle do Canal do Panamá, com a 
“subtração negocial” das terras mexicanas e 
com toda uma nefasta ingerência política nos 
governos de praticamente todos os países 

foram escolhidos para simbolizar o país como um 
mito de fundação, mas que a ocupação romana 
e o feudalismo exerceram muito mais influência 
para a formação do Estado moderno.

Segundo Coelho, franceses e brasileiros têm 
muito mais semelhanças do que aparentam, 
embora poucos saibam. A Inconfidência Mineira 
foi estimulada pelos mesmos princípios que 
motivaram a Revolução Francesa, Tiradentes foi 
enforcado no mesmo ano da queda da prisão 
da Bastilha e Dom João VI só fugiu de Portugal 
com destino ao Rio de Janeiro por conta da 
perseguição de Napoleão.
http://portalcienciaevida.uol.com.br/ESLH/Edicoes/19/
imprime134585.asp 

12. 
“Estamos no ano 50 antes de Cristo. Toda a Gália 
foi ocupada pelos romanos... Toda? Não! Uma 
aldeia povoada por irredutíveis gauleses ainda 
resiste ao invasor”
Assim como a aldeia de Asterix na Gália, alguns 
povos se recusaram a fazer parte das potencias 
que os dominaram. Proponha uma pesquisa 
a respeito dos Bascos, Catalães, Irlandeses, 
israelenses, escoceses e de outros pequenos 
territórios como o Cosovo, que resistem e 
defendem a sua cultura.

O povo basco

O Povo Basco vive entre a Espanha e a França, 
sendo respectivamente localizados no nordeste e 

latino-americanos com toda força até meados 
dos anos sessenta, cujos efeitos nós brasileiros 
pudemos saborear deliciosamente na forma de 
nossa querida ditadura militar. Mas sem parar por 
aí, após a Segunda Guerra Mundial os Estados 
Unidos só ficaram com praticamente um monstro 
para rivalizar com seu poderio global, que foi a 
União Soviética. Após 1991, o país do Mickey 
Mouse, da Coca-cola e da McDonald’s conseguiu 
estabelecer bases militares em dezenas de 
locais estratégicos espalhados por todo o globo 
e pode-se dizer que hoje, queridos leitores, 
vivemos o “privilégio” de viver num mundo 
completamente americanizado, com a influência 
de Tio Sam em todas as instâncias sociais 
imagináveis, vivenciando assim a chamada “pax 
americana”, do mesmo modo que os antigos 
viveram a “pax romana” no período áureo do 
imperado Marco Aurélio. Roma teve três grandes 
períodos históricos: a Monarquia, a República e 
o Império. Neste último se deu tanto o apogeu 
como o inevitável e conseqüente declínio da 
civilização romana tal como a conhecemos hoje. 
Do mesmo modo, muitos se arriscam a dizer que 
hoje os EUA talvez estejam vivendo processo 
semelhante. Com o fim do poderio soviético 
nos anos 90, os EUA tornaram-se senhores 
“absolutos” do globo. A globalização não seria 
nada mais, nada menos, do que uma grande e 
disfarçada “estadunização”.
http://alexandrenegromonte.blogspot.com.br/2009/10/
imperio-romano-e-imperio-americano-um.html 

França, a terra sem medo

Até hoje, os franceses se declaram herdeiros 
diretos dos gauleses, a antiga civilização 
europeia que desafiou Roma e formou a maior 
resistência militar à expansão do general 
Júlio César. E esses ideais de bravura e 
independência fizeram parte da essência do povo 
da França séculos depois, durante a Revolução 
Francesa, criando um sentimento nacionalista 
muito forte - que dura até hoje.
É isso o que explica o cientista social Ricardo 
Corrêa Coelho, doutor em Ciências Políticas pela 
Universidade de São Paulo (USP) e autor do livro 
Os franceses. Ele, que viveu na França no início 
da década de 1990, explica que os gauleses 
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sudoeste, habitando a região há, pelo menos, 40 
anos.
Os Bascos são minorias nacionais, 
correspondem a um povo que aspira conquistar 
seu território para colocar em prática sua cultura, 
seus costumes e não viver subordinado ao 
governo do país que habitam.
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/povo-
basco.htm

