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ROMA ANTIGA, REPÚBLICA 
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Roma: de Aldeia à Caput Mundi

http://panaceiateoreferente.blogspot.com/2014/06/roma-das-origens-queda-da-republica.html
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Mare Nostrum
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CONSEQUENCIAS DA EXPANSÃO TERRITORIAL.
• DOMÍNIO DE VASTAS ÁREAS & POVOS DIFERENTES.
• CALDEIRÃO CULTURAL.
• DOMÍNIO DO MEDITERRÂNEO: MARE NOSTRUM.
• CONQUISTA DE TERRAS: LATIFÚNDIOS ESCRAVISTAS.
• ITÁLIA: IMPORTADORA DE MERCADORIAS.
• AFLUXO DE RIQUEZAS PARA ROMA: POTÊNCIA.
• ESCRAVIDÃO & COMERCIO EM LARGA ESCALA.
• IMPORTAÇÕES + CONCORRÊNCIA: RUÍNA DA PLEBE.
• PLEBE: ÊXODO RURAL = CLIENTELA URBANA.
• URBANIZAÇÃO, LUXO, RIQUEZAS, OSTENTAÇÃO .
• POLÍTICA DO PÃO E CIRCO.

Roma: de Aldeia à Caput Mundi
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Roma: de Aldeia à Caput Mundi
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- INTENSAS DISPUTAS PELO PODER: POLÍTICOS X MILITARES.

- QUESTÕES POLÍTICAS: SENADO PARASITA, MILITARES 

FORTALECIDOS.

- LÍDERES MILITARES COMEÇAM A QUESTIONAR O SENADO E A 

INCAPACIDADE DOS CIVIS EM SOLUCIONAR OS PROBLEMAS.

- ROMA GRANDE + : GOVERNO “DEMOCRÁTICO” – INOPERANTE.

- REVOLTAS PLEBÉIAS: 121-110 a.C.

- DITADURAS MILITARES: MÁRIO (110-86 a.C.), SILA (82-79 a.C.).

CRISE DA REPÚBLICA ROMANA
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General Mário

. Origem plebeia.

. 6 vezes Cônsul.

. Exército profissional.

. Salário: soldados.

. Doação de terra..

Caio Mário

General Sila

. Origem patrícia.

. 3 X Cônsul.

. Proscrições de Sila.

. Valoriza: Senado.

. Restringe: plebe.

Silas (Sula)

CRISE DA REPÚBLICA ROMANA
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- PROBLEMAS SOCIAIS: ESCRAVIDÃO, PRECONCEITOS, 

EXCLUSÃO DA PLEBE, CARÊNCIA DE EMPREGOS....

- PROPOSTAS: REFORMAS DOS IRMÃOS GRACO (TRIBUNOS 

DA PLEBE):  PROPUSERAM UMA REFORMA 

AGRÁRIA, DISTRIBUIÇÃO DE PÃO. 

FORAM ASSASSINADOS A MANDO DAS ELITES.

- REVOLTAS ESCRAVAS (LIDERADAS POR 

ESPÁRTACUS = 73-81 a.C.)

CRISE DA REPÚBLICA ROMANA
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Roma: de Aldeia à Caput Mundi

"Os animais da Itália possuem cada um sua toca, 

seu abrigo, seu refúgio. No entanto, os homens 

que combatem e morrem pela Itália estão à mercê 

do ar e da luz e nada mais: sem lar, sem casa, 

erram com suas mulheres e crianças. Os generais 

mentem aos soldados quando, na hora do 

combate, os exortam a defender contra o inimigo 

suas tumbas e seus lugares de culto, pois nenhum 

destes romanos possui nem altar de família, nem 

sepultura de ancestral. É para o luxo e 

enriquecimento de outrem que combatem e 

morrem tais pretensos senhores do mundo, que 

não possuem sequer um torrão de terra. (Plutarco, 

Tibério Graco)

13



- DITADURAS MILITARES (MÁRIO, SILA)
- 1º TRIUNVIRATO: 60 a. C.
•  JÚLIO CÉSAR x POMPEU x CRASSO
•  GUERRA CIVIL: JÚLIO CÉSAR x POMPEU.
- JÚLIO CÉSAR: VITORIOSO = DITADOR 
VITALÍCIO.
- CÉSAR: POPULAR + RICO + PODEROSO.
- “CUIDADOS COM OS IDOS DE MARÇO!”
- QUEDA DOS PODERES DO SENADO: TRAMA 
CONTRA CÉSAR = “ATÉ TU, BRUTUS!”.

