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CIVILIZAÇÕES
CLÁSSICAS:
ROMA
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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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Aspectos Geográficos: Roma
• Península Itálica (porção central do Mar
Mediterrâneo);

• Entre os mares Adriático e Tirreno;
• Planície do Lácio: região fértil cortada
pelo rio Tibre.
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Povoamento
Povoamento da Península Itálica principais povos:
•Norte: etruscos
•Centro: latinos e sabinos
•Sul: gregos (Magna Grécia)
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Origem

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.
Explicação Histórica:
Roma = fortificação construída pelos latinos
contra os etruscos
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Economia
• Agricultura

• Pastoreio
• Escravismo+economia mercantil
(após a expansão territorial durante a

República)
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Monarquia (da Fundação de Roma ao século VI a.c.)

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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República: organização política (Século VI - I a. C.)
• 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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ORGÃOS POLÍTICOS DA REPÚBLICA
SENADO:
• Política externa;
• Administração das províncias;
• Práticas religiosas;
• Supervisão do tesouro público;
• Nomeava os governadores das províncias;
• Fiscalizava os magistrados;

ASSEMBLEIAS OU COMÍCIOS:
• Formadas pelo conjunto dos
cidadãos;
• Elegiam os magistrados;
• Votavam as leis.

MAGISTRADOS:
• Poder executivo;
• Cônsules/ Pretores / Censores / Edil / Questores /
10

CONQUISTAS PLEBEIAS
• INSURREIÇÕES PLEBEIAS
oLutas de Classes
• PLEBEUS ABANDONAM ROMA
oDeixaram a cidade em caos
• SENADO CRIA O TRIBUNATO DA PLEBE
oMagistrado plebeu destinado a defender os interesses da plebe
• NOVAS REVOLTAS E CRIAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DA PLEBE
• LEI DAS 12 TÁBUAS = Leis escritas
• Lei Canuleia = permitia o casamentos entre indivíduos de classes diferentes;
• Lei Poetelia = fim da escravidão por dívidas;
• Lei Licínia: promulgada pelo Senado, obrigava que a cada ano, um dos dois
cônsules fosse plebeu.
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CONQUISTAS ROMANAS

• OBS.:
Na Península Itálica, em vez de reduzir os adversários à escravidão e tomar-lhes as
terras, os romanos se esforçavam em conquistar a lealdade dos povos conquistados.
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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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Expansão Territorial – Consequências
•Domínio do Mediterrâneo(Mare nostrum)

•↑Comércio + manufatura nas províncias =↑ economia mercantil
•Enriquecimento do Estado

•↑Prisioneiros de guerra = ↑escravismo
•Formação de latifúndios (nas mãos dos patrícios)

•Êxodo rural dos plebeus
•↑Marginalização dos plebeus= ↑ desemprego devido o escravismo
•Nova classe social=cavaleiros (homens novos) = militares e comerciantes, de origem

plebeia, enriquecidos com as conquistas romanas
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IRMÃOS GRACO
• 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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DECADÊNCIA DA REPÚBLICA
• 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

Assassinato de Júlio César, no
Senado.

a.C., por uma conspiração de senadores;
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Crise da República - 1º Triunvirato
• Júlio César + Pompeu + Crasso

Crise da República - 2º Triunvirato
• Otávio + Marco Antônio + Lépido
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Alto Império: Otávio Augusto (Século I a. C. - III d. C.)
• Concentração de poderes nas mãos de Otávio Augusto;
• Pontifex Maximus: líder da religião romana;
• Imperium: comando supremo do Exército;
• Poder proconsular: direito de indicar os governadores das
províncias;
• Criação do culto imperial = Imperador tem caráter divino
• Política do Pão e Circo
• Reforma administrativa = províncias militares e províncias
senatoriais
• Sistema censitário = participação política baseada na renda
• Pax Romana
• ↑ Prosperidade econômica
• Construção de estradas, portos, aquedutos e sistema de esgoto
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A POLÍTICA DO PÃO E CIRCO
•

Prática política que oferecia comida e divertimento para a população a fim de
conquistar a satisfação da mesma;

• A palavra “pão” se referia às distribuições de cereais pela classe dominante que
acontecia mensalmente. Já a palavra “circo” dizia respeito às atividades de lazer que
eram ofertadas gratuitamente, como os espetáculos envolvendo acrobacias, danças,
gladiadores, corridas de cavalo, artistas de teatro, circo e diversos outros;
• A desigualdade social estava muito presente e nesse contexto a política do pão e circo

foi criada para conter os ânimos da população e evitar as rebeliões que poderiam
acontecer por indignação da classe mais pobre frente a sua realidade.
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