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A República romana 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 3, Capítulo 10 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é analisar as principais características da República 

romana. Nesse caso, será dada especial ênfase às insatisfações e revoltas dos plebeus, que 

contribuíram para o processo de expansão da participação política durante o período republicano na 

Roma antiga. Além disso, os alunos serão estimulados a traçar analogias e comparações entre a 

República romana e o sistema republicano atualmente vigente no Brasil. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender o processo de instauração da República romana e a maneira como ela foi 
estruturada. 

• Entender a influência dos romanos, principalmente na cultura ocidental, por meio das 
instituições políticas que criaram. 

• Traçar paralelos entre as características da República romana e do sistema republicano 
instalado atualmente no Brasil. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidades 

As noções de cidadania e política na 
Grécia e em Roma 

(EF06HI11) Caracterizar o processo de formação da Roma Antiga e suas 

configurações sociais e políticas nos períodos monárquico e republicano. 

(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na 
Grécia e Roma antigas. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – A constituição da República em Roma 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: os alunos estarão sentados em suas carteiras, organizadas de modo que estejam de frente para 

o quadro e para o professor 

Recursos e/ou material necessário: quadro, giz, cartolina ou papel kraft 

Material de referência:  

• O que é República? Disponível em: <www.todapolitica.com/republica>. Acesso em: 17 jun. 2018. 

• Roma – República. Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/romarepublica.htm>. 

Acesso em: 17 jun. 2018. 

Para levantar os conhecimentos prévios dos alunos e aproximá-los do tema que vai ser 

trabalhado nessa sequência didática, pergunte a eles o que entendem por república e se sabem como 

ela foi criada.  

Após ouvir as respostas e comentá-las, desenvolva uma aula expositiva sobre a República 

romana. Explique que a república é uma estrutura de governo criada pelos romanos em 509 a.C. e que, 

por princípio, opõe-se à monarquia, regime de governo no qual o poder é centralizado na figura do rei, 

que se mantém no posto até a sua morte ou quando abdica do trono. Já a república é caracterizada 

pela realização de eleições para a escolha das autoridades políticas (cuja votação é feita por 

representantes de uma população ou diretamente pelo povo), que cumprem mandatos previamente 

estabelecidos. 

No caso de Roma, a monarquia foi deposta pelo Senado romano – que já existia durante a 

monarquia e que funcionava como um órgão com a função de controlar o poder do rei, podendo 

inclusive vetar suas decisões. O Senado romano era dominado pelos patrícios, pessoas que pertenciam 

à aristocracia (grupo social que correspondia à elite da sociedade romana). Com a instalação da 

república, esse grupo ampliou seu poder sobre o restante da sociedade romana. 

Explique também como era a estrutura do governo republicano em Roma, que contava com o 

Senado (senadores cumpriam mandatos vitalícios e tinham por função assessorar e fiscalizar a atuação 

dos magistrados) e com as assembleias de cidadãos (da qual podiam fazer parte todos os cidadãos, 

que exerciam mandatos de um ano, em dupla ou em colegiado, de forma a dar conta das demandas 

do Estado romano). Também existiam as magistraturas romanas, que contavam com os cônsules (que 

dirigiam o Estado e o exército), os pretores (que eram responsáveis pela aplicação da justiça), os edis 

(que cuidavam do abastecimento e da administração da cidade de Roma) e os questores (que 

cuidavam das finanças e faziam a cobrança dos impostos). 

É importante também abordar o papel dos plebeus, cidadãos livres que, apesar de atenderem 

requisitos de renda, por não terem origem aristocrática, não possuíam inicialmente direitos políticos. 

Foi a partir de revoltas e pressões políticas feitas pelos plebeus, como a ameaça de não mais atender 

às exigências de participação nas atividades militares de Roma, que houve o alargamento da 

www.todapolitica.com/republica
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/romarepublica.htm
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participação política na república e a constituição do Tribuno da Plebe. A atuação e os poderes desse 

novo órgão foram crescendo à medida que foi sendo ampliada a representatividade de plebeus nesse 

órgão, com o poder de vetar as decisões do Senado e os atos dos magistrados.   

Ao analisar a estrutura social de Roma e o seu acesso à participação política, levante também 

com os alunos a questão dos escravos e das mulheres, que não eram considerados cidadãos livres e, 

por essa razão, não podiam participar da vida política de Roma. 

