
Professor Edley

www.professoredley.com.br



Romanos



Roma Antiga

Origens e Povoadores

A Península Itálica localiza-se ao Sul da Europa, na costa central do Mediterrâneo.

Seu território, que lembra o formato de uma bota, constitui uma espécie de ponte inacabada

entre a Europa e a África.

A cidade de Roma situa-se na região central desta península.

Veja o mapa antigo da Península Itálica.



Roma Antiga



Roma Antiga

Primeiros Povoadores

Em diferentes épocas, diversos povos instalaram-se na península itálica, destacaram-se, 

entre eles:

Os Italiotas

Chegaram por volta de 2000 a.C. e ocuparam a região central da península. Entre os 

Italiotas, incluíam-se diversos grupos ou Tribos, como os Latinos, os Volscos, os 

Équos, os Sabinos, os Samitas, etc.;

Os Etruscos

Estabeleceram-se na península por volta do Século IX a.C. ocuparam inicialmente a 

região central e depois expandiram seus domínios até regiões do norte;

Os Gregos

Instalaram-se na península durante o movimento de colonização da história grega. 

Ocuparam a região sul, onde fundaram diversas cidades – Nápoles, Siracusa, 

Tarento, etc. – que ficaram conhecidas em seu conjunto como Magna Grécia.



Roma Antiga

Fundação de Roma

Por volta de 2000 a.C., um dos povos Italiotas, os Latinos, chegaram à zona central da 

Península Itálica e instalaram-se na região do Lácio, nas proximidades do rio Tibre.

Nos séculos seguintes, fundaram ali várias aldeias, entre elas, Roma.

Mas seria apenas em torno do Século VII a.C., quando os Etruscos invadiram e 

conquistaram o Lácio, que Roma se consolidaria como cidade.

Mais tarde, como veremos, expandiria seus domínios até controlar grande parte do 

Mundo Antigo.



Origem Lendária de Roma

Uma lenda relatada pelo poeta romano Virgílio (70-19 a.C.) conta que Roma foi fundada por 

dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, netos do Rei Numitor, de Alba Longa, cujo trono

fora usurpado por Amúlio.

De posse do trono, o usurpador ordenou que Rômulo e Remo, recém-nascidos, 

fossem colocados dentro de um cesto e lançado às águas do Rio Tibre.

Levado pela correnteza, o cesto navegou rio abaixo e encalhou junto ao monte Palatino.

Ali, os dois irmãos foram encontrados por uma Loba – Capitolina – que os 

amamentou. Posteriormente, um pastor chamado Faustolo acolheu as duas crianças e 

cuidou de sua guarda e sua educação.

Quando adultos, Rômulo e Remo reconquistaram o trono de Alba Longa para seu avô e 

receberam, então, a permissão para fundar Roma (em 753 a.C.) na região onde a Loba os 

havia encontrado.

Rômulo matou Remo por ter este cometido sacrilégio – atitude contra crenças sagradas.

Rômulo reinou sobre Roma.



Roma Antiga

Periodização Histórica

A história política de Roma é dividida, tradicionalmente, nos seguintes períodos:

– Monarquia (753-509 a.C.)

Era uma pequena cidade sob influência dos Etruscos;

– República (509-27 a.C.)

Desenvolveu suas instituições sociais e econômicas e expandiu seu território, 

tornando-se uma das maiores civilizações do Mundo Antigo;

– Império (27 a.C. até 476 d.C.)

Desfrutou de Estabilidade Política e Paz por cerca de Dois Séculos. A partir de então, 

os Romanos enfrentaram inúmeros problemas internos e externos. 

O agravamento desses problemas levou ao declínio da 

Civilização Romana.



A Monarquia

Organização Política e Social de Roma

Sob o domínio Etrusco, iniciou-se em Roma um processo de organização Política e Social que 

resultou no Regime Monárquico.

Na Monarquia, Roma era governada por um Rei, pelo Senado e pela Assembléia Curial.

O Rei era o chefe Militar e Religioso, além de Juiz.

No desempenho de suas funções, era fiscalizado pela Assembléia Curial e pelo Senado.

Segundo a tradição, Roma teve Sete Reis, mas provavelmente existiram muitos outros, 

dos quais não temos informações históricas.

Esses Reis seriam Etruscos.



A Monarquia

O Senado (do latim Senex = Velho, Ancião) era um conselho formado pelos cidadãos mais 

idosos, responsáveis pela chefia das grandes famílias (Génos), ligadas entre si por laços 

culturais e de parentesco.

Suas principais funções eram propor novas leis e fiscalizar as ações do Rei.

A Assembléia Curial compunha-se de cidadãos (homens em condições de servir o exército) 

agrupados em Cúrias (conjunto de dez clãs).

