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ROMA ANTIGA



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



A MONARQUIA ROMANA



753 a.C.-509 a.C., na 
cidade de Roma os chefes 
das famílias se reuniam 
para discutir assuntos de 

seu interesse.

600 a.C., os etruscos se estabeleceram na 
cidade e, aos poucos, foram ganhando 

poder até conseguirem o governo da cidade. 

Roma prosperou e foi 
modernizada.

Sociedade romana 

• Patrícios: nobres. 

• Plebeus: pequenos agricultores, artesãos ou 
mercadores.

• Clientes: servidores.

• Escravos: prisioneiros de guerra e 
devedores.

- Rei

- Senado

- Assembleia

Estrutura da 
política romana 
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MONARQUIA ROMANA: O TEMPO DOS REIS



A MONARQUIA ROMANA: 0S 7 REIS ROMANOS



A SOCIEDADE ROMANA



RES PUBLICA



• 509 a.C., os patrícios derrubaram o rei etrusco 
Tarquínio, o Soberbo.

• Governada por magistrados, Senado e 
Assembleias.

Senado: membros vitalícios que controlavam o 
tesouro público e decidiam sobre questões de 
guerra e paz.

Assembleias: organizadas em três tipos: 
assembleia das tribos, da plebe e centuriata. 

Mulheres e escravos não participavam da vida 
política.
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A REPÚBLICA ROMANA



Os plebeus iniciaram lutas por igualdade e promoveram muitas revoltas, que 
resultaram na conquista de direitos.

494 a.C.
Tribunato da Plebe

Direito de 
eleger um 

tribuno para a 
defesa de 

interesses dos 
plebeus.

450 a.C. 
Lei das Doze

Tábuas

Primeiras leis 
escritas em 
placas de 
bronze.

445 a.C.
Lei Canuleia

Permissão do 
casamento 

entre 
patrícios e 
plebeus. 

367 a.C. 
Leis Licínias-Séxtias

A primeira 
determina que um 

dos cônsules deveria 
ser plebeu. A outra 

cancela parte da 
dívida que os 

plebeus tinham com 

os patrícios.
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LUTAS POR DIREITOS- CONQUISTAS



ESTRUTURA POLÍTICA DA REPÚBLICA ROMANA



O SENADO ROMANO

SPQR, uma abreviação para Senatus Populusque Romanus ("O Senado e o Povo de Roma") .



CONSQUISTAS DE ROMA



MOTIVOS DA EXPANSÃO TERRITORIAL



• Conquista da Península Itálica (séculos 
V a.C. e III a.C.);

• Guerras Púnicas (264 a.C. e 146 a.C.): 
conquista de Cartago;

• Conquistas: Macedônia,  Grécia e parte 
da Ásia Menor;

• Conquista da Gália, norte da África e 
Egito (século I a.C.).

Terras sob o domínio romano (século I a.C.)

Fonte: GUARINELLO, Norberto Luiz. História Antiga. São Paulo: Contexto, 2014. p. 140.
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A EXPANSÃO ROMANA



EXPANSÃO TERRITORIAL ROMANA



ROMA



1º FASE: CONQUISTA DA PENÍNSULA ITÁLICA



GUERRAS PÚNICAS: ROMA X CARTAGO



GUERRAS PÚNICAS



Consequências:

Escravização dos povos vencidos nas guerras 

• Grandes propriedades de terra que produziam vinho e azeite de 
oliva, por meio de mão de obra escrava.

• Revolta de Espártaco.

A luta pela terra 

• Grandes proprietários de terra se beneficiavam com as guerras.

• Pequenos produtores prejudicados.

• 133 a.C.: reforma agrária proposta por Tibério Graco.

• 123 a.C.: Caio Graco amplia a reforma iniciada por Tibério Graco.
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CONSEQUÊNCIAS DA EXPANSÃO ROMANA



EXPANSÃO ROMANA: EM SÍNTESE



CONSEQUÊNCIAS DA EXPANSÃO TERRITORIAL



REFORMA AGRÁRIA EM ROMA ANTIGA?



ASCENSÃO MILITAR



ESCRAVIDÃO EM ROMA

Prisioneiros de guerra ou 
pessoas que não 

pagavam suas dívidas 
(plebeus).



ESCRAVISMO EM ROMA

• Com as guerras de conquista, milhares de
prisioneiros de guerra foram trazidos para a
Península Itálica. Os ricos tinham, às vezes,
centenas de escravizados, pessoas das mais
diversas cores e origens: gregos, macedônios,
asiáticos, etc.

