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A exclusão ,marginalização e o endividamento dos plebeus,
produziram constantes conflitos com os patrícios. Assim retiraram-
se para o monte sagrado e, por meio de revoltas e paralizações,
obtiveram diversas conquistas:

- 496 a.C. – Tribunos da Plebe – eleitos por um ano para
representar e defender as reivindicações dos plebeus;

- 450 a.C. – Lei das 12 Tábuas – primeiras leis escritas de Roma;

- 445 a.C. – Lei Canuléia – permissão para casamentos entre
patrícios e plebeus;

- 366 a.C – Leis Licínias sextias– 1 Cônsul plebeu e anulação das
dívidas

- 326 a.C. – Lei Poetélia Papira - fim da escravidão por dívidas.

- 322 a.C - Lei Hortência – decisões dos plebeus com força de lei.



Expansão territorial e crise da república

- A partir do século III intensificaram as conquistas e domínios 
romanos através de guerras:

. Península Itálica

. Cartago ( guerras púnicas- norte da África)

. Macedônia , Grécia e Ásia Menor 



Consequências da expansão

MARE NOSTRUM (Mar Mediterrâneo – controlado pelos
romanos);

Entrada de riquezas em grandes quantidades;

Ruína de pequenos proprietários (concorrência com grandes
proprietários enriquecidos com as conquistas);

Êxodo rural;

Empobrecimento da plebe (Pão e Circo);

Entrada de milhares de escravos (povos conquistados)–
consolidação do Modo de Produção Escravista

Surgimento de uma nova classe: cavaleiros

Roma = cidade cosmopolita



Crise e reformas na república romana

- O empobrecimento dos plebeus, a migração para as cidades e as
revoltas de escravos ( Spartacus 71 a.C ), intensificaram a crise
social, demandando a presença dos reformadores Tribunos da
Plebe:

. Tibério Craco- proposta de reforma agraria: assassinado a
mando do Senado

. Caio Craco – Lei Frumentária. Sob intensa pressão foi levado ao
suicídio.

. Ascensão dos militares Mário e Sila, cônsules generais cujas
reformas acentuaram a crise, demandando a emergência de
novos comandantes militares que formaram os TRIUNVIRATOS

OBS.: O conservadorismo patrício em não aceitar reformas,
permitiu que generais do exército ocupassem o poder, subtraindo
as funções políticas do Senado.



I Triunvirato
- 60 a.C : JULIO CÉSAR – POMPEU – CRASSO

César derrota os demais. Praticou amplo programa de reformas 
sociais e assumiu o cargo de ditador contrariando o Senado que 
conspirou em seu assassinato.



II triunvirato

43 a.C (Marco Antônio, Lépido e Caio Otávio)

- Caio Otávio, filho adotivo de César,  afasta  Lépido e vence 
M. Antônio e Cleópatra 

- Foi recebido em Roma como salvador da    República, mas 
tornava-se o fundador do Império.

- Recebeu do Senado os títulos de, princeps      (chefe do 
senado),Imperator (comandante supremo do exercito) e 
Augusto (venerado)