Tinha como principais funções eleger altos funcionários e aprovar ou rejeitar Leis.

Mas a Assembléia reunia-se apenas quando convocada pelo Rei, não sendo um 

espaço de livre debate.

Provavelmente, seu sistema de voto era por Aclamação.



A Monarquia

Principais Grupos Sociais

A sociedade romana era constituída basicamente pelos Grupos Sociais esboçados a 

seguir:

– Patrícios

Era os 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 pública.

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 o ponto de apoio da dominação política e militar dos Patrícios.



A Monarquia

– Plebeus

Eram homens e mulheres livres que se dedicavam ao comércio, ao artesanato e aos 

trabalhos agrícolas.

Constituíam a maioria da população romana e, a princípio, não tinham direitos 

de cidadãos, isto é, não podiam exercer cargos públicos nem participar da 

Assembléia Curial.

– Escravos

Eram, inicialmente, os devedores incapazes de pagar suas dívidas.

Posteriormente, com a expansão militar, o grupo passou a incluir prisioneiros de 

guerra.

Realizavam as mais diversas atividades, como serviços domésticos e 

trabalhos agrícolas, além de desempenharem as funções de capatazes, 

artesãos, etc. eram considerados um bem material, uma propriedade; 

assim o senhor tinha direito de castigá-los, de vendê-los ou de alugar seus 

serviços.



A Monarquia

O Fim da Monarquia

A Monarquia Etrusca, responsáveis pelas primeiras transformações da cidade, foi 

questionada pela Aristocracia Romana – os Patrícios – para quem o reinado vitalício não 

mais representava seus interesses.

Os Patrícios, que dominavam o Senado, queriam mais:

Desejaram controlar diretamente o poder em Roma.

Rebelaram-se contra o Rei, expulsaram-no e estabeleceram uma nova organização 

política: a República.

Com ela, os Patrícios montaram uma estrutura social e administrativa com o 

objetivo de exercer domínio sobre Roma e melhor desfrutar os privilégios do 

poder.



A República

Expansão Territorial e Crise Político-Social

Consideremos primeiro o significado da palavra República.

Ela vem do latim Res Publica, que quer dizer “coisa de todos”. Denomina, portanto, uma 

forma de governo em que o Estado e o Poder pertencem ao Povo.

No entanto, o que se observou na fase inicial da República Romana foi a instalação de 

uma organização política dominada apenas pelos Patrícios.

Não houve a distribuição do poder entre todos, pois a maioria da população, os 

plebeus, não tinha, inicialmente, o direito de participar das decisões públicas.

Isso geraria grandes conflitos.



A República

Conflitos Entre Patrícios e Plebeus

Os Patrícios controlavam quase todos os altos cargos da República.

Os Dois mais importantes Magistrados eram os Cônsules.

Chefiavam a República juntamente com o Senado, composto de destacados 

cidadãos romanos.

Havia, ainda, uma Assembléia dos Cidadãos, que era controlada pelos Patrícios 

Ricos.

A segurança de Roma, considerando a ameaça de vizinhos e inimigos (Etrúria, Campânia 

e Magna Grécia, por exemplo), dependia da existência de um exército forte e numeroso.

Assim, era necessária a participação de Soldados Plebeus no exército, pois, como 

vimos, a Plebe constituía a maior parte da população.



A República

Ao tomar consciência da importância de seu papel social, os Plebeus recusaram-se, por 

exemplo, a servir o exército – o que representou  um golpe na estrutura militar de Roma

– e iniciaram contra os Patrícios uma luta política que durou mais de um século.

No primeiro confronto, os Plebeus simplesmente recusaram-se a lutar em defesa da cidade.

Com isso, conseguiram fazer com que os Patrícios cedessem a várias exigências.

Uma delas foi a criação de um Comício da Plebe, presidido por um Tribuno da 

Plebe – pessoa considerada inviolável juridicamente (protegida contra violência

ou ação da justiça) e com poderes especiais para vetar qualquer decisão do 

Governo que prejudicasse os interesses de seu Grupo Social.



A República

Conquistas da Plebe

Outras conquistas foram obtidas pelos Plebeus, que, antes dessas lutas, não podiam 

participar das decisões políticas, exercer cargos da magistratura ou casar-se com 

Patrícios.

Algumas destas conquistas foram expressas na forma de Leis, como as mencionadas 

as seguir:

– Leis das Doze Tábuas (450 a.C.)

Juízes Especiais – Decênviros – organizaram e compilaram normas jurídicas que 

seriam escritas e aplicadas a Patrícios e Plebeus.

Embora o conteúdo dessas normas fosse, por vezes, favorável aos Patrícios, o 

Código Escrito serviu para dar clareza às normas costumeiras.