CRISE DA REPÚBLICA ROMANA
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CRISE DA REPÚBLICA ROMANA
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CRISE DA REPÚBLICA ROMANA.

- 2º TRIUNVIRATO: 44 a. C.
•  OTÁVIO x MARCO ANTÔNIO x LÉPIDO
•  GUERRA CIVIL: OTÁVIO x MARCO ANTÕNIO.
- MARCO ANTÔNIO + CLEÓPATRA (ORIENTE).
- VITÓRIA DE OTÁVIO = RETORNO TRIUNFAL.
- TÍTULOS DE OTÁVIO: IMPERADOR, CÉSAR, TRIBUNO DA 
PLEBE, PRINCIPS,  PONTÍFICE  MÁXIMUS, AUGUSTUS (DIVINO).
- É O FIM DA REPÚBLICA, INÍCIO DO IMPÉRIO.

CRISE DA REPÚBLICA ROMANA
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CRISE DA REPÚBLICA ROMANA
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 EXERCÍCIOS

(Fatec 2015) Durante toda a História, os 
homens criaram tecnologias, inclusive para 
proteger o corpo, buscando atingir seus 
objetivos. Podemos ver um exemplo disso 
nas formações militares desenvolvidas 
pelos romanos, chamadas de “tartaruga” ou 
“testudo”. Nessas formações, a 
aproximação com o inimigo era facilitada 
por grandes escudos empunhados à frente 
e acima do corpo pelos soldados, como 
podemos ver na imagem apresentada.
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 EXERCÍCIOS

Sobre o período da República Romana, em que foram desenvolvidas as 
formações militares citadas, é correto afirmar que ele foi caracterizado
a) pela expansão territorial, que levou ao domínio de territórios na Europa e no 
Mediterrâneo.   
b) pelo governo dos grandes imperadores, que centralizavam o poder em todo o 
território romano.   
c) pela predominância de Assembleias populares e democráticas, conduzidas por 
senadores e magistrados.   
d) pelos conflitos entre plebeus e patrícios, visando à libertação dos escravos de 
origem africana.   
e) pelos tratados de cooperação entre reis e senadores, para evitar guerras 
contra os bárbaros germânicos.   
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 EXERCÍCIOS
(Fatec) A expansão romana pelo Mar Mediterrâneo gerou importantes 
transformações políticas, econômicas e sociais. 
Dentre elas temos: 
a) fortalecimento da família; desenvolvimento das atividades agropastoris; grande 
afluxo de riquezas, provenientes das conquistas. 
b) aumento do trabalho livre; maior concentração populacional nos campos e 
enriquecimento da elite patrícia. 
c) influência bastante grande da cultura grega; domínio político dos plebeus; grande 
moralização dos costumes. 
d) fim do trabalho escravo; concentração da plebe no campo; domínio político dos 
militares. 
e) grande número de escravos; predomínio do comércio; êxodo rural, gerando o 
empobrecimento da plebe. 
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 EXERCÍCIOS

(Mackenzie) "Os homens que combatem e morrem pela Itália têm o ar, a luz e 
mais nada (...). Lutam e perecem para sustentar a riqueza e o luxo de outro, mas 
embora sejam chamados senhores do mundo, não têm um único torrão de terra 
que seja seu.“ (Tibério Graco)
Os irmãos Tibério e Caio Graco, Tribunos da Plebe romana, pretendiam: 
a) limitar a área de terras públicas (Ager Publicus) ocupadas por particulares e 
distribuir as mesmas aos cidadãos pobres. 
b) limitar a área de latifúndios e distribuir as terras públicas aos Patrícios. 
c) limitar o direito de cidadania romana aos habitantes do Lácio, Etrúria e 
Sabínia. 
d) limitar a excessiva expansão territorial derivada de uma prolongada política de 
conquista e anexação de terras. 
e) limitar a expropriação dos latifúndios e estabelecer propriedades coletivas. 
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Roma: Caput Mundi

COLISEU
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ALTO IMPÉRIO: 27 a.C. – 235 d.C

- AUGE DA CIVILIZAÇÃO ROMANA.

- MAIOR EXPANSÃO E BRILHO DA CIVILIZAÇÃO ROMANA.