A questão da Catalunha

Os catalães localizam-se na região nordeste da 
Espanha, constituindo uma nação relativamente 
coesa sobre o território espanhol, com uma 
língua própria (o catalão) e sua própria matriz 
cultural. Estima-se que essa nacionalidade 
tenha constituído sua territorialidade na Europa 
por volta do século XII e teve sua autonomia 
destituída, de forma definitiva, ao final da 
Guerra da Sucessão Espanhola (1702-1714), 
que unificou de vez o território espanhol sob o 
domínio do idioma castelhano.
Apesar da dependência política em relação 
ao Governo Espanhol, a região da Catalunha 
foi uma das que mais se desenvolveram 
economicamente na região, tendo sido a 
primeira a se industrializar no país, ao longo 
do século XVIII. Assim, por ter se tornado a 
localidade economicamente mais estável, a 
Catalunha presenciou um movimento intelectual 
em seus domínios, no século XIX, chamado 
de “Renaixença” (Renascimento), em que se 
buscava resgatar a identidade cultural e o idioma 
original dos catalães. Esse movimento esteve na 
base da busca pela independência da Catalunha.
A concessão de uma certa autonomia catalã, 
ao contrário do que imaginava a Espanha, não 
acalmou o sentimento de separação por parte 
dos catalães, que até hoje reivindicam avanços 
nesse sentido. Atualmente, pesquisas recentes 
demonstram uma indecisão da população da 
Catalunha entre o estabelecimento ou não de 

um Estado-nação totalmente independente. 
Apesar disso, as manifestações e protestos 
pró-independência são frequentes na região, 
deflagrando a elevada instabilidade política local.
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/movimentos-
separatistas-espanha-bascos-catalaes.htm

A questão da Irlanda

O Estado da Irlanda foi integrado na 
Commonwealth (Comunidade Britânica das 
Nações), com o mesmo status do Canadá, 
África do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Mas, ao 
contrário desses outros países, os sentimentos 
dos irlandeses para com a Inglaterra sempre 
foram amargos. Por isso, durante a Segunda 
Guerra Mundial, enquanto canadenses, sul-
africanos, australianos e neozelandeses 
participaram ativamente do conflito, como aliados 
da Grã-Bretanha, a Irlanda permaneceu neutra. 
E, em 1949, desligou-se da Commonwealth e 
proclamou sua independência total, com o nome 
de República da Irlanda ou Eire (seu nome 
céltico original).
http://www.curso-objetivo.br/vestibular/roteiro_estudos/
questao_irlanda.aspx

13. 
Além de criticar países e o autoritarismo, o filme 
também se detém sobre os sistemas políticos 

nos quais oscilam os países da atualidade. 
Apresente os textos para que encontrem as 
situações típicas de cada regime no filme.

Capitalismo

O capitalismo é um sistema econômico onde os 
meios de produção, distribuição, decisões sobre 
oferta, demanda, preço e investimentos são 
em grande parte ou totalmente de propriedade 
privada, com fins lucrativos. Os lucros são 
distribuídos para os proprietários que investem 
em empresas. Predomina o trabalho assalariado. 
É dominante no mundo ocidental desde o final do 
feudalismo.
Alguns definem o capitalismo como um sistema 
onde todos os meios de produção são de 
propriedade privada, outros o definem como 
um sistema onde apenas a “maioria” dos meios 
de produção está em mãos privadas, enquanto 
uma terceira abordagem trata de propriedade 
mista dos meios de produção, como é o caso 
da maioria dos países da América Latina. A 
propriedade privada no capitalismo implica o 
direito de controlar a propriedade, incluindo a 
determinação de como ela é usada, quem a usa, 
seja para vender ou alugar, e o direito à renda 
gerada pela propriedade. O capitalismo também 
se refere ao processo de acumulação de capital. 
Não há consenso sobre a definição exata do 
capitalismo, nem como o termo deve ser utilizado 
como categoria analítica. Há, no entanto, pouca 
controvérsia que a propriedade privada dos 
meios de produção, criação de produtos ou 
serviços com fins lucrativos num mercado, e 
preços e salários, são elementos característicos 
do capitalismo. Há uma variedade de casos 
históricos em que o termo capitalismo é aplicado, 
variando no tempo, geografia, política e cultura.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo

Socialismo

Socialismo refere-se a qualquer uma das várias 
teorias de organização econômica que advogam 
a administração e propriedade pública ou 
coletiva dos meios de produção e distribuição de 
bens, propondo-se a construir uma sociedade 
caracterizada pela igualdade de oportunidades e 
meios para todos os indivíduos, com um método 

isonômico de compensação] Atualmente, teorias 
socialistas são partes de posições da esquerda 
política, relacionadas com as atuações de Estado 
de bem-estar social.
O socialismo moderno surgiu no final do século 
XVIII tendo origem na classe intelectual e nos 
movimentos políticos da classe trabalhadora 
que criticavam os efeitos da industrialização 
e da sociedade sobre a propriedade privada. 
Karl Marx afirmava que a luta de classes era 
responsável pela nossa realidade social, e 
que este conflito inevitavelmente resultaria 
no socialismo através de uma revolução 
do proletariado, tornando-se uma fase de 
transição do capitalismo para um novo modelo 
de sociedade que não é dividido em classes 
sociais hierárquicas, um modelo essencialmente 
comunista.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Socialismo 