A República

– Leis Canuleia (445 a.C.)

Autorizava o casamento entre Patrícios e Plebeus. Na prática, foram os Plebeus 

Ricos que conseguiram se casar com Patrícias.

– Eleição dos Magistrados Plebeus (367-366 a.C.)

Os Plebeus conseguiram, lentamente, ter acesso às mais diversas magistraturas

romanas.

Em 366 a.C., foi eleito o Primeiro Cônsul Plebeu, cargo mais elevado da 

magistratura.

– Leis que Proibia a Escravização por Dívida

Por volta de 366 a.C., foi decretada uma lei que proibia a escravização de romanos

por dívidas (muitos Plebeus haviam se tornado Escravo dos Patrícios por causa de 

dívidas).

Em 326 a.C., a escravização de romanos foi definitivamente abolida.



A República

As diversas conquistas, entretanto, não beneficiaram igualmente todos os membros da 

Plebe.

Os cargos públicos e os privilégios ficaram concentrados nas mãos dos Plebeus que 

haviam enriquecido e, com isso, passaram a desprezar a maioria da Plebe, da 

mesma maneira que um Patrício.



A República

Expansão Territorial

Apesar da crise interna, decorrente entre os conflitos entre Patrícios e Plebeus, a 

República Romana expandiu seu território por meio de várias conquistas militares. 



A República

Esse processo de expansão dos domínios de Roma pode ser assim descrito:

– Domínio completo da Península Itálica

Foram os primeiros passos da expansão militar romana.

– Guerras Púnicas (264-146 a.C.)

Guerras contra Cartago (cidade ao norte de África).

O nome Púnico deriva de Puni (que significa Fenício), que era como os 

Romanos chamavam os Cartagineses. 

Quando os Romanos dominaram completamente a Península Itálica, Cartago –

inicialmente uma colônia Fenícia – era uma próspera cidade comercial, que possuía 

colônias no norte da África, na Sicília, na Sardenha e na Córsega.

Era, portanto, uma forte concorrente dos Romanos. Assim, a principal causa das 

Guerras Púnicas foi a disputa pela hegemonia comercial na região do 

Mediterrâneo. Após batalhas violentas, com perdas de ambos os lados, os 

Romanos conseguiram arrasar Cartago, em 146 a.C.



A República

– Expansão por Diversas Regiões do Mundo Antigo

Eliminada a rival Cartago, Roma abrir caminho para a dominação das regiões 

Ocidental – Gália, Península Ibérica – e Oriental – Macedônia, Grécia, Ásia Menor –

do Mar Mediterrâneo, que por isso passou a ser chamado pelos Romanos de Mare 

Nostrum – Nosso Mar.



Império Romano
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A República

Conseqüências das Conquistas Militares

No plano cultural, a conquistas militares de Roma colocaram os Romanos em contato com 

a cultura de outras civilizações.

Nesse sentido, deve-se destacar a grande influência cultural dos Gregos sobre os 

Romanos. Nas palavras do poeta romano Horácio (65-8 a.C.), “a Grécia vencida 

conquistou seu rude vencedor”.

Do ponto de vista socioeconômico, as conquistas militares permitiram que as riquezas

retiradas das sociedades dominadas se concentrassem em Roma.

Como resultado, o estilo de vida romano, antes simples e modesto, tornou-se luxuoso e 

requintado.

Entre os chefes militares, abandonou-se o ideal do “soldado camponês”, 

crescendo o interesse pela profissionalização da atividade militar e pelo desfrute 

da vida urbana.



A República

A transformação do padrão e do estilo de vida dos Romanos podia ser comparada na 

construção das casas, nas roupas e na alimentação das classes dominantes.

Ou seja, o luxo não foi um fenômeno generalizado, mas restrito a uma minoria: 

Patrícios e Plebeus Ricos.

A Sociedade Romana também sofreu outras transformações, como resultado da expansão 

militar.

De um lado, os ricos nobres romanos tornaram-se donos de grandes extensões de 

terra (latifúndios), que eram cultivadas por numerosos escravos.

De outro, muitos Plebeus, obrigados a servir o Exército Romano, regressavam à 

Península Itálica de tal modo empobrecidos que, para sobreviver, tinham de vender 

quase tudo o que possuíam.

Sem terras, esses Camponeses Plebeus migravam para a cidade, engrossando a 

população de pobres e famintos de Roma.



Revoltas de Escravos

Assim como ocorreu na Grécia, em Roma utilizou-se intensamente o trabalho escravo para 

a produção de bens e serviços.

Isso ocorreu principalmente com a expansão militar da república, quando muitos 

prisioneiros de guerra foram transformados em escravos, aumentando 

significativamente a sua presença na Sociedade Romana.