Em meio a tal panorama sobre a República romana, realize um paralelo com a República 

brasileira, que foi proclamada no Brasil em 1889, encerrando um regime monárquico. Explique que, 

assim como em Roma, a República no Brasil passou por transformações, tendo períodos de maior 

abertura à participação política por parte da população brasileira, mas também vivendo momentos 

em que o governo esteve sob o controle de regimes autoritários e ditatoriais, nos quais os mecanismos 

de participação popular eram reduzidos. 

Proponha aos alunos que se dividam em quartetos para que realizem uma pesquisa a ser 

entregue na aula seguinte. Distribua o material necessário para a produção. Cada grupo deverá 

elaborar um painel sobre um dos três poderes que organizam o Estado republicano brasileiro: o 

Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Esse painel, feito em cartolina, vai apresentar os resultados da 

pesquisa feita pelo grupo e poderá ser ilustrado com imagens extraídas de revistas, jornais, pesquisas 

na internet ou reproduções próprias que façam referência ao poder pesquisado. É importante orientar 

que a pesquisa sobre cada um dos poderes precisa responder a estas questões: 

• Qual é a sua principal missão? 

• Quem são os seus principais representantes no país (em nível federal)? De que forma são 
eleitos ou nomeados esses representantes para exercerem tal função? 

• Quais são suas principais funções? Cite um exemplo de uma ação importante 
implementada pelo poder pesquisado. 

• Quais foram as fontes utilizadas para a realização do trabalho? 

 

Aula 2 – A República no Brasil: comparações possíveis com a República romana 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: os alunos estarão sentados em suas carteiras, organizadas em semicírculo, para que seja 

realizada a projeção no quadro e o debate com os alunos e o professor 

Recursos e/ou material necessário: quadro e fita adesiva 

Antes de pedir aos grupos que apresentem a pesquisa que prepararam sobre um dos três 

poderes brasileiros, relembre a turma que tal atividade foi motivada pelo aprendizado sobre a criação 

da república na Roma antiga e as suas principais características. 
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Em seguida, chame um grupo por vez para afixar o seu painel no quadro e apresentar a 

pesquisa realizada, compartilhando assim seu trabalho com os colegas. Oriente-os a explicar todos os 

aspectos que foram colocados nos painéis e aproveite para questionar sobre as fontes utilizadas para 

a pesquisa, explicando que o tratamento, o registro e a apresentação das fontes é uma das etapas 

importantes da realização de uma pesquisa histórica. Questione-os ainda sobre quais foram as 

dificuldades encontradas na realização do trabalho. 

Após a apresentação dos trabalhos por todos os grupos e de terem conhecido mais detalhes 

acerca dos três poderes que regem o Estado republicano brasileiro, retome com os alunos a 

organização política de Roma, fazendo alusão ao Senado, aos magistrados e ao Tribuno da Plebe. 

Explique que o modelo republicano romano exerceu grande influência na formação das 

sociedades ocidentais e que alguns de seus princípios podem ser percebidos na organização das 

repúblicas modernas. É importante enfatizar que a República romana estava organizada segundo 

princípios distintos das repúblicas modernas, como a brasileira. Em Roma, por exemplo, a república 

não se organizava segundo o princípio da divisão dos poderes, um dos pilares das modernas repúblicas.  

Oriente-os, nos 15 minutos finais da aula, a produzir um texto-síntese a respeito do que foi 

discutido nessas aulas, contendo informações obtidas dos trabalhos dos colegas. Recolha esse texto 

para corrigir e devolver comentado. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o desenvolvimento da turma, acompanhe os alunos durante as atividades e 

verifique se cada aluno:  

• compreende as principais características da república e o processo de sua instalação na 
Roma antiga; 

• amplia o entendimento sobre a organização social e política do Estado republicano 
romano; 

• estimula o diálogo e a cooperação visando promover a resolução de conflitos; 

• participa das atividades propostas e entende a divisão da organização do Estado brasileiro 
em três poderes autônomos: Executivo, Legislativo e Judiciário. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Quais foram as motivações dos patrícios para instituir o sistema republicano em Roma? 

2. Quais são as atribuições dos cônsules e qual é a duração do mandato que exerciam previstos pela 
República romana? 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos respondam que os patrícios, integrantes da aristocracia romana, eram 
opositores da monarquia e da centralização das decisões políticas na figura do rei. Dessa forma, 
derrubaram a monarquia que até então governava Roma, e em 509 a.C. instituíram o sistema 
republicano, buscando ampliar a sua influência sobre a tomada de decisões acerca do Estado 
romano. 

2. Espera-se que os alunos respondam que os cônsules tinham a responsabilidade de dirigir o Estado 
e o exército romano, exercendo mandatos de um ano de duração. 