- ROMA GOVERNADA POR IMPERADORES QUE CENTRALIZAM OS PODERES 

EM SUAS MÃOS (ALGUNS CONFUNDIDOS COMO DEUSES).

- IMPERADOR DETINHA PODERES ABSOLUTOS: EXECUTAR AS LEIS, 

COMANDO DO EXÉRCITO E LEGISLAVA POR MEIO DE EDITOS, DECRETOS.

- SENADO: POSIÇÃO DE “CONSELHEIRO” DO IMPERADOR.

BAIXO IMPÉRIO: 235 a.C. - 476 d.C.

- DECLÍNIO = QUEDA.

IMPÉRIO ROMANO (27 a.C - 476 d.C.)
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IMPÉRIO ROMANO (27 a.C - 476 d.C.)

https://conhecimentocientifico.r7.com/imperio-romano/
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- OTÁVIO: “PAX ROMANA”.

- CRISE DO ESCRAVISMO (SÉC III d.C.).

- CENTRALIZAÇÃO DO PODER.

- COLAPSO ECONÔMICO E POLÍTICO.

- SISTEMA CENSITÁRIO (RENDA).

PRINCIPAIS IMPERADORES:

- DIOCLESIANO (LEI DO MÁXIMO).

- CONSTANTINO E TEODÓSIO.

- DIVISÃO DO IMPÉRIO: OCIDENTE (ROMA x CONSTANTINOPLA) 

BAIXO IMPÉRIO (235 d.C. – 476 d.C.)

http://opiniaoenoticia.com.br/internacional/ue-pode-seguir-o-destino-do-imperio-romano/
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I IMPERADOR = OTÁVIO AUGUSTO (27 A.C. A 14 D.C.)

- restringe as funções do Senado.

- criou uma nova ordem administrativa, as prefeituras.

- melhora cobranças de impostos.

- instituiu a Guarda Pretoriana: garantir a proteção do imperador.

- construções de várias obras públicas = geração de empregos (plebe).

- política do pão e circo: distribuição de trigo para a população 

pobre e organização de espetáculos públicos de circo.

OTÁVIO AUGUSTO: 27 a.C – 14 d.C.
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CAIO JÚLIO CÉSAR OTÁVIO AUGUSTO
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DINASTIAS QUE GOVERNARAM ROMA

- Júlio Claudiana (27 a.C. – 68 d.C) – Otávio Augusto, Tibério, 

Calígula, Cláudio e Nero.

- Os Flávios (69-96 d.C.) – Vespasiano, Tito e Domiciano.

- Antoninos (96-192 d.C.) – Nerva, Trajano, Adriano, Marco 

Aurélio, Antonino Pio e Cômodo.

- Severos (192-235 d.C>) – Sétimo Severo, Caracala, Macrino, 

Heliógabalo e Severo Alexandre.

DINASTIA DO IMPÉRIO
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O “PÃO E CIRCO”, 
contribuiu para que a 

nobreza acumulasse mais 
poderes e controlasse o 
Senado e os principais 

cargos públicos. Com essa 
política, a PLEBE pacificada 
e obediente, transforma-se 

numa “massa de manobra”. 

PAMEN ET CIRCENSES: SANGUE E AREIA
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PAMEN ET CIRCENSES: SANGUE E AREIA
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- A Pax Romana ("a paz romana“), é o longo período de relativa 
paz, gerada pelas armas e pelo autoritarismo, experimentado pelo 
Império Romano. 
- Iniciou-se quando César Otávio Augusto, em 29 a.C., declarou o fim 
das guerras civis e durou até o ano da morte de Marco Aurélio, em 
180.
- A população romana viveu protegida do seu maior receio: as 
invasões dos bárbaros que viviam junto às fronteiras, o limes.
- Pax romana era uma expressão já usada no Império, possuindo um 
sentido de segurança, ordem e progresso para todos os povos 
dominados por Roma

PAZ ROMANA
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PAZ ROMANA
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Dinastia Júlio-Claudiana 

Otávio Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero.

- Fase marcada por conflitos internos 

sangrentos entre os senadores e os 

imperadores.

- Nero foi responsável pelo incêndio de 

Roma e pela primeira perseguição aos cristãos.

DESTAQUES NAS DINASTIAS
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Dinastia dos Flávios (69-96 d.C.)

 - Vespasiano, Tito, Domiciano.

 - Vespasiano: fase de maior esplendor e grandiosidade da história 

romana (Pax Romana).

 - Construção do Anfiteatro Flaviano (Coliseu).