Desse modo, Roma tornou-se, segundo o historiador Aldo Schiavone, uma das cinco 

grandes sociedades escravistas da história ocidental (juntamente com Grécia Antiga, o 

Brasil, os Estados coloniais e pós-coloniais do Caribe e os Estados meridionais da 

América do Norte). O Mar Mediterrâneo foi um mar de comércio, mas também, se não 

principalmente, um mar de escravidão.

O escravo, como vimos, realizava trabalhos nos mais diversos setores da economia.

Ao senhor de escravos restava, assim, tempo livre para as atividades 

administrativas, a diversão e o descanso – Ócio.



Revoltas de Escravos

Resistindo à exploração a que era submetidos, os escravos organizaram várias revoltas

durante a República.

Entre 136 e 132 a.C., saquearam a Sicília.

Mais tarde, entre 73 e 71 a.C., quase 80 mil escravos, sob a liderança de Espártaco, 

organizaram um forte exército, que ameaçou o Poder de Roma durante quase Dois 

Anos.

Só em 71 a.C. uma força do exército romano, sob o comando de Licínio Crasso, 

conseguiu vencer o exército de escravos liderados por Espártaco.

A repressão romana aos escravos rebeldes foi extremamente dura, para 

servir de exemplo a todos.

Mais de 6 mil seguidores de Espártaco foram presos e crucificados em 

diversos locais das Estradas Romanas.



Espártaco



A República

Crise na República

A situação social e política em Roma tornou-se cada vez mais tensa com o aumento 

progressivo de Plebeus Pobres e Miseráveis na cidade.

Esquematicamente, podemos dizer que:

De Um Lado, estava a massa popular e seus líderes reivindicando urgentes reformas 

sociais;

De Outro, estavam a nobreza romana, formada pelos comerciantes ricos e grandes 

proprietários rurais, e a parcela enriquecida da Plebe, que não desejava mudanças.

– Tentativas de Reformas de Graco

Diante do clima de tensão, os irmãos Tibério e Caio Graco, Tribunos da Plebe, 

tentaram promover uma Reforma Social (133-132 a.C.), com o objetivo de melhorar as 

condições de vida da População Plebéia.

Tibério Graco (Tribuno em 133 a.C.) propôs uma Lei Agrária que previa 

limitações ao crescimento dos Latifúndios e distribuição de terras entre os 

Camponeses Plebeus.



A República

Com o apoio do Senado Romano, os Nobres que se opunham a esse projeto 

mandaram Assassinar Tibério.

Dez anos depois, Caio Graco tentou fazer reformas que beneficiariam os Pobres, 

incluindo o projeto proposto pelo irmão.

Novamente, os Nobres, temerosos do apoio popular que o Tribuno recebia, 

tramaram assassiná-lo.

Para não morrer nas mãos do inimigo, Caio Graco pediu a um escravo que 

o matasse.

Os partidários das propostas dos Irmãos Graco foram mortos a mando 

do Senado.

Assim, foram sufocadas as propostas de Reformas Sociais dos Irmãos Graco.

No entanto, a República Romana continuou sendo agitada por tensões, lutas e 

deterioração das instituições nas áreas Política, econômica e Social.



A República

Ascensão de Júlio César

Com as conquistas territoriais obtidas pelos exércitos romanos, os mais destacados 

chefes militares adquiriram Prestígio Político em Roma.

Como eram também Magistrados, assumiram a liderança da vida política da cidade.

E os Senadores Romanos foram perdendo o controle do Poder.

Entre os líderes militares mais influentes da época, podemos destacar Júlio César (100-44 

a.C.), que assumiu quase todos os Poderes existente em Roma:

Foi Cônsul, Tribuno Permanente, Ditador Vitalício, Somo Sacerdote e Comandante 

Supremo do Exército.

Sob seu Governo, promoveu-se uma reorganização político-administrativa em Roma, 

distribuíram-se terras entre os soldados, impulsionou-se a colonização das províncias

romanas (áreas conquistadas), construíram-se Estradas e Edifícios e reformulou-se o 

Calendário.



A República

Tão grandes eram os poderes de César, que a Aristocracia Republicana temia a 

completa extinção das instituições da República.

Acusado de pretender proclamar-se Rei, César foi assassinado, em 44 a.C., vitima de 

uma conspiração de Senadores liderada por Bruto e Cássio.

– Otávio e a Passagem para o Império

Em 43 a.C., estabeleceu-se um Novo Governo em Roma, formado por Marco 

Antônio, Otávio e Lépido.

Sucedeu-se uma série de lutas políticas e militares entre esses líderes e seus 

partidários, motivadas, entre outros fatores, pela relação entre Marco Antônio e 

a Rainha Egípcia Cleópatra.