14. 
Quando os romanos chegaram, descobriram o 
quanto eram menores os preços dos produtos na 
aldeia e passaram a comprar lá. Os comerciantes 
quando viram isto, imediatamente aumentaram 
os seus preços e começaram a falsificar artigos, 
prejudicando os moradores. Por que os preços 
aumentam?
Proponha uma pesquisa a respeito.
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15. 
A escravidão existe desde a antiguidade e está 
retratada nesta narrativa. Mas os roteiristas 
acrescentaram detalhes atuais que mostram que 
ela foi substituída pelo trabalho escravo e que 
algumas vezes a luta pelos direitos trabalhistas 
pode ter um efeito inesperado. Mostre as 
ilustrações, lendo as legendas, para que 
relembrem o que aconteceu com os escravos 
no desenrolar da história. Ao final, peça que 
escrevam um texto a respeito.

No começo o centurião diz que eles são escravos 
e vão fazer o que ele mandar, se não morrem:

Asterix e Obelix dão a poção mágica para que 
eles fujam, escapando da morte.Eles utilizam 
para  trabalhar com facilidade e negociar com os 
romanos.

Eles pedem, em troca do seu trabalho, a 
liberdade e um apartamento para morar.

Porém, quando o senador chega, concede a 
liberdade, dá o apartamento mas diz que eles 
tem que pagar o aluguel já que são livres. 
Estabelece um salário que é o mesmo valor que 
o aluguel.

Conclusão: Eles continuam escravos

16. 
Gauleses e romanos eram inimigos. Mas 
quando Obelix e o menino romano se conhecem 
se entendem perfeitamente e no dia em que 
descobrem que a família romana ficou na aldeia 
por não ter onde morar eles foram acolhidos pela 
mulher do Chefe e acabaram amigos de todos. O 
que acharam disso? As pessoas comuns devem 
ser agressivas com pessoas que são de países 
inimigos. Proponha um trabalho em grupo a partir 

de notícias de jornais sobre os civis nas Guerras 
e os refugiados que precisam partir de seus 
países em decorrência da guerra.

17. 
Assim que foram morar no Condomínio, os 
gauleses passaram a imitar os romanos e 
esqueceram seu modo de viver. Fale a respeito 
do Colonialismo e das perdas culturais que 
resultaram dele.

Colonialismo

Colonialismo é a política de exercer o controle 
ou a autoridade sobre um território ocupado e 
administrado por um grupo de indivíduos com 
poder militar, ou por representantes do governo 
de um país ao qual esse território não pertencia, 
contra a vontade dos seus habitantes que, muitas 
vezes, são desapossados de parte dos seus 
bens (como terra arável ou de pastagem) e de 
eventuais direitos políticos que detinham.
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O termo colônia vem do latim, designando o 
estabelecimento de comunidades de romanos, 
geralmente para fins agrícolas, fora do território 
de Roma. Ao longo da história, a formação de 
colônias foi a forma como o ser humano se 
espalhou pelo mundo
A exploração desenfreada dos recursos 
dos territórios ocupados — incluindo a sua 
população, quase totalmente aniquilada, como 
aconteceu nas Américas, ou transformada 
em escravos que espalharam pelo resto do 
mundo, como na África — levou a movimentos 
de resistência dos povos locais e, finalmente à 
sua independência, num processo denominado 
descolonização, terminando estes impérios 
coloniais em meados do século XX.
Colonialismo cultural é uma forma de se alterar 
sutilmente a cultura de um grupo de indivíduos 
(território, região, país) por meio da manipulação 
dos meios de comunicação (cinema, televisão, 
etc.), fazendo com que muitas vezes estes sejam 
desapossados de parte dos seus bens culturais.
É uma estratégia utilizada por meio do 
imperialismo para manterem seu domínio.
A dominação cultural é um dos três pilares que 
mantém os impérios. Os outros pilares são: o 
domínio econômico e o domínio militar.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colonialismo_cultural

18. 
O poder dos gauleses está na poção mágica 
preparada pelo druida. Afinal o que será que 
ela tem que faz com que eles fiquem tão fortes? 
Converse sobre força e fraqueza. Quando nos 
sentimos fracos e desanimados? O que pode 
nos deixar prontos para lutar por aquilo que 
queremos? Peça que criem um texto com uma 
receita de poção mágica, onde os ingredientes 
sejam apenas sentimentos.
 