 - Os imperadores dessa época contaram com o apoio do exército, 

submeteram o Senado e governaram de forma despótica.

DESTAQUES NAS DINASTIAS
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COLISEU DE ROMA: TITO
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Dinastia dos Antoninos (96-192 d.C.) 

- Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio, Marco 

Aurélio e Cômodo.

- Fase em que o império atingiu seu maior 

domínio territorial.

- Prosperidade econômica: comércio 

desenvolvido e fluxo de capitais para Roma.

- O poder imperial foi fortalecido.

DESTAQUES NAS DINASTIAS
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Dinastia dos Severos (193-235) 

- Séptimo Severo, Caracala, Heliogabalo e Severo 

Alexandre.

- Vai iniciar a crise do Império.

- Êxodo urbano.

- Inflação.

- Invasão dos bárbaros germanos nas fronteiras.

- Instabilidade = declínio.

DESTAQUES NAS DINASTIAS
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- 235 e 284, houve uma sucessão de imperadores (23).

- Fase: guerras civis e motins militares, vários imperadores foram 

depostos ou assassinados por seus opositores.

- Crise no escravismo: diminuem as guerras de conquistas e afeta a 

produção agrícola, o comércio e a produção artesanal.

- Êxodo urbano: trabalhadores desempregados migraram para o 

campo (atividades agrícolas) – “processo de ruralização”. 

- Queda na arrecadação dos impostos: difícil para manter a defesa.

- A expansão do Cristianismo.

CRISE DO IMPÉRIO...

43



A TETRARQUIA (284 – 313)

- No governo de Diocleciano, em 284, foi criada a Tetrarquia onde ele dividiu 

o poder com seus amigos Maximiano, Galério e Constâncio Cloro.

- Na economia, redução da inflação = Edito Máximo.

- Defesa das fronteiras = Império foi dividido em quatro partes, cada uma 

delas com governo próprio.

- Diocleciano e Maximiano abdicaram em 305: substituídos por seus generais.

- Guerras civis afetam o Império, cessando com a coroação de Constantino que 

desfez a tetrarquia e reunificou o poder em suas mãos.

TETRARQUIA

44



- Em 313, Constantino assumiu o poder e 

restabeleceu a unidade.

 - Nova capital para o Império = Bizâncio, “Nova 

Roma” rebatizada de Constantinopla.

 - Instituiu o Edito de Milão (313), deu liberdade 

de culto aos cristãos. 

 - Concílio de Nicéia (325): credo, santíssima 

trindade, “Papa”, latim, 25 de Dezzembro.

CONSTANTINO: 313 - 337
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Teodósio. 

Teodósio foi o último grande imperador. 

- 393 d.C. Edito de Tessalônica, 

cristianismo como religião oficial.

- Com a morte de Teodósio (395), o 

Império foi divido em Ocidente (Honório 

com sede em Roma), e Oriente (Arcádio 

com sede em Constantinopla).

A DIVISÃO DO IMPÉRIO
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IMPÉRIO DIVIDIDO
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INVASÕES BÁRBARAS
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FIM DO IMPÉRIO ROMANO

Os hérulos saqueiam 
Roma Rômulo Augústulus 
se rende a Odoacro, rei 

dos hérulos
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'Ad captandum vulgus, panem et circenses'

Direito: JUS             Espetáculos Públicos         Denário/Salário                  Estilo Basílicas

         Latim                  Igreja de Roma (Cristã)                  Literatura               Aquedutos

HERANÇAS ROMANAS
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Quem tem boca vai a Roma (“vaia”), Todos os caminhos levam a Roma.

     Arco do Triunfo    Termas: banhos                   Arquitetura                Estrada: Via Ápia

               Forum             Teatrio romano Pontes romanas Águia Imperial

HERANÇAS ROMANAS
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EXERCÍCIOS

1. APONTE 4 MEDIDAS DO GOVERNO DE OTÁVIO AUGUSTO.

2. EXPLIQUE O QUE FOI A PAX ROMANA.

3. A POLÍTICA DO PÃO E CIRCO SURGIU EM ROMA. ESSA PRÁTICA AINDA 
EXISTE? JUSTIFIQUE.

4. PODE-SE AFIRMAR QUE O COLISEU INFLUENCIOU NA CONSTRUÇÃO DOS 
ATUAIS ESTÁDIOS?

5. EXPONHA 4 HERANÇAS ROMANAS.
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