Dessas lutas, Otávio, que era sobrinho-neto de Júlio César, saiu-se vitorioso, 

tornando-se o principal governante de Roma e dos Territórios Dominados pelos 

Romanos, entre os quais o Egito, conquistado em 31 a.C.



Júlio César



Júlio César



Otávio Augusto



O Império

Apogeu e Declínio de Roma

A partir de 27 a.C. Otávio foi acumulando Poderes e Títulos, entre eles o de Augusto, isto é, 

Divino, Majestoso.

Na prática, tornou-se Governante Supremo de Roma, um verdadeiro Rei, embora não tenha 

assumido oficialmente este título e tenha permitido que as Instituições Republicanas –

como o Senado – continuassem existindo na aparência.

Durante seu longo governo (de 27 a.C. a 14 d.C.), Otávio Augusto realizou uma série de 

Reformas Administrativas, continuou com o processo de Profissionalização do Exército

Romano e preocupou-se em organizar internamente o Império, reduzindo o avanço das 

conquistas militares.

Pax Romana

O Império Romano atingiu a sua máxima extensão em meados do Século II, com cerca de 

4 milhões de quilômetros quadrados (quase metade do território Brasileiro atual) e uma 

população estimada em 70 milhões de habitantes, incluindo homens, mulheres e crianças, 

livres e escravos.



O Império

A partir das medidas adotadas por Otávio Augusto, o Império passou a desfrutar de um 

período de Paz, que ficou conhecido como Pax Romana – Paz Romana.

Esse período estendeu-se, aproximadamente, até o começo do Século III, abrangendo o 

Governo de vários Imperadores, que podem ser agrupados em Quatro Dinastias:

– Dinastia dos Júlio-Claudius (14-68)

Tibério, Calígula e Nero;

– Dinastia dos Flávios (69-96)

Vespasiano e Domiciano;

– Dinastia dos Antoninos (96-192)

Nerva, Trajano, Adriano, Marco Aurélio, Antonino Pio e Cômodo;

– Dinastia dos Severos (193-235)

Sétimo Severo, Caracala, Macrino, Heliogábalo e Severo Alexandre.



Pão e Circo – Controlando a Tensão Social

Roma foi uma das maiores cidades do Mundo Antigo.

No Século II, sua população era de aproximadamente 1.200.000 habitantes, vindos de 

toda a parte do Império.

Para manter sob controle esse grande número de pessoas, muitas sem ocupação e vivendo 

pelas ruas, as autoridades romanas distribuíam periodicamente alimentos (Pão) e promovia 

diversos espetáculos públicos (Circo).

Assim, “Pão e Circo” foi a fórmula utilizada para diminuir as Tesões Sociais.

Eram tantas as festas e os espetáculos, que o Calendário Romano chegou a ter 

175 feriados por ano.

Entre os espetáculos mais populares estavam as lutas contra animais ferozes, e os 

combates entre Gladiadores.

Gladiadores eram, normalmente, escravos ou prisioneiros de guerra treinados 

em escolas especiais de lutas (Ludus Gladiatorius).



Pão e Circo – Controlando a Tensão Social

Além das lutas de Gladiadores, os Romanos adoravam espetáculos de Circo e de Teatro.

Nos Circos, os Romanos assistiam a acrobacias realizadas por ginastas e equilibristas.

Havia também corridas de cavalos atrelados a carruagens.

Nos Teatros, os Romanos assistiam a peças dos mais variados gêneros:

Sátira

Composição poética ou teatral que critica ou ridiculariza vícios ou defeitos;

Tragédia

Composição poética ou teatral que focaliza terror, piedade e catástrofe;

Pantomima

Representação teatral sem o uso de palavras, apenas de gestos e expressões 

fisionômicas.



O Coliseu Romano



Corrida de Bigas
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Economia e Sociedade

Durante os dois primeiros séculos do Império, a atividade comercial desenvolveu-se 

intensamente, impulsionada por fatores como a existência de uma moeda comum, a 

generalização do Direito Romano e a construção de Estradas ligando os diversos pontos 

do Império.

Calcula-se que havia cerca de 80 mil quilômetros de Estradas Pavimentadas

interligando as diversas regiões que o compunham.

No plano social, com a desaceleração e, ao longo do tempo, a interrupção das conquistas, 

houve uma redução progressiva do número de escravos na sociedade romana.

Dessa forma, em vez de prisioneiros de guerra, esse grupo social passou a ser 

constituído, em sua maioria, por filhos de escravos.

Muitos senhores passaram a adotar, então, um novo sistema em relação à escravidão, e o 

número de libertos aumentou.



O Império

No meio rural, por exemplo, concedia-se liberdade para alguns escravos, que se 

transformaram em colonos ligados à terra do senhor e com uma série de obrigações a 

cumprir.

