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DATA: 21 DE AGOSTO.

CONTEÚDO - ANTIGUIDADES CLÁSSICAS – CIVILIZAÇÃO ROMANA.

OBJETIVOS:
- Identificar os aspectos geográficos da península Itálica, onde Roma
estava localizada;
-Identificar os principais povos que habitavam essa península;
-Analisar os principais períodos da história romana (monarquia, república
e império);
-Estudar a sociedade romana e seus conflitos sociais.
-Compreender o processo histórico da constituição, desenvolvimento e
decadência do Império Romano, para compreender a crise e fim;
-Caracterizar e distinguir diferentes relações de trabalho a partir da
análise do escravismo na sociedade romana;
-Conhecer as instituições políticas romanas, comparando-as com as
instituições políticas atuais;
-Identificar as heranças deixadas pelos romanos para nossa sociedade.



Roma e nós:

Podemos dizer que é a 
civilização da Antiguidade 

que exerceu mais influência 
sobre o mundo ocidental. 

Para isso ficar claro, é só nos 
perguntarmos como seria a 

nossa vida hoje sem a língua 
portuguesa, o sistema 

jurídico e o cristianismo.
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Segundo a lenda da fundação de Roma, duas crianças foram abandonadas no rio Tibre,
dentro de um cesto. Essas crianças, os irmãos Rômulo e remo, teriam sido encontradas por
uma loba, que as amamentou. Depois foram levadas por camponeses. Pesquisas com
carbono 14 divulgadas em 2008, indicaram que essa escultura feita em bronze foi feita entre
os séculos VIII d.c. e XIV d.c.

VÍDEO: Grandes Civilizações Roma Antiga 
(Parte 1)

https://www.youtube.com/watch?v=N5dk6A3iJ-w
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https://www.youtube.com/watch?v=N5dk6A3iJ-w


Roma nasceu de um pequeno povoado nas
terras férteis do Lácio, centro da península
Itálica, recebendo influência de diversos
povos indo-europeus que se fixaram na
região desde o século X a.C., como os latino-
faliscos e os sabinos.
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• Senado – Controlado pelos patrícios, foi o principal orgão de poder;

• Cônsules – Eram dois, eleitos anualmente, presidiam o Senado e propunham leis;

• Pretores – Responsáveis pela justiça;

• Censores – Faziam o censo da população conforme a renda. A partir daí montavam
o Álbum Senatorial.

• Edis – Conservação, policiamento e abastecimento da cidade;

• Questores – Tesouro público;

• Ditadores – Escolhido pelo senado para governar por seis meses com plenos
poderes em momentos de crise aguda.
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• INSURREIÇÕES PLEBEIAS
-Lutas de Classes

• PLEBEUS ABANDONAM ROMA
-Deixaram a cidade em caos

• SENADO CRIA O TRIBUNATO DA PLEBE
-Magistrado plebeu destinado a defender os 

interesses da plebe
• NOVAS REVOLTAS E CRIAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DA PLEBE
• LEI DAS 12 TÁBUAS

-Leis escritas
• FIM DA ESCRAVIDÃO POR DÍVIDAS 
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A EXPANSÃO DE ROMA
• Áreas de expansão: outras regiões da Europa, norte da

África e Ásia.
• Busca de produtos essenciais para a bastecer a

população romana.

GUERRAS PÚNICAS 
• Batalhas contra o domínio da cidade de Cartago, que

limitava a expansão de Roma pelo Mediterrâneo.
• Os fenícios eram chamados de “punos” pelos

romanos.
• Três guerras púnicas, entre 246-146 a.C., culminaram

na destruição da cidade de Cartago e o domínio
romano no mediterrâneo.
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• Principais tribunos da plebe: Tibério e Caio
Graco;

• Eles pretendiam defender os direitos dos
plebeus, que eram sempre deixados de lado
em favor dos desejos da nobreza;

• Reforma Agrária;
• Mortos em emboscada;
• Governo tenta amenizar o caos social com a
“Política do pão e circo”.
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•Crise econômica;
• Revoltas de escravos (Espártaco);
•1º triunvirato: Em 59 a. C., Caio Júlio (eleito
cônsul), Pompeu (grande general) e Crasso (general
e homem mais rico de Roma) uniram-se e
assumiram o governo da cidade.
•Júlio César passou a ser visto pela aristocracia
romana como uma ameaça para a República.
Acusado de pretender proclamar-se rei, foi
assassinado no dia 15 de março de 44 a.C., por uma
conspiração de senadores;

Assassinato de Júlio César, no 
Senado.
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