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ROMA ANTIGA



Antiguidade 
clássica se 

refere à Grécia 
e à Roma 
antigas.

Europa moderna (século 
XVIII) constrói suas 
raízes no conceito de 
Antiguidade clássica.

No século XIX, o Egito antigo e a 
Mesopotâmia passaram a fazer parte do 
conceito europeu de Antiguidade clássica.

Registros revelaram que parte da 
religião cristã havia se originado 

dessas civilizações.

Atualmente, o conceito de 
Antiguidade abrange também a 

América, a África e a Ásia.
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RECAPITULANDO...“ANTIGUIDADE CLÁSSICA”?
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LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA



HISTÓRIA, 6º Ano do Ensino Fundamental
Civilização Romana – aspectos culturais

Imagem: Imagem de satálite da Itália / Jacques 
Descloitres, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC
/ Public Domain.

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA



Os romanos contavam o 
surgimento da sua cidade através 

de uma lenda bastante curiosa 
transmitida oralmente de geração 

para geração. Diziam que os 
gêmeos Rômulo e Remo foram 

jogados no Rio Tibre, na Itália, pelo 
seu tio Amúlio. Isso por serem 

filhos da princesa da cudade de 
Alba Longa, Rea Silvia, com Marte, 
deus da guerra. Os meninos foram 
resgatados por uma loba (Luperca) 
que os amamentou e em seguida 

foram criados por um casal de 
pastores. Quando adultos, voltam 

para a sua cidade natal, Alba 
Longa, lutaram contra o tio e 

devolveram o trono da cidade ao 
avô deles. Com isso, ganharam 

permissão para fundar uma 
cidade. Assim, em 753 a.C, no 

Monte Palatino, os dois irmãos 
fundaram Roma.
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ORIGEM DE ROMA: EXPLICAÇÃO MITOLÓGICA

Imagem: Loba amamenta Rômulo e Remo / Wolpertinger /  Public
Domain.



ORIGEM DE ROMA: EXPLICAÇÃO HISTÓRICA

Os historiadores afirmam que
Roma é resultado da mistura
de três povos que habitaram
a região da Península Itálica:
os gregos, os etruscos e os
itálicos (italiotas). Nesta
região, desenvolveram a
agricultura e atividades
pastoris. Em poucos séculos,
Roma transformou-se na
maior cidade do mundo e
capital de um império
imenso.



PERIODIZAÇÃO



EM SÍNTESE



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- Quais são as explicações
existentes sobre a origem de Roma?
Descreva-as.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: Há duas explicações sobre a origem de 
Roma: a mitológica e a histórica. A mitológica 
defende que Roma foi fundada pelos irmãos 

Rômulo e Remo, crianças amamentadas por uma 
loba. Já a versão histórica defende que Roma se 

formou a partir do contato e da miscigenação entre 
diversos povos indo-europeus, em especial, os 

italiotas, os gregos e os etruscos.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- Quais são os períodos
da história romana? Quais foram
os critérios utilizados para essa
periodização?



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: A história de Roma é 
dividida em 3 períodos: Monarquia, 

República e Império. O critério 
utilizado foi o político, de acordo com o 

sistema político vigente na época.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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