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LOCALIZAÇÃO: Península Itálica

HABITANTES: Etruscos, Latinos, Gregos e Gauleses

ORIGEM LENDÁRIA: Eneida (Poeta Virgílio) (753 a.C.)

Gêmeos Remo e Rômulo – Rio Tibre

Recém-nascidos, os gêmeos Rômulo e

Remo, gerados por Marte, o deus da

guerra, teriam sido abandonados à

margem do rio Tibre para que as águas

os levassem. No entanto, seriam salvos

e criados por uma loba.

Em 753 a.C., ambos teriam consultado

os deuses, que escolheram Rômulo para

fundar a cidade. O escolhido teria

traçado com um arado o perímetro das

futuras muralhas, que o irmão, num

gesto de inveja, ultrapassaria armado.

Rômulo então o mata.

Lupa Capitolina, escultura em 

bronze do artista Vulcate Veios, 

produzida entre os séculos XI e XII



Origens de Roma

 Poucas informações 

sobre a origem 

efetiva de Roma;

 Era uma cidade-

Estado que já existia 

no século VIII a.C. –

formada por diversos 

povos e costumes.

 A criação da lenda se 

deu em uma época 

posterior à fundação de 

Roma;

 A ideia de refletir o 

desejo doa romanos de 

darem a si mesmos 

uma origem heroica, 

divina.

 Carregariam a herança 

dos deus da guerra e 

teriam nas veias o 

sangue dos lobos.



Origem histórica
Inicialmente foi um centro de defesa dos latinos contra

ataques constantes dos etruscos +- em 1000 a.C.

O Rei tinha poderes limitados perante o Senado (Conselho de Anciãos)

Patrícios: eram considerados os cidadãos de

Roma – eram proprietários de terra e constituíam

a aristocracia.

Plebeus: eram livres, mas não tinham

participação política

Escravos: eram prisioneiros de guerra, sem

nenhum direito



Monarquia Romana
 Os patrícios formavam

uma classe de

proprietários de terras e

tinham o monopólio dos

cargos públicos e

religiosos;

 Cada família patrícia

tinha diversos clientes,

agregados que

realizavam inúmeras

tarefas;

 Os plebeus eram a

maioria da população

(camponeses livres e

pobres)

 Os patrícios 

derrubaram o rei e 

proclamaram a 

República;

 O Senado era o órgão 

político mais 

importante que 

fiscalizava o governo de 

2 cônsules.

 Somente os patrícios 

participavam do 

Senado.



PODER E SOCIEDADE

 República – “res publicae” – coisa pública.

 A plebe se organizou para lutar por melhores condições

de vida.

 Ameaça de não pagarem os impostos, não

trabalharem e não servirem ao exército.

 Os patrícios fizeram concessões, pois dependiam da

ajuda militar plebeia.

 TRIBUNOS DA PLEBE – 2 representantes dos

plebeus poderiam participar do Conselho da Plebe e

tinham o poder de veto no Senado.

 Os plebeus formaram sua própria assembleia e elegiam

os tribunos.



Conquistas plebeias

 Lei das Doze Tábuas – código de leis 

escritas, concedeu aos plebeus proteção 

contra os patrícios;

 Autorização de casamento entre patrícios e 

plebeus;

 Eliminação da escravidão por dívidas;

O SENADO AINDA CONTINUAVA SOB O CONTROLE DOS PATRÍCIOS
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Expansão Romana  - aula 12

 Domínio de toda a Península Itálica.

 Os romanos entram em guerra contra

Cartago – domínio do Mar Mediterrâneo.

 Guerras Púnicas – romanos x cartagineses

(punici – fenícia);

 Importante centro comercial.

 A Guerra durou mais de 100 anos e Cartago foi

arrasada e seus habitantes escravizados.

 Roma transformou-se na única grande

potência do Mar Mediterrâneo.







EXPANSÃO TERRITORIAL ROMANA 



Consequências das conquistas

 Roma ampliou seu 

contato com a cultura 

grega.

 Ampliação do 

conceito de cidadania 

– as elites dos povos 

dominados juravam 

lealdade ao poder de 

Roma.

 Aumento das 

riquezas.

Escravidão

 Milhares de 

prisioneiros de guerra 

tornaram-se 

escravos;

 Eram considerados 

mercadorias, 

comparados à 

animais ou objetos.
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Para solucionar a crise dois tribunos da plebe: Caio e

Tibério Graco propuseram reforma agrária.

• Limites de terras públicas que um indivíduo podia

possuir

• Distribuição de terras entre os cidadãos pobres.

Eles foram assassinados – aumentaram as revoltas

CRISE
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Alto Império – 1º. Imperador: Caio Otávio – grandes 

construções, criou a Guarda Pretoriana e implantou a Política 

do Pão e Circo (Pani et circenses)  que tinha como objetivo 

entreter os plebeus para evitar revoltas.



A Pax Romana

Ao assumir o poder, Otávio acumulou

poderes e títulos. Líder do Senado,

Augusto (venerado) e de imperador.

Organizou o exército e fortaleceu as

fronteiras;

Distribuiu terras aos soldados;

Modernizou a cidade de Roma.



Nascimento de Jesus Cristo – Crise – perseguição aos
cristãos
Baixo Império – Crise econômica
Imperador Teodósio – divisão do Império em dois:
Roma do Ocidente – capital em Roma
Roma do Oriente – capital em Constantinopla

Fim do Império 
Romano do 
Ocidente – invasões 
bárbaras
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Crise do Império 

Romano
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A perseguição aos cristãos

 Os cristãos eram 

perseguidos pelas 

autoridades 

romanas por não 

reconhecerem os 

deuses romanos, 

por negarem a 

divindade do 

imperador e por 

celebrarem seus 

cultos.

 A promessa cristã de

que a exploração a

que os pobres eram

submetidos teria fim,

e que o paraíso seria

a recompensa para

os justos, atraiu

muitos fieis ao

Cristianismo.



Cultura Romana

 Lazer:

 Termas – banhos 

públicos

 Anfiteatro – lutas de 

gladiadores (Coliseu de 

Roma) – capacidade para 

45 mil espectadores.

 Os gladiadores lutavam 

armados até que um 

deles fosse ao chão, 

cabia ao povo ou 

imperador se o derrotado 

seria sacrificado



 Corridas de biga 

(carros puxados por 

dois cavalos)

 As corridas eram 

realizadas em circos.

 Havia muita rivalidade 

entre as torcidas.



O legado romano

 Engenharia romana

 Aquedutos

 Estradas





Direito romano

 Os romanos 

acreditavam na 

justiça.

 As crianças 

aprendiam a 

obedecer às leis.

 As leis eram públicas 

(Lei das 12 Tábuas).
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