
ROMA ANTIGA  
 753a.C. – 476 d.C. 

O POVOADO QUE DOMINOU O 
MUNDO 



GEOGRAFIA 

 

• Península Itálica. 

• Montes Apeninos. 

• Mares          

( Adriático, Tirreno, Jônico e  
Mediterrâneo). 

• Alpes. 

• Rio Tibre e Região das 
Sete Colinas. 



Povoamento 
• Primeiros habitantes lígures (norte) e sículos (sul) 

 

• Sofreram invasões indo-europeias (Italiotas = 
latinos, sabinos, samnitas, volcos) 

 

• Os gregos dirigiram-se para a região após a 2ª 
Diáspora Grega 

 

• A formação de Roma está relacionada as invasões 
etruscas 

 



POVOAMENTO 



Origem Histórica – 1.000 a.C. (século X a.C.) 
 

•  Fundada pelos latinos por volta de 1000 a.C.  
 

O Monte Palatino, a colina onde nasceu a cidade de 

Roma - detalhe em maquete da antiga Roma.  



Origem Lendária -  753 a.C. (século VIII a.C.) 

 

Roma foi fundada por Rômulo e Remo, os gêmeos, filhos do 
deus Marte, que foram abandonados às margens do Tibre 
logo após o nascimento e, sobreviveram amamentados por 
uma loba. 

 

Obra: Eneida  

Autor: Virgílio 
 

 

 



Gráfico de evolução política e econômica da Antiga Roma 



• Economia: Agricultura e Pastoreiro 

• Organização Política: 

• Rex = Rei (chefe supremo, sacerdote e juiz) 

• Conselho de Anciãos = Senado (legislativo) 

• A monarquia romana foi composta por: 

• 04 reis latinos (Rômulo, Numa Pompílio, Túlio 
Hostílio , Anco Márcio) 

• 03 reis etruscos (Tarquínio, o Antigo – Sérvio Túlio – 
Tarquínio, o Soberbo  

 

MONARQUIA 
753 a.C. – 509 a.C. 



 
*Divisão social: 
 
      * patrícios: eram grandes proprietários de terras, rebanhos e escravos. 

Desfrutavam de direitos políticos e podiam desempenhar altas funções públicas 
no exército, na religião, na justiça ou na administração. Eram os cidadãos 
romanos.  

 
      *Clientes: eram homens livres que se associavam aos patrícios, prestando-lhes 

diversos serviços pessoais em troca de auxílio econômico e proteção social. 
Constituíam ponto de apoio da denominação política e militar dos patrícios.  

 
      * Plebeus: eram homens e mulheres livres que se dedicavam ao comércio, ao 

artesanato e aos trabalhos agrícolas. Representavam a maioria da população 
romana e, a princípio, não tinham direitos de cidadãos; não podiam exercer cargos 
públicos 

 
       * Escravos: eram, inicialmente, os devedores incapazes de pagar suas dívidas e 

também prisioneiros de guerras. (EM NÚMERO REDUZIDO) 
 
     

MONARQUIA - 753 a.C. – 509 a.C. 



MONARQUIA - 753 a.C. – 509 a.C. 

• No reinado dos etruscos ocorreram diversas 
realizações: 

 

• Grandes obras públicas (geração de empregos) 

 

• Participação censitária – favorecimento de 
comerciantes ricos da cidade, mesmo   que de 
origem plebeia 

 

• 509 a.C. – Revolta patrícia – deposição de Tarquínio, 
o Soberbo – Instituição da República Romana 



República (509  - 27 a.C.) 

 

• A República romana nasceu totalmente 

oligárquica e elitista, uma vez que, todos os 

cargos políticos eram exercidos pelos 

patrícios  

COISA PÚBLICA 



República (509a.C. – 27a.C.) 

• A principal instituição da República romana é o 

SENADO – composto por 300 cidadãos – cargo 

vitalício 

• Eram responsáveis por: 

• Toda a direção da vida política de Roma 

• Escolherem os magistrados 

 



República (509a.C. – 27a.C.) 

• As principais Magistraturas  de Roma: 

 

 Cônsules: eram dois, comandavam o exército, convocavam o 
senado e presidiam assembleias públicas. 

 

 Pretor: Judiciário. 

 

 Censor: censo dos cidadãos e vigiavam a conduta pública. 

 

 Questor: área financeira e tributária. 

 

 Edil: preservação, policiamento e abastecimento das cidades. 

 

 Ditador: Somente em fase de guerra – mandato de seis meses. 

 



República (509a.C. – 27a.C.) 

• Para completar  a organização política, haviam as 

Assembleias: 

 

• Assembleia Centurial – Responsável pela votação 

das leis. 

• Assembleia Curial – Assuntos religiosos. 

• Assembleia Tribal – Composta pelas tribos de 

Roma faziam votação coletiva. 



ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - REPÚBLICA 

SENADO  

 formado por patrícios 

CÔNSULES   

A. CURIAL 
 

DITADOR 
PRETOR 

  

EDIL 
 

CENSOR 

A. CENTURIAL  

QUESTOR 

ASS. TRIBAL 
 
 



CONFLITOS ENTRE: 

Patrícios  X Plebeus 

• 494 a.C. – Revolta Monte Sagrado  - 2 tribunos da plebe -  em 471 a.C. 
passaram para 10 tribunos 

 

• 450 a.C. – Lei das 12 Tábuas (leis escritas) 

 

• 445 a.C. – Lei Canuléia (união matrimonial entre Patrícios e Plebeus) 

 

• 367 a.C. – Leis Licínias (Abolição da escravidão por dívidas/acesso ao 
consulado/plebeus acesso as terras do estado) 

 

• 300 a.C. – Lei Olgúnia (acesso as todas as magistraturas) 

 

• 287 a.C. – Lei do Plebiscito (decisões tomadas pelos plebeus em assembleia 
teriam força p/ todo Estado Romano) 

 

• 286 a.C. Lei Hortência (equiparação entre patrícios e plebeus) 

 

 



As conquistas Romanas 

• 1ª Fase (V a.C. – III a.C.) – Marcou a 

conquista da Península Itálica 



A Expansão Romana  

 2ª Fase (Séc. III a.C. – II a.C.) 



Expansão romana 

• Primeiro conquistaram a Itália, mas o maior objetivo era o 
Mediterrâneo. 

• Mas para conquistar, deveriam subjugar Cartago, prospero 
centro comercial. 

• O destaque no comando de Cartago foi do Gal. Aníbal 

• Para destruir esse centro econômico os romanos lançaram-
se em um luta de mais de cem anos – Guerras Púnicas. 

• Em 146 a.C. Cartago foi destruída por Cipião, o Africano 

• Claro que a expansão continuou até transformar o 
mediterrâneo no Mare Nostrum. 



III Fase (II a.C. – II d.C.) 

Apogeu do expansionismo romano 



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; 

 

• Entrada de milhares de escravos (povos conquistados)  – 

consolidação do Modo de Produção Escravista 



CONSEQÜÊNCIAS DA 

EXPANSÃO 

Novas Classes sociais 

Camada Senatorial - Aristocracia 

Cavaleiros e ou homens novos (plebeus enriquecidos) 

Clientes e proletários 

Escravos (em grande quantidade) 



A CRISE REPUBLICANA  

Os irmãos Graco 
  

• 133 a.C. Tibério Graco – Reforma 
Agrária (limitava a posse das terras 
em 310 acres) 

 

• 123 a.C. Caio Graco – Reforma 
Agrária / Lei Frumentária (venda do 
trigo mais barato aos plebeus) 

• Ambos executados 

 

• 73 a.C. Revolta de Espártaco: 
liderou a revolta de gladiadores. 

