
TEMA 13 ROMA, DA REPÚBLICA AO IMPERIO- Entrega límite 9 maio 

Imos dar o tema de Roma, pero antes, facemos unha breve referencia ao tema 12, nel 

aprendemos  que na Península Ibérica antes da chegada dos romanos, había unha 

serie de culturas  de pobos que vívian nela: Os Iberos, os celtas, e tamén pobos que 

chegaran do leste do Mediterráneo : Fenicios, gregos( demos no tema anterior que os 

gregos fundaran colonias) e cartaxineses, tamén no sur da Península estaba a cultura 

de Tartesos da que pouco se sabe. 

A nós, como galeg@s interésanos moito coñecer que no territorio de Galiza había unha 

cultura, un pobo, a cultura castrexa, os habitantes dos castros, unhas aldeas sitúadas 

en outeiros,rodeadas por murallas, e con casas de pedra  circulares e tellado de palla. 

Os castro  existiron en Galiza dende os séculos VII antes de Cristo, até a conquista 

Romana nos séculos I aC . Ver isto napáxina 222 e 223 no apartado A cultura Castrexa 

Seguro que moit@s de vós estivestes nalgún castro como o de Santa Tegra, o de 

Baroña que sae na imaxe do comezo do tema na páxina , ou o castro de Vigo. 

RESUMO DO TEMA 13 ROMA, DA REPÚBLICA AO IMPERIO 

Para aprender mellor os conceptos, ver estes breves e divertidos videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6k 

https://www.youtube.com/watch?v=mPaMyXwls7U 

 

Neste tema temos que aprender que Roma, unha pequena cidade do centro de Italia á 

beira do río Tíber, conquistou un gran imperio ao longo de varios séculos, chegou a 

dominar todo o Mediterráneo  vencendo aos seus inimigos, os cartaxinenses, nas 

guerras Púnicas. Tamén conquistaron a Península Ibérica. Deixaron moitas cousas: 

Pontes, acueductos, calzadas, a torre de Hércules, a muralla de Lugo, a lingua galega. 

Os romanos falaban  latín, e desa lingua, nacerán, co paso do tempo, o galego, o 

francés, o castelán, italiano, etc. 

Ver na páxina  237 o mapa do Imperio romano 

Comezamos por saber que Roma pasou por tres períodos: monarquía ( mandaban os  

reis), república (xa non mandaba un rei) e imperio (todo o poder tíñao o emperador). 

-Orixe de Roma. Di a lenda que Roma, sitúada sobre sete outeiros á beira do río Tíber, 

foi fundada por dous irmaus: Rómulo e Remo fillos do deus Marte, e que foran 

abandonados no río Tíber, unha loba amamantounos, logo Rómulo matou a Remo, e 

fundou a cidade de Roma. Ver páxina 239. 

https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6k


Monarquia. Nesta época Roma tivo 7 reis. 

Republica. Xa non hai reis, Roma está gobernada polo Senado, os maxistrados e os 

comicios. Institucions que ao principio dominaban os Patricios, a xente máis rica, que 

tiñan moitas terras e gando. Os Plebeos ou plebe, era a maioria da xente, que non 

eran ricos propietarios, os plebeos foron pouco a pouco foron adquirindo dereitos 

para participar na política e no goberno de Roma, os seus dereitos foron defendidos 

polos Tribunos da Plebe. 

Durante a república, Roma foi conquistando territorios, ao longo do Mediterráneo (ver 

mapa páx 242). As conquistas foron realizadas polas lexións romanas, un poderoso 

exército. 

Xulio César foi un gran xefe do exército, que foi acumulando moito poder (no cómic  

Axteris e Cleopatra aparece representado ) fíxose ditador, quería todo o poder, por iso 

os senadores, os membros do senado, matárono, pois temían que César collese todo o 

poder. Entre os que o matou estaba Bruto, que era coma un un fillo para César... 

Morto Xulio César no ano 44 Ac (Antes de Cristo), Roma achégase á fase do Imperio. 

O Imperio 

Morto Xulio César, o seu fillo adoptivo, Octavio, concentrou todo o poder, e comezou 

un novo sistema, unha nova etapa: O imperio. Octavio Augusto, era o xefe do exército, 

xefe relixioso e político, quitoulle poder ao senado. Á súa morte foi considerado coma 

un deus. Con el , Roma medrou moito, conqueriu grandes vitorias e territorios. 

Durante 200 anos  houbo unha época de benestar e prosperidade, a Pax Romana, 

fixéronse moitas calzadas, camiños que ian a Roma e conectaban todo o imperio.( Ver 

debuxo páxina 245) Nesta época reforzáronse os limes, as fronteiras do imperio para 

defenderse dos bárbaros, e fundáronse moitas ciudades. 

Nesta época Roma chegou a ser enorme , case 1 millon de habitantes. Olla o debuxo 

da cidade napáxina 247. 

A sociedade romana. Ricos e pobres, escravos e libertos. 