• As terras e os escravos obtidos nas guerra
originaram grandes propriedades escravistas
na Península Itálica.

• Trabalhos domésticos, na agricultura, nas
cidades, etc.



REVOLTA DE ESPÁRTACO: RESISTÊNCIA

Durante a República, ocorrem três grandes revoltas de escravos:
duas delas na Sicília, de 136 a 132 a.C; a outra, no sul da Itália,
de 73 a 71 a.C.

A maior delas ocorreu em Cápua, no sul da Península Itálica, e foi
liderada por Espártaco. Espártaco foi capturado pelos romanos no
norte da Grécia e tornou-se um gladiador.



REVOLTA DE ESPÁRTACO: RESISTÊNCIA À ESCRAVIDÃO

Em busca da liberdade, dezenas
de escravos liderados por
Espártaco iniciaram em 73 a.C.
iniciaram uma das maiores
rebeliões do mundo antigo.

Milhares de escravizados e
homens livres pobres aderiram à
rebelião. A frente de um exército
de ex-escravos, que chegou a ter
cerca de 100 mil combatentes,
Espártaco venceu tropas romanas
por diversas vezes e dominou boa
parte do sul da Itália.

Em 71 a.C, os exércitos romanos
se uniram e conseguiram vencer
os rebeldes. Como castigo
exemplar, Espártaco e cerca de 6
mil seguidores foram presos,
crucificados e expostos ao longo
da via Ápia, estrada que ligava
Roma a Cápua.



DISPUTAS PELO PODER



PRIMEIRO TRIUNVIRATO



JÚLIO CÉSAR X SENADO

Em 15 de março de 44 a.C., Júlio César foi

assassinado durante a reunião do Senado,

em Roma. Ele estava com 55 anos de idade,

e gozava de grande popularidade entre

suas legiões e o povo romano.



ASSASSINATO DE JÚLIO CÉSAR

Assassinato de César, por Karl von Piloty, 1865 / Wikimedia Commons.



SEGUNDO TRIUNVIRATO



CRISE DA REPÚBLICA



OTÁVIO, AUGUSTO: 1º IMPERADOR DE ROMA



CRISE  DA REPÚBLICA



REPÚBLICA ROMANA: EM SÍNTESE



ROMA ANTIGA: 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.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- Com base no esquema, explique e
caracterize os grupos sociais que compunham a
sociedade romana.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:
A sociedade romana era formada por quatro grupos sociais: 

patrícios, grandes proprietários de terra e detentores de 
privilégios sociais e políticos; clientes, homens livres, mas 
dependentes dos patrícios; plebeus, homens livres, sem 
direitos políticos; e os escravos, pessoas endividadas ou 

derrotadas em guerras, consideradas como instrumentos de 
trabalho.

Os clientes prestavam serviços aos patrícios, sendo ainda 
dependentes ou agregados desses. Os plebeus eram 

agricultores, artesãos, comerciantes e contribuíram na 
formação do exército romano. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- Explique de que
modo a monarquia foi extinta
em Roma e qual a participação
que os patrícios tiveram nesse
processo.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

A monarquia foi extinta pela ação dos 
patrícios, que começaram a se demonstrar 
descontentes com um tipo de governo em 

que uma única figura tinha amplos 
poderes. Desse modo, visando superar tal 

problema, decidiram distribuir as 
atribuições políticas entre vários cargos 

conhecidos como magistraturas.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 5- Descreva de que
modo acontecia a exclusão dos
plebeus no período republicano.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Durante a República, os plebeus tinham suma 
importância na proteção militar da cidade de Roma 

e na conquista de territórios. Em alguns casos, 
alguns plebeus também possuíam uma condição 

econômica abastada, estabelecida a partir do 
desenvolvimento das atividades comerciais. Apesar 
disso, não usufruíam dos mesmos direitos políticos, 

não eram igualmente recompensados na divisão 
dos espólios de guerra obtidos em situação de 

conflito e muitas vezes se tornavam escravos pelo 
não pagamento de suas dívidas.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 6- Em que medida as Leis das
Doze Tábuas tiveram importância para
amenizar as desigualdades que
diferenciavam patrícios e plebeus do
ponto de vista jurídico?