Alguns desses ex-escravos enriqueceram e tornaram-se cidadãos romanos, embora não 

tenham conquistado todos os direitos dos nascidos livres, como, por exemplo, a 

possibilidade de candidatar-se a certos cargos públicos.
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Crise do Império

A partir do Século III, o Império Romano entrou num longo período de Crise, processo que 

é tema de estudos e debates entre historiadores.

Vejamos alguns elementos comumente apontados para explicar essa crise.

Razões da Crise

A estrutura administrativa e militar necessária para um Império tão vasto e habitado 

por povos de origens e culturas diversas exigia elevados gastos públicos.

Para custear estes gastos, a carga tributária foi ampliada ao longo do tempo, 

tornando-se pesada diante do enfraquecimento da economia romana – que se 

ressentia, por exemplo, da falta de reposição da mão de obra escrava .

Como dissemos, a mão de obra estava sendo substituída, em parte, por 

novas relações de trabalho.
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A crise agravou-se, quando os Romanos tiveram de enfrentar, em suas fronteiras, a 

pressão militar dos povos que eles chamavam de Bárbaros (Visigodos, Ostrogodos e 

Alamanos, entre outros), ou seja, povos que viviam fora do território do Império e não 

falavam a sua língua.

O problema é que muitos destes Bárbaros tinham sido incorporados ao exército 

romano como mercenários.

Assim, boa parte do exército romano era composta de soldados dos 

próprios povos que eles combatiam.

Além disso, disputas internas entre os chefes militares romanos geraram indisciplina 

no exército e desestruturavam o comando central de Roma.

A crise afetava, sobretudo, a porção ocidental do Império.

Percebendo isso, em 330 o Imperador Constantino decidiu mudar a Capital do 

Império para sua porção Oriental.

Com esse objetivo, remodelou a antiga cidade de Bizâncio e fundou 

Constantinopla (termo que significa “Cidade de Constantino” e hoje corresponde 

à cidade de Istambul, na Turquia).



Divisão do Império Romano
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Divisão do Império

Em 395, com a morte do Imperador Romano Teodósio, o  Império foi dividido entre seus 

dois filhos:

Honório

Recebeu o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma;

Arcádio

O Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla.

Buscava-se com essa divisão, melhorar a administração das regiões Oriental e Ocidental.
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As Invasões e a Queda de Roma

O Império Romano do Ocidente, no entanto, enfraquecido pelas divisões internas, pela 

indisciplina no exército e pela miséria da população, não teve forças para resistir aos 

sucessivos e iminentes saques e ataques dos povos “Bárbaros”, que se prolongaram por 

quase dois séculos.

Os Exércitos dos invasores eram eficientes nos combates localizados devido à 

experiência guerreira dos soldados, à coesão das tropas e às boas armas metálicas.

Assim, em 476, o último Imperador de Roma, Rômulo Augusto, foi deposto por 

Odoarco, Rei dos Hérulos, um dos povos “Bárbaros”.

Por sua vez, o Império Romano do Oriente – embora com transformações – sobreviveu até 

1453, ano em que os Turcos conquistaram Constantinopla.



Invasões Bárbaras
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Do Politeísmo ao Deus Único Cristão

Os Romanos eram Politeístas, isto é, adoravam vários deuses.

Com a conquista da Grécia, assimilaram diversas divindades gregas, rebatizando-as com 

nomes Latinos.

Para os Romanos, a Religião tinha, em grande medida, um sentimento prático e utilitarista. 

Havia dois tipos de culto: 

Privado

Celebrado pelo chefe da família – Pater Familiae;

Público

Celebrado pelos Sacerdotes Romanos, com a supervisão dos Magistrados.

O Chefe Geral da Religião era o Sumo Pontífice – Pontifex Maximus.



Religião

A Religião também era um dos fundamentos do Estado Romano, sendo utilizada freqüentemente 

com finalidade política.

No período Imperial, começou-se a venerar a figura do Imperador.

Após a morte, os Imperadores Romanos passavam a ocupar lugar entre os deuses 

tradicionais, numa cerimônia que se denominava Apoteose.

Além da Religião Oficial, seguida predominantemente pelos cidadãos de posição social 

elevada, havia também as crenças ligadas à Religiosidade Popular, mantida principalmente 

pelas pessoas comuns (pobres e escravos), que, por meio de rituais de magia, buscavam a 

proteção sobrenatural contra os males e a violência do cotidiano.
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O Surgimento do Cristianismo

Durante o reinado do Imperador Otávio Augusto, segundo a tradição cristã, nasceu Jesus 

Cristo na cidade de Belém, na Galiléia, região que estava sob o domínio do Império 

Romano.

O nome Jesus quer dizer, em hebraico, “Deus Salva”, o que exprime para os cristãos, sua 

identidade e sua missão no mundo.

Já o nome Cristo vem da tradução grega de Messias (aquele que é “ungido”, 

“consagrado” para uma missão divina).

Ao completar 30 anos de idade, Jesus teria percorrido a Judéia, pregando sua Mensagem 

Religiosa.

Anunciou ser o Messias enviado pelo Deus Único, criador de todo o Universo. Disse 

também que todos podiam ter acesso ao Reino de Deus o obter a salvação eterna (por 

meio do perdão de todos os pecados), e a recompensa final, após a morte, que é a 

Glória de viver no Paraíso Celestial.
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Depois da morte de Jesus, o Cristianismo foi difundido pelo Império Romano por meio de 

pregação de seus Discípulos.

Inicialmente, a Nova Religião encontrou maior repercussão entre os Pobres e os 

Escravos, que se convertiam acreditando na Salvação Eterna.

A mensagem de Jesus foi formalizada por seus seguidores (que escreveram o Novo 

Testamento), constituindo a base do Cristianismo, Religião que marcaria profundamente a 

história do Mundo Ocidental.
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A Perseguição aos Cristãos

Foi durante o Governo do Imperador Nero (54-68) que tiveram início as primeiras 

perseguições aos Cristãos.

Estas perduraram, de forma intermitente, até o Governo de Diocleciano, que 

promoveu a última e mais cruel delas (303-305).

Dentre as causas que explicam o combate violento aos Cristãos, destacam-se:

➢ A  oposição dos Cristãos à Religião Oficial de Roma, aos Cultos Pagãos 

Tradicionais e ao culto à pessoa do Imperador Romano.

➢ A Negação de diversas Instituições Romanas, como resultado dessa oposição 

(por exemplo, a recusa em servir no Exército Pagão dos Romanos).

A punição e o martírio dos Cristãos era aproveitados como um espetáculo trágico, de 

grande atração pública, que divertia a população. 

Lançados numa arena eles eram obrigados a enfrentar, desarmados leões e outras 

feras.



A Perseguição aos Cristãos
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A Conquista da Liberdade Religiosa

Apesar dos anos de perseguição, o Cristianismo conseguiu sobreviver e conquistar um 

número crescente de adeptos.

A maneira heróica com que muitos cristãos resistiram aos sofrimentos, nos martírios 

públicos, começou a ser interpretada como algo possível apenas devido a uma força 

milagrosa, vinda de Deus.

Com as crises socioeconômicas de Roma, que se intensificaram a partir do Século III, a 

conseqüente falta de esperança, muitas pessoas das Classes Dominantes converteram-se 

ao Cristianismo.

Paralelamente a esse processo, a perseguição aos cristãos tornou-se cada vez mais 

branda.

A partir de 313, o Imperador Constantino adotou uma política de tolerância religiosa em 

relação aos Cristãos, que puderam realizar seus cultos públicos.
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Em 380, o Cristianismo passou a ser considerado a Religião do Estado, quando o 

Imperador Teodósio recebeu o Batismo Cristão.

Cerca de Uma Década depois, os Cultos Pagãos foram proibidos, e o Cristianismo

tornou-se, efetivamente, a Religião Oficial de Roma, promovendo a organização da 

Igreja Católica Romana, que construiu sua hierarquia tendo como modelo a Estrutura 

Administrativa do Império.
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Organização, Praticidade e Grandeza

Grandes conquistadores, os Romanos entraram em contato com diversos povos, absorvendo e 

recriando elementos de suas culturas, principalmente da Grega.

Por outro lado, eles também foram responsáveis por difundir por todo o Império uma grande 

quantidade das idéias e dos princípios que eles mesmos haviam incorporado, como foi o 

caso da Religião Cristã.

Costuma-se destacar como característica dos Romanos seu espírito prático e organizador.

Isso se revelou não apenas nos conceitos sociais, administrativos e políticos que 

desenvolveram, mas também em algumas de suas principais contribuições culturais, como 

veremos em seguida.
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Direito Romano

Uma das mais significativas contribuições da cultura romana para os povos ocidentais

está no campo do Direito, que ocupava a posição central no conjunto do saber romano.

Ainda hoje, diversos preceitos do Direito Romano constituem fonte de inspiração para 

os Juristas.

Muitas Legislações foram criadas pelos Romanos para regulamentar o comportamento e 

as relações sociais nos vastos domínios de Roma.

Desde a Lei das Doze Tábuas no Século V a.C. – o Primeiro Código Romano escrito 

– a Legislação Romana transformou-se, segundo nossa visão, de um conjunto de 

normas rígidas e severas, em conceitos jurídicos mais brandos.