A sociedade era moi desigual, había dentro dos homes libres os privilexiados, ou 

nobilitas, tiñan riquezas e poder. 

-Os plebeos ou plebe, eran libres, traballaban por un salario e o estado para que 

estiveran tranquilos proporcionáballes diversions como os espectáculos sanguentos da 

luita entre gladiadores no circo, e algo de sustento, “pan e circo”. ainda hoxe se di… 

Os escravos, eran moi numerosos, traballaban en obras públicas, facendo calzadas, nas 

minas de ouro, ou nos campos dos patricios, os ricos. Non tiñan dereitos, eran 

capturados nas guerras, etc. As veces o seu amo podía ceibalos e pasaban a ser libertos 



A sociedade romana tiña moitas ciudades, era unha sociedade urbana. O centro da 

vida social, era o Foro, unha praza centro da vida política, social, e relixiosa. No foro 

estaban os edificios máis importantes. 

 

O CRISTIANISMO 

En tempos do imperio en oriente, en Palestina, xurdiu unha nova relixión, fundada por 

un xudeo, Xesús de Nazaret; que predicou que el era o Mesías  envíado de Deus. Unha 

parte dos xudeos que seguían a Biblia, o Antigo Testamento, acusárono  de impostor, 

de falso, e xunto cos romanos que crían en moitos deuses , pois eran politeístas, e 

viran a Xesús como un problema, crucificárono, pero houbo xente que seguiron crendo 

en Xesús, e pouco a pouco a nova relixión cristiá, foi medrando, aínda que moitas 

veces os romanos perseguíana, e mataban aos fieis cristianos. Ao final, o cristianismo, 

co emperador Constantino, foi autorizado, e as ensinanzas de Xesús, recollidas nos 

evanxeos, foron predicadas legalmente por todo o imperio. 

FIN DO IMPERIO – POR QUE SE PRODUCIU? 

A civilización romana durou 1000 anos, pero coma todas, naceu débil, fíxose forte, e 

logo viñeron os “achaques”, os problemas, até que morreu. 

Estes problemas comezaron no século III dC (despois de Cristo)  había problemas 

económicos, e sobre todo os ataques dos pobos que estaban por tras das fronteiras do 

limes, os pobos xermánicos, que vivían en Centroeuropa, nómades que se ían 

desplazando e que querían entrar nos territorios do imperio. 

Houbo revoltas que agravaron os problemas económicos e políticos. No ano 313 o 

antes citado emperador Constantino fixo a lei do Edicto de Milán, polo que o 

cristianismo era autorizado. Logo o emperador Teodosio faríao relixión oficial de 

Roma. 

FIN DO IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE 

O emperador Teodosio, para tentar defender mellor o territorio do ataque dos pobos 

bárbaros (así chamados os pobos extranxeiros) dividiu o imperio entre os seus fillos  

Arcadio e Honorio. 

Divideuse  o territorio entre un imperio de Oriente , coñecido como Bizancio, máis rico, 

coa capital en Constantinopla (fundada por Constantino) e un imperio de Occidente 

con capital en Roma, que tiña moitos problemas e que se acabaría desfacendo, 

conquistado polos pobos bárbaros  no século V .(século 5) Ai remata o Imperio 

Romano de Occidente, termina a Idade Antiga e comeza a Idade Media que 

estudaredes en 2º ESO. 



PREGUNTAS 

1- QUE POBOS  E CULTURAS VIVÍAN NA PENÍNSULA IBÉRICA ANTES DA CHEGADA 

DOS ROMANOS? 

2-QUE ERAN  OS CASTROS , CITA ALGÚN? 

 

3-QUE IMAXEN APARECE NAS PÁXINAS 218-219 DO LIBRO? 

 

4-QUEN ERAN SEGUNDO A LENDA  RÓMULO E REMO? 

 

5- Á BEIRA DE QUE RÍO SE FUNDOU ROMA? 

 

6-QUE TRES PERÍODOS HOUBO AO LONGO DE 1000 ANOS DA HISTORIA DE ROMA? 

República, … 

7-quen eran os  grupos sociais principais?  

 

8-Que era o senado? E o Foro? 

 

9- Quen eran os Tribunos da Plebe? 

 

10-Quen foi Xulio César? Explícao un pouco mirando as páxinas 242 e 243 

 

 

11-quen foi o primeiro emperador de Roma? 

Oct… 

 

12-Que foi a Pax Romana? 



 

13 -Quen eran os escravos, que facían, e os libertos? 

 

 

14- Quen foi Xesús de Nazaret, que relixión fundou? (páxinas 250-251 do libro) 

 

 

 

15- Que causou a crise do imperio romano, que problemas tiña? 

 

 

16- Que fixo o emperador Teodosio para tentar defender o imperio dos ataques dos 

bárbaros e gobernalo mellor? 

 

 

17- Cando comeza a idade Media ( ver páxina 253) 

 

 

Foiche difícil este tema? Tes que repásalo no libro, e corrixir estas respostas cando 

chas envíe. 

 

 

 

 

 


