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Formação 
Localização: Península Itálica (região do Lácio). 
Teorias de formação:  
- Teoria mitológica (Eneida/Virgílio): Rômulo e Remo. 
- Teoria histórica: migração indo-europeia / fusão com povos locais. 
• Lígures e sículos (autóctones).  
•  Italiotas (indo-europeus): etruscos (norte / militarismo) + latinos: (centro 

/ língua). 
• Gregos: sul / 2ª diáspora / mitologia. 

Sinecismo: crescimento dos genos + formação da propriedade privada da 
terra. 

 
 
Monarquia (753-509 a.C.)  
Características gerais:  
- Heptarquia etrusca = 7 reis estruscos. 
- Carência de fontes históricas / história mitológica. 
- Sinecismo: 
• Crescimento demográfico / concentração fundiária / tensões sociais. 

- 509 a.C.: Revolta patrícia: queda da monarquia. 
• Formação da República. 

 
 
República (509-27 a.C.) 
Características gerais:  
- Sistema administrativo e patrimonial do Estado. 
- Estado: bem público = o estado não é patrimônio do governante. 
- Ruptura com a estrutura monárquica. 
- Não era democrática (participação censitária). 

 
 
 
 
 

Sociedade Republicana: 

 
 

Lutas sociais na República 
Lutas sociais:  
- Consequência do caráter censitário da sociedade e da política. 
Resultado:  
- Lutas entre plebeus e patrícios. 
- Principal reivindicação: questão agrária (terra = direitos). 

 
 

As Reformas Legislativas (séc. V - IV a.C.) 
Consequência da greve geral da plebe em 494 a.C. 
Principais reformas: 
490-471 a.C.: Criação do Tribunato da Plebe. 
- 10 plebeus com poder de veto sobre o senado / eleitos por plebeus . 
- Custo das campanhas eleitorais: financiado por patrícios. 
450 a.C.: Decênviros: 10 legisladores escolhidos para escrever as leis. 
- Responsáveis pela elaboração da Lei das XII tábuas. 
- Princípio: igualdade jurídica entre patrícios e plebeus. 
- Manutenção dos privilégios políticos para os senadores. 
445: Lei Canuleia: 
- Liberdade de casamento entre patrícios e plebeus (ascensão social). 
367: Lei Licínia-Sextia: 
- Terras de conquistas = deveriam ser divididas entre a plebe (ager publicus). 
- Consulado: ao menos um cônsul deveria ser plebeu. 
- Fim da escravidão por dívidas. 
284: Lei Hortênsia: 
Plebiscitos: consultas populares deliberativas. 

 
Consequências das Reformas: 
- Fim da escravidão por dívidas = como conseguir escravos? 
- Solução: expansão militar sobre o mediterrâneo. 
• Agradava aos patrícios = mais terras e escravos. 
• Agradava aos equestres = Mediterrâneo = comércio. 
• Agradava à plebe = terras de conquista (ager publicus). 
• Projeto de expansão: Mare Nostrum (nosso mar) = Guerras Púnicas. 
 

Guerras Púnicas (264-146 a.C.) 
Guerras Púnicas: Roma X Cartago (antiga colônia fenícia). 
- 3 guerras: vitória final romana. 
- Consequências: 
• Expansão territorial = formação de latifúndios.  
• Generais: latifundiários = tornam-se patrícios = membros do senado. 
- Aceleração da militarização da política. 

• Escravidão: expansão da mão de obra escrava (campo e cidade). 
- Êxodo rural da plebe: falta de terras e desemprego no campo. 

• Colonialismo: abastecimento de Roma / controle da inflação. 
• Plebe: pauperização (empobrecimento). 
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As três Guerras Púnicas 
 

 
 

 
 

 