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Antes da sua criação, as leis romanas estavam 
mantidas por uma antiga tradição oral que 

muitas vezes abria espaço para imprecisões e 
mudanças. Desse modo, a exclusão dos 

plebeus era mantida por esse sistema de leis. 
Ao se registrar as leis por meio da escrita, as 

Leis das Doze Tábuas diminuíam as 
discrepâncias de interpretação e aplicação das 

leis romanas.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 7- Após diversos conflitos e
revoltas entre patrícios e plebeus, a
classe plebeia conquistou alguns
direitos políticos e sociais. Cite duas
dessas conquistas plebeias.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:
1) Tribunato da Plebe: Os plebeus ganharam o direito de 

eleger um representante, o tribuno da plebe.

2) A Lei das Doze Tábuas: As leis passaram a ser escritas.

3) Lei Canuleia: Permitia o casamento entre patrícios e 
plebeus.

4) Leis Licínias-Séxtias: Uma delas dizia que um dos 
cônsules tinha de ser plebeu; a outra cancelava parte da 

dívida que os plebeus tinham com os patrícios.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 8- As Guerras Púnicas
marcaram o momento de expansão
romana para além da Península Itálica.
Quais foram as principais causas
desse conflito entre romanos e
cartagineses?



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

A principal motivação da guerra foi a disputa pelo controle 
do Mar Mediterrâneo, região importante para o controle do 

comércio marítimo.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 9- De que
modo a ascensão dos
generais se
transformou em uma
ameaça ao regime
republicano?



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Na medida em que asseguravam as vitórias 
militares romanas, os generais ganhavam grande 
prestígio e, de tal modo, não tinham dificuldades 

em vencer as eleições para as magistraturas. Com 
o fortalecimento de sua imagem política, esses 
generais tinham poder de mando e decisão que 
poderiam facilmente superar as regras e limites 
impostos pela República. Não por acaso, o fim 
desse período é marcado pela disputa de poder 

entre os generais que desejavam controlar o 
governo na condição de imperador.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 9- Com base na imagem,
explique as principais causas da
Revolta de Espártaco.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Em busca da liberdade, dezenas de
escravos liderados por Espártaco
iniciaram em 73 a.C. iniciaram uma
das maiores rebeliões do mundo
antigo.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 10- Como Júlio César se
tornou “Ditador Perpétuo” de
Roma? Explique.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Aproveitando-se de sua enorme popularidade, em 60 a.C., 
Júlio César juntou-se aos generais Pompeu e Crasso e 

formou com eles o Primeiro Triunvirato, um acordo entre os 
três generais pelo qual um se comprometia a ajudar o outro 

para controlar o poder de Roma. Depois de conquistar a 
Gália, o que lhe deu ainda mais prestígio, Júlio César voltou 
a Roma, venceu as forças de Pompeu e tomou o poder. A 
seguir exigiu que o Senado lhe desse o cargo de ditador e 

tomou medidas que aumentassem sua popularidade; a 
principal delas foi a doação de terras a milhares de ex-
soldados e a plebeus empobrecidos. Como reação, um 
grupo de senadores acusou César de trair a República e 

desejar a volta da Monarquia e, com base nisso, o 
assassinaram em 44 a.C. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 11- Otávio Augusto foi o
primeiro imperador de Roma.
Explique como ele se tornou
imperador.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:
Caio Júlio César Otaviano Augusto foi o primeiro imperador romano. Ele era 
sobrinho-neto de Júlio César e por ele foi adotado. Assim como Júlio César, 

Otávio também compôs um triunvirato, o Segundo Triunvirato Romano, 
uma aliança efetivada para que líderes dividissem o poder. O Segundo 

Triunvirato foi reconhecido oficialmente, e era formado por Otávio, Emílio 
Lépido e Marco Antônio. Uma das principais intenções do trio era perseguir 
os conspiradores responsáveis pelo assassinato de Júlio César. No entanto, a 

relação do trio foi abalada, primeiro pela tentativa de Lépido em tomar o 
poder, e depois pela disputa entre Otávio e Marco Antônio, que na Batalha 

de Actum entraram em conflito aberto no mar da Grécia. Otávio saiu 
vencedor da disputa, e Marco Antônio, apoiado por Egito e lutando ao lado 
de Cleópatra, fugiu com a faraó para as terras ao norte da África, marcando 
o fim do segundo triunvirato e o início do Império Romano, sob a liderança 

de Otávio. Vencendo seus opositores foi nomeado o grande e principal 
general, sendo reconhecido pelo senado como o principal, ou o príncipe. 

Por isso recebeu o título de Augusto.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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