O Direito Romano tornou-se tão abrangente, que boa parte das relações sociais

era regida por Normas Jurídicas.
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Em 212 d.C., por meio de um Edito do Imperador Caracala, foi concedida a Cidadania 

Romana a todos os habitantes livres das Províncias do Império.

A recordação da Ordem Romana, aliando justiça e autoridade num quadro territorial 

grandioso, não se apagou dos espíritos do homem do Ocidente e, desde a Idade 

Média, inspirou os seus Príncipes, os seus Legisladores e os seus Poetas.

No entanto, numa sociedade com tantas desigualdades, nem tudo o que o 

Direito estabelecia formalmente aplicava-se à vida cotidiana da maioria das 

pessoas.

Uma pessoa comum pouco tinha a ganhar 

processando os poderosos...



Direito Romano
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Arquitetura e Escultura

Segundo a análise de muitos historiadores, a Arte Romana não buscava o belo em si –

exceto no Artesanato de Luxo – valorizava especialmente os aspectos técnicos, práticos 

e, por vezes, utilitários.

A Arquitetura destaca-se na Arte Romana justamente porque buscava a convivência do útil 

com o belo.

Os Romanos produziram uma Arquitetura grandiosa e imponente, expressos nos mais 

variados tipos de construção:

Teatros, anfiteatros, basílicas, termas, aquedutos, 

circos, templos e Palácios.

Nessas construções, por seu aspecto monumental, destacavam-se os 

arcos, as abóbodas e as cúpulas.
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Roma notabilizou-se também pela construção de eficientes Estradas e Pontes, que foram 

fundamentais para garantir a Unidade do Império.

Elas permitiam a rápida locomoção do exército e facilitavam o intercâmbio 

comercial entre as diversa cidades.

Na Escultura, destacaram-se os retratos – cabeça ou busto – e as Estátuas Eqüestres.

Os Escultores Romanos preocupavam-se em conseguir a reprodução mais fiel 

possível da realidade, e não a idealização dos modelos, como faziam os Gregos.



Arquitetura Romana
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Literatura

Na Literatura, os Escritores e Pensadores Romanos manifestaram uma busca 

permanente pela beleza e pela elegância. Entre eles, destacavam-se: 

O poeta Virgílio (70-19 a.C.):

Autor do poema épico Eneida (inspirado na Ilíada e na Odisséia); 

O poeta Horácio (65-8 a.C.):

Autor de Odes, Sátiras e Epístolas, foi considerado por muitos poetas, a partir do 

Renascimento, um modelo de virtudes clássicas do equilíbrio; 

O poeta Ovídio (43 a.C- 17 d.C.)?

Autor de A Arte de Amar; 

O filósofo e brilhante orador Cícero (106-43 a.C.);

E o historiador Tito Lívio (59-17 a.C.).

A produção literária desse período era escrita em Latim, 

idioma oficial do Império Romano.



Origem do Mecenato

Não era apenas por meio da força que as classes dominantes de Roma queriam impor-se aos 

povos conquistados. Desejavam, também, ser vitoriosos no plano cultural.

O anseio de Roma por projeção cultural foi bem compreendido por Otávio Augusto, que, durante 

seu Governo (27 a.C.-12 d.C.), incentivou uma política de proteção a artistas e intelectuais.

O objetivo dessa política cultural era estimular a produção de obras que exaltassem a glória 

de Roma e de seu Governo.

É nesse contexto que, durante o “Século de Augusto”, encontramos ricos cidadãos, como o 

célebre Mecenas, que concediam proteção e apoio financeiro a diversos artistas e 

intelectuais.

Os poetas Virgílio, Horácio e Ovídio e o historiador Tito Lívio são exemplos de 

personalidades favorecidas por este tipo de apoio.

Do nome Mecenas originaram-se os termos Mecenas, usado para denominar a pessoa 

rica que patrocina as artes e as ciências, e Mecenato, que designa essa atividade de 

proteção.



Latim: A Língua-mãe do Português

A Língua Latina constituiu uma das mais importantes permanências culturais da Roma Antiga

entre os povos ocidentais.

Idioma original dos habitantes do Lácio, o Latim difundiu-se na Antiguidade justamente 

com as conquistas romanas.

Durante toda a Idade Média e o Renascimento, o Latim continuou sendo utilizado com 

língua culta, principalmente nos meios acadêmicos e eclesiásticos – Igreja 

Católica.

O Latim é o Idioma Oficial da Igreja Católica.

Do Latim, originaram-se os idiomas Italiano, Português, Espanhol, Francês e 

Romeno entre outros.

Essas línguas são conhecidas como línguas latinas, 

neolatinas ou românicas.



Inscrições em Latim
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