 

 

http://www.patriotresource.com/gladiator/graphics/history/gracchi.jpg


As Lutas Civis 

• 105 a. C. - Gal. Mário (defensor da plebe) eleito 

cônsul por seis vezes : exército de assalariados 

 

• 82 a.C. - Gal. Sila (defensor da aristocracia) – 

estabeleceu uma ditadura militar, expulsando e 

perseguindo os antigos seguidores de Mário 

(Proscrições de Sila) 

República (509  - 27 a.C.) 



Crise da República - 60 a.C. 

 



O assassinato de 

Júlio César 

Júlio César – Ditador Vitalício 

• Júlio César fez a redistribuição de terras 

• Distribuição de trigo para a plebe 

• Organizou um novo calendário – Juliano 

• Fortalecimento do exército 

• Reduziu os poderes do senado 

http://www.tiosam.com/enciclopedia/enciclopedia.asp?title=Imagem:Comic_History_of_Rome_p_308_The_End_of_Julius_Caesar.jpg


SEGUNDO TRIUNVIRATO -  44 a.C. 

Lépido – Marco Antônio - Otávio 



ALTO IMPÉRIO  
( 27 a.C.  -  286 d.C.) 

• Otávio Augusto. 

• Política: Imperadores x Senadores 

• Exército aliado do imperador 

• Pão e Circo. 

• Pax Romana – Paz Romana 

  



O  IMPÉRIO ROMANO - 27 a.C – 476 d. C. 

Alto Império – Século I ao III  

 

• Otávio Augusto (27 a.C. – 14 d.C.)  

 

• Século de Ouro da Literatura Latina 

 

• Embelezou Roma – Guarda Pretoriana (6 mil soldados 
para defesa do Imperador 

 

• Sob seu governo nasceu Jesus Cristo, em Belém de 
Judá 

 



Sociedade Imperial 
 critério censitário 

• Camada Senatorial – possuía privilégios políticos 

 

• Camada Eqüestre – permitia o acesso aos cargos 
públicos 

 

• Camada Inferior – abrangia a maioria dos 
cidadãos 



Império 

  Alto império 

*Imperador: concentração de poderes 

*Máxima expansão 

*Muitas riquezas 

*Pão e circo – Panis et circences 

Coliseu- palco do pão e circo  

Muitos anfiteatros foram construídos 

para as lutas de gladiadores- parte do 

pão e circo 

27 a.C. - 476 d.C. 



• IMPORTANTE: A sucessão do império romano não era pelo caráter 
hereditário, e sim pela indicação do próprio imperador 

 

Dinastias do Alto Império 

 

• 14 -68 - Dinastia Júlio-Claudiana (Otávio ,Tibério, Calígula, Cláudio, 
Nero) -    Calígula e Nero desmoralização governamenta 

 

• 69 – 96 - Dinastia dos Flávios (Vespasiano, Tito, Domiciano) 

 

• 97 – 192 - Dinastia dos Antoninos (Nerva, Trajano, Adriano, Antônio 
Pio, Marco Aurélio, Cômodo) – AUGE DO ALTO IMPÉRIO 

 

• 193 – 235 – Dinastia dos Severos (Septímio Severo, Geta, Caracala, 
Elogábalo, Severo Alexandre) 

 



Decadência   
*A corrupção dentro do governo e os gastos com luxo retiraram recursos para 

o investimento no exército romano. 
 
 * Fim das conquistas territoriais 
 
 * Diminuiu o número de escravos, provocando uma queda na produção 

agrícola. 
 
 *Caía o pagamento de tributos originados das províncias crise e com o 

exército enfraquecido 
 
 * Muitos soldados, sem receber salário, deixavam suas obrigações militares.  

 
*Bárbaros (federados) estavam forçando a penetração pelas fronteiras do 

norte do império.  
 



O Cristianismo 

• A hostilidade do Estado Romano aos cristãos pode ser atribuída 
ao espírito exclusivista que os cristãos herdaram do judaísmo. 

 

• Eram monoteístas e pacifistas  

 

• Os cristãos mantinham-se separados dos pagãos, rejeitavam os 
seus cultos e evitavam os jogos circenses. 

 

• Não aceitavam a divindade do imperador 

• No ano de 33,  no Império de Tibério Jesus Cristo foi crucificado 

 

• Após a morte de Cristo o apóstolo Pedro (fundador da igreja) e 
Paulo (universalismo do cristianismo), difundem a doutrina cristã. 

 

http://www.ateus.net/artigos/critica/imagens/peixe.png
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.brasilescola.com/upload/e/cruz-brescola.jpg&imgrefurl=http://www.brasilescola.com/religiao/cristianismo.htm&usg=__EBf0C_5J-U_3YRbLl73uHHo-7Rs=&h=300&w=225&sz=8&hl=pt-BR&start=27&um=1&tbnid=H03Exetxn_SuDM:&tbnh=116&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3Dcristianismo%2Borigem%2Bcruz%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1T4ADBF_pt-BRBR301BR301%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1


BAIXO IMPÉRIO (III a V d.C.) 

• Crise econômica. 

• Crise política 

• Crise social. 

• Crise do escravismo. 

• Fome e pestes. 

• Crise militar. 

• Invasões bárbaras. 

• Divisão do Império. 

• Êxodo Urbano. 

• Disseminação do Cristianismo 



Imperadores que se destacaram no BAIXO 
IMPÉRIO 

 
 

 
 

Diocleciano (284 -305)  
• Edito Máximo  - 

congelamento geral de 
preços e salários 

 
• Tetrarquia – divisão de 

Roma para quatro 
generais governar 



Imperadores que se destacaram no BAIXO 
IMPÉRIO 

 

Constantino ( 313 – 337) 

• Edito de Milão – Liberdade de 
culto aos cristãos 

 

• Lei do Colonato – obrigava o 
colono  a se fixar nas terras 
em que trabalhava (para 
suprir a falta de escravos) 



Imperadores que se destacaram no BAIXO 
IMPÉRIO 

Teodósio (378 – 395) 

 

• Edito de Tessalônica – 393 – 
Oficialização do Cristianismo 
como religião de Roma 

 

• Divisão do Império Romano 

 



Baixo império (III – V) 

• Decadência. 

• Fim das conquistas. 

• Crise do escravismo. 

• Diocleciano – Tetrarquia (2 augustos e 2 césares) e Lei do 
máximo (crise de preços). 

• Constantino – Édito de Milão (liberdade para cristãos), 
Constantinopla (segunda capital), Lei do Colonato (tentativa 
de resolver crise do escravismo). 

• Teodósio - Cristianismo oficial, divisão do Império em 
Ocidental (capital em Roma) e Oriental (capital em 
Constantinopla 



O FIM DO IMPÉRIO ROMANO - OCIDENTE 

• Bárbaro – não 
dominava o idioma de 
Roma “Latim” 

 

• 476 – Odoacro (povo 
hérulo) derrubou o 
último rei de Roma – 
Rômulo Augusto 



Cultura romana 

• Literatura – Virgílio, Ovídeo, Tito Lívio e 

Cícero. 

• Arquitetura – grandiosa e funcional 

(aquedutos, estradas). 

• Religião – releitura dos gregos e culto 

doméstico. 



*Escultura: Pintura 

Teatro  





Legado 

• DIREITO ROMANO: 

• “Jus civilis” 

• “Jus Gentiun” 

• “Jus Naturale” 

• LETRAS:Virgílio, 

    Horácio,Ovídio 

 

• ORATÓRIA: Irmãos 

Graco, Cícero 

 

• HISTÓRIA: Tito Lívio,  

 



Religião 

• Os Romanos da Antiguidade eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Os 
deuses eram antropomórficos, ou seja, possuíam características (qualidades e defeitos) de 
seres humanos. 

• Posteriormente, tornaram-se cristãos – Edito de Tessalônica 


