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CIVILIZAÇÃO ROMANA II (AULA 07) 
 

                                   Prof. Rodolfo 

 

Crise da república (séc. II a.C – I a.C.) 
Principais causas: 
- Fracasso da Reforma Agrária: Os Irmãos Graco. 
- A Ditadura: profissionalização do exército e fortalecimentos dos generais. 
- As Revoltas: Revolta de Espártaco e Revolta de Sertório. 
- Triunviratos e Principados: as Guerras Civis e a formação do Império. 
 
A tentativa de Reforma Agrária (131-121 a.C.) 
Irmãos Graco: Tribunos da Plebe. 
Tibério Graco (163-133 a.C.): propõe ao Senado à Lei Agrária. 
- Lei Agrária: divisão do Ager Publicus entre os plebeus e ocupação da 

fronteira. 
- Oposição à Lei Agrária: patrícios e generais =  assassinato de Tibério 

Graco. 
Caio Graco (154-121 a.C.): retoma a Lei Agrária e propõe a Lei Frumentária 
(trigo). 

− Ameaçado por generais e políticos, comete suicídio como um ato 
político. 

Resultado do fracasso da Reforma Agrária: revoltas populares contra os 
patrícios. 
 
As Revoltas Plebeias (121-110 a.C.) 
Partido Aristocrático (Patrícios) X Partido Popular (Plebeus) 
- Consequência: grande instabilidade social e ameaça ao poder patrício 
- Senado: temendo o agravamento das revoltas, convoca uma Ditadura. 
- Ditadura: governo militar provisório, com duração máxima de 01 ano 

(governo de exceção exercido por um general). 
- Ditador: assume o comando da República, controlando o Consulado e o 

Senado. 
 
A Ditadura de Mario (110-86 a.C.) 
General Caio Mario (157-86 a.C.): exerceu sucessivos mandatos como 
Ditador. 
• Submeteu o Senado ao seu poder. 
• Perseguiu e executou seus opositores. 
Reforma do exército (Reformas Marianas): 
• Novos armamentos e técnicas de combate. 
• Profissionalização do Exército: criação do soldado de carreira. 
• Soldo: pagamento ao soldado de carreira efetuado pelos generais. 
• Plebe: tem na carreira militar uma forma de ascensão social. 
• Resultado: os generais passam a ser os principais financiadores da plebe. 
 
A Ditadura de Sula (82 a.C) 
• General Lucio Cornélio Sula (138-78 a.C.): ditador durante o ano de 82 a.C. 
• Restaurou o poder das instituições republicanas, enfraquecidas após a 

longa ditadura de Mario. 
• Perseguiu os apoiadores e parentes de Mario. 
• Após restaurar o funcionamento institucional da República, se retirou da 

vida pública. 
• Manteve as reformas marianas no exército. 
 
As revoltas após a Ditadura 
Revolta de Sertório (80-72 a.C.): liderada por Quinto Sertório (122 -72 a.C.). 

– Foi controlada pelo general Cneu Pompeu Magno (106–48 a.C.). 
Revolta dos Escravos (73-71 a.C.): liderada por Espártaco (109-71 a.C.). 
- A revolta foi contida pelo general Marco Licínio Crasso (114–53 a.C.). 
Conspiração de Catilina (63 a.C.): liderada por Lúcio Catilina (108- 62 a.C.) 

– Foi controlada pelo senador Marco Túlio Cícero (106–43 a.C). 
Resultado das revoltas:  maior prestígio dos generais Crasso e Pompeu. 
60 a.C.: o senado nomeia três generais para o consulado: Pompeu, Crasso e 
Caio Júlio César (100-44 a.C.) = início do Triunvirato. 
 
1º Triunvirato: 60-49 a.C. 
• Divisão da República em três territórios administrativos, um para cada 

cônsul. 
- Júlio César: Gália, Ibéria e Britânia (apoio da Plebe). 
- Pompeu: Itália (apoio dos patrícios). 
- Crasso: Oriente, norte da África. 
• 54 a.C.: Morte de Crasso na Síria. 
• 54-49 a.C.: Guerra Civil: Pompeu X César = vitória de César. 
Consequência: início do Principado de César (49-44 a.C.). 
 

 

Principado de César: 49-44 a.C. 
• Governo autocrático. 
- César consegue vários títulos que aumentavam o seu poder (cônsul 

vitalício, ditador perpétuo, sumo pontífice e 1º cidadão). 
• Manipulação da plebe: aplicação do pão e circo (evergetismo). 
• 44 a.C.: temendo o fechamento do Senado, um grupo de patrícios organiza o 

assassinato de Júlio César em 15/03/44 a.C. (“idos de março”).  
 
2º Triunvirato (44-31 a.C.) 
• Senado: nomeia um novo Triunvirato para a República. 
- Caio Júlio César Otaviano (Otávio – 63-14 a.C.). 
- Marco Antônio (83-30 a.C.). 
- Marco Emílio Lépido (80-13): foi afastado do Triunvirato em 33 a.C. 

• Otávio e Marco Antônio: disputam o poder da República. 

– Marco Antônio: busca apoio do Egito (Cleópatra). 

– Otávio: explora a aliança de Marco Antônio com o Egito para reunir tropas 
e apoio (Questão do Egito). 

– 31 a.C.: Batalha de Actium: vitória de Otávio = início do Principado de 
Otávio. 

 
Principado de Otávio: 30-27 a.C. 
• Apoio do Senado e dos Sacerdotes. 
• Manutenção do Senado aberto. 
- Consegue os títulos de Sumo Pontífice, Princeps Senatus e Augusto. 
- Inicia um processo de moralização dos costumes. 
- Reforma urbana de Roma: novas construções monumentais e 

substituição das fachadas de tijolos por mármore. 
- Fim das Guerras Civis (paz interna). 
- Obtém o título de Imperador. 
 

 